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Öz

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Muş Eski Çağlar’dan beri
yerleşim görmüş, önemli kültür bölgelerimizden biridir. Malazgirt ve Bulanık
Ovalarının oluşturduğu kuzeydoğu bölümü ise coğrafi konumu gereği farklı
bir kültür bölgesi oluşturmaktadır.
Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan, Nahcivan, Kuzey ve Kuzeybatı
İran, Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi ile Kuzey Suriye ve Levant
topraklarının önemli bir kısmına yayılmış olan Erken Transkafkasya Kültürü,
Geç Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağında var olmuş bir kültürdür. Arkeologlar
arasında bu kültürün yayılım alanı, var oluş süreci ve kendine özgü nitelikleri
konusunda henüz bir görüş birliği oluşmamıştır. Diğer bir deyişle belirtilen
konularda farklı görüş ve öneriler bulunmaktadır. Bu durumun temel nedeni
kültürün çok geniş bir coğrafyaya ve yaklaşık 2000 yıl kadar süren uzun bir
döneme yayılmış olmasıdır.
Bu çalışmada, başkanlığımızdaki bir ekip tarafından, 2009, 2010 ve
2011 yıllarında yürütülen yüzey araştırmalarında tespit edilen bilgi ve
bulgular, özellikle ele geçen çanak-çömlekler ışığında, yukarıda ifade edilen
tartışmalara girilmeden, söz konusu kültürün Malazgirt, Bulanık ve Liz
Ovalarındaki varlığı ve yerleşim alanları irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırma
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alanımızda henüz herhangi bir arkeolojik kazının yapılmamış olması,
kültürün bu bölgedeki varlığını belirleme açısından yüzey araştırmaları
sonuçlarını oldukça önemli kılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Muş, Malazgirt ve Bulanık, Erken
Transkafkasya, yerleşimler, çanak-çömlek

Abstract

Muş city, located in the Eastern Anatolia, is one of the most
significant cultural areas that have been inhabited throughout the ancient
ages. Its northeastern part, consisted of Malazgirt and Bulanık plains, is
different cultural region duet its geographic position.
Early Transcaucasian Culture, spread over a significant part of
Georgia, Azerbaijan, Armenia, Nakhichevan, North and Northwest Iran,
Eastern Anatolia, northern Syria and Levantlands, was also a culture that
existed also in the Chalcolithicand the Early Bronze Ages. Further more there
is no alignment among archaeologists on the origin, extension area, process
of existence and original distinctive specialties of this culture. In other words
there are different suggestions and opinion on the a fore mentione dissues.
The main reason of it is that the culture spreads out a very wide geography
and lasts for about 2000 years.
In this study we revealed some new evidences and data gathered
during the researches carried out by our team in 2009, 2010 and 2011 with
out mentioning various discussions on the topic. Particularly in the light of
the pottery collected from the surface, the trace and settlements of this culture
in the Malazgirt, Bulanık and Liz plain were investigated.
The fact that no archaeological excavations have been carried out so far in
our research area, the results of the surface surveys are very important in
terms of determining the presence of the culture in this area.
Keywords: Muş, Malazgirt and Bulanık, Early Transcaucasia,
Settlements, P ottery

Giriş
Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli kentlerinden biri olan Muş,
Eski Çağlardan itibaren yerleşim görmüş bir ilimizdir. Bölgede
yürütülmüş olan arkeolojik yüzey araştırmaları bunu kanıtlamaktadır.
Tarihi süreç içerisinde bölgede var olan kültürlerden biri de Erken
Transkafkasya Kültürü’dür.
Bu çalışmada Muş ili Bulanık ve Malazgirt İlçelerinde
yürütülen yüzey araştırmalarında1 tespit edilen yerleşim alanları ve bu
1Malazgirt

ve Bulanık’ta yürütülen yüzey araştırmaları bu makalenin ilk yazarının
başkanlığındaki bir ekip tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın desteklediği “İlk Çağ’dan Orta Çağa
Kadar Muş Yüzey Araştırması” başlıklı ve 2009-FED-B035 nolu proje kapsamında,
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alanlarda ele geçen, söz konusu kültüre ait çanak-çömlekler
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
2009-2014 yılları arasında sürdürülen, “Muş ili ve İlçeleri
Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” başlıklı projenin 2009-2011 yılları
arasındaki
bölümü
Malazgirt
ve
Bulanık
İlçelerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda Muş İlinin kuzeydoğu kesimini
oluşturan Malazgirt Ovasında Adaksu Höyük, Nurettin Höyük,
Konakkuran Höyük ve Kılıççı Kalesi ile Bulanık Ovası’nda
Kazantepe Höyük, Bendepur Höyük, Kalamettepe Höyük, Sarıpınar
Höyük, Elmakaya Höyük, Olurdere Höyük ve Günyurdu Kalesi olmak
üzere toplam 11 merkezde Erken Transkafkasya Dönemi’ne ait
bulgulara ulaşılmıştır. Bu makalede söz konusu merkezlerve bu
merkezlerde ele geçmiş olan amorf durumdaki seramik parçaları
değerlendirilmiştir.2
Bölge Coğrafyası
Muş ili Merkez, Hasköy, Korkut, Bulanık, Malazgirt ve Varto
ilçelerinden oluşmaktadır. İlin kuzeyinde Erzurum'un Karayazı, Hınıs,
Tekman ve Karaçoban ilçeleri yer almaktadır. Güneyi Diyarbakır'ın
Kulp, Batman’ın Sason ve Bitlis'in Güroymak ve Mutki ilçeleri ile
çevrelenir. Doğu kesimlerinde Ağrı'nın Patnos ve Tutak, Bitlis'in
Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri, batısında ise Bingöl'ün Karlıova ve
Solhan ilçeleri bulunmaktadır.
Çeşitli dağ grupları tarafından bölünmüş farklı bölgelere sahip
Muş’un önemli coğrafi bölümlerinden birini de makalemize konu
Malazgirt Ovası ve Liz Ovası’yla birlikte Bulanık Ovası
oluşturmaktadır.
Malazgirt, Muş’un en büyük ilçesi olup, il merkezine 138 km
uzaklıktadır. İçinden Murat Nehri geçen ilçe, denizden 1550 m
yüksekliktedir. Batıda Bulanık İlçesi, doğuda Ağrı’nın Patnos ve
Tutak İlçeleri, kuzeyde Erzurum’un Karayazı İlçesi, güneyde Bitlis’in
Ahlât ve Adilcevaz İlçeleri ile komşu olan ilçenin toplam yüzölçümü
1534 km² dir. İlçe geniş ova ve dağlarla kaplıdır. Malazgirt ilçesinin
doğu kesimindeki, Ağrı ili Patnos ilçesinin batı sınırında yer alan Top
2009-2011 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kurumlar ve ekip üyelerimize
teşekkür ederiz.
2 Makale, bu makalenin ilk yazarının danışmanlığında, makalenin ikinci yazarı
tarafından Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim
Dalı’nda tamamlanan Yüksek Lisans Tezi’nin bir bölümünün yeniden
değerlendirilmesi sonucunda hazırlanmıştır. Bkz. Yunus Çiftçi: “Yüzey
Araştırmalarında Ele Geçen Çanak-Çömlekler Işığında Muş Bölgesi’nde Erken
Transkafkasya Kültürü” , (YüzüncüYılÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 2016.
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Dağı Malazgirt Ovası’nın doğu sınırını oluşturur. Malazgirt Ovası’nı
Murat Nehri, Hınıs Çayı ve Bağdişan Çayı sulamaktadır (Sayılan,
2007:s.117). Arazinin % 65’ini dağlık alanlar oluşturur. İlçenin
kuzeydoğu kesiminde Katerin Dağı, güneydoğu istikametinde ise
Süphan Dağı (4.058 m.) yer almaktadır. İlçenin de yer aldığı
Malazgirt Ovası yüksek bir plato görünümünde olup, Süphan Dağı’nın
yer yer volkanik kaya yığınları ovaya dağılmış vaziyettedir(Sayılan,
2007:s.135). Dağın kuzey etekleri ve düzlükler boyunca volkan
püskürmeleri sonucunda oluşan bazalt kayaçlar alana yayılmış
durumdadır. İlçenin kuzey kesiminde Ağrı İli, Diyadin İlçesi civarında
doğan ve Ağrı ili ile Hamur ve Tutak ilçelerini geçtikten sonra
Malazgirt sınırlarına ulaşan Murat Nehri akmaktadır.
Bulanık İlçesi, Muş merkezine 105 km uzaklıkta, 1.430 km² yüz
ölçümlü, deniz seviyesinden yüksekliği 1.480 m olan, Muş ilinin
ikinci büyük ilçesidir. İlçe merkezi ve köylerinin çok büyük bir kısmı
ovada kurulmuştur (Sayılan, 2007:s.120).Bulanık Ovası Malazgirt
Ovası’nın batı kesiminden başlayıp batısında yer alan LizOvası’na
kadar devam eder. Malazgirt’ten gelen Murat Nehri boyunca uzanan
Bulanık Ovası, Muş İli, Merkez İlçeye bağlı Bostankent Köyü’nün
kuzeyinde, Murat nehri üzerine kurulmuş olan Alpaslan I Barajı’nın
bulunduğu bölgede sonlanır. Bulanık Ovası’nın batı kesimlerinde
Bilican Dağı, İlçe Merkezinin güneyinde, Örenkent, Gölyanı ve
Kırkgöze Köylerinin arasında kalan Haçlı (Kazan) Gölü
bulunmaktadır. Bulanık Ovası’nın güneybatı kesiminde, daha küçük
ölçekli Liz (Erentepe) Ovası yer almaktadır. Ova Bilican Dağlarının
(2.950 m.) güneyinden başlayıp Murat Irmağına kadar uzanmaktadır
(Arınç, 2011:s.153-161).
Erken Transkafkasya Kültürü:
Muş bölgesinde yürütülen arkeolojik araştırmalar bölgede en
erken yerleşimlerin Paleolitik Çağ’da başladığını belgelemektedir.
Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı’nda bölgede yoğun bir yerleşimin
olduğu anlaşılmaktadır(Kökten, 1947:s.463; Burney, 1958: s.157-209;
Özfırat, 1999:s.1-22; 2000: s.193-210; 2001:s.123-140; Rothman,
1993: s.249-295; Biber, 2016: s.335-360; Biber ve Çavuşoğlu, 2011:
s.201-224; 2013: s.303-320; Biber vd., 2012: s.373-401). Bölgede
Erken Transkafkasya Kültürü’nün egemen olduğu bu dönemlerde
yerleşim görmüş bazı arkeolojik merkezler bulunmaktadır. İlerleyen
bölümde bu merkezlere değinilecektir.
Erken Transkafkasya Kültürü bölge arkeolojisinde yaşanan
bilinmezlikler açısından en önde gelenidir. Zira bu kültürün
anavatanının neresi olduğundan başlayıp, yayılım alanı, yaşandığı
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dönemin başlangıç ve sona eriş tarihi, yaşam biçimi, mimarisi ve
seramikleri
gibi
pek
çok
konuda
farklı
görüşler
bulunmaktadır(Burney, 1958: s.158-174; Kozbe, 1990: s.534;
Kuşnerava, 1997; Russel, 1980; Rothman, 1994: s.281-294; 2015:
s.121-135; Batiuk ve Rothman, 2007: s.7-17; Işıklı, 2011; 2015,
s.241-249; Wilkinson, 2015: s.112-117; Palumbi, 2015, s.78-88). Bu
metinde bu tartışmalara girmeden, daha önce yapılmış olanlarla
birlikte tarafımızdan yürütülen yüzey araştırmalarında ele geçen
çanak-çömlekler ışığında bölgede tespit edilen yerleşimler ve
seramikleri üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Ancak, Erken
Transkafkasya Kültürü’nün genel özelliklerine kısaca değinmek
faydalı olacaktır. Erken Transkafkasya Kültürü, coğrafi açıdan
oldukça geniş bir alanda yayılım göstermiştir. Bu coğrafyayı kabaca
bugün “Kafkasya Ülkeleri” olarak bilinen Gürcistan, Azerbaycan,
Ermenistan ve Nahcıvan toprakları, Kuzey ve Kuzeybatı İran
toprakları, Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir bölümü ve Kuzey
Suriye – Levant topraklarının önemli bir kısmı oluşturmaktadır (Işıklı,
2011: s.15).Yukarıda bahsedilen Kafkas ülkeleri ve İran’nın batı
kesimi kültürünün doğu sınırı oluştururken, batı sınırı Sivas ili içine
değin devam etmektedir (Engin, 2011: s.173). Kültürün güney sınırını
ise Toros Dağları silsilesi oluşturmaktadır. Ancak güney sınırı verimli
hilal olarak adlandırılan topraklara yani Filistin toprakları içine kadar
ulaşmıştır. Farklı ülkelerden araştırmacılar, kendi siyasi sınırları
içinde bulunan toprakları bu kültürün merkezi olarak göstermişler ve
bundan dolayı bu kültüre farklı adlandırmalar verilmiştir (Ünsal,
2008:388). Bunlar “Kura-Aras Kültürü (Kuftin, 1943: s.92-143)”,
“Kafkasya’nın Eneolotik Kültürü (Arsebük, 1974: s.146)”, “Yanık
Kültürü (Burney ve Lang, 1971: s.44)”, “Doğu Anadolu Erken Tunç
Çağı Kültürü (Buney ve Lang, 1971: s.158)”, “Karaz Kültürü (Koşay
ve Turfan, 1959: s.359)”, “KhirbetKerak Kültürü (Amiran, 1952: s.89103)” ve “Erken Transkafkasya Kültürü (Burney ve Lang, 1971:s. 45;
Russel, 1980)”dür.Bu makalede de “Erken Transkafkasya Kültürü”
kullanımı tercih edilmiştir.
Karaz Kültürü olarak da adlandırılan bu kültürün, Doğu
Anadolu’da Erzurum bölgesinde Sos Höyük, Karaz Höyük ve Pulur
Höyük, Van bölgesinde ise Ernis Mezarlığı, Karagündüz Höyük ve
DilkayaHöyük’te ele geçen buluntulara göre Geç Kalkolitik Çağ’dan
Orta Tunç Çağı ortalarına kadar sürdüğü anlaşılmaktadır. Gerek
kültürün ilk ortaya çıktığı bölge ve gerekse ilk ortaya çıkış tarihi
hakkında bilim adamları arasında ortak bir fikir yoktur.
Transkafkasya’dan Khirbet Kerak’a kadar bu kültürün yayıldığı
bölgeler için farklı tarihler önerilmektedir. Değişik merkezlerde
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yapılan kazılar ışığında M. Ö. 3.600 yılı ile M. Ö. 3.200 yılları
arasında değişik tarihler önerilmiştir. Kültürün sona erişi için ise M.
Ö. 2000 ile M. Ö. 1800 arasında değişen farklı tarih önerileri
bulunmaktadır (Burney ve Lang, 1971; Kelly-Buccelati, 1974;
Sagona, 1984).
Kültürün Kafkasya Bölgesi’nden, muhtemelen zorlu iklim şartları,
hastalıklar ve siyasi nedenlerden kaynaklanan bir göç sonucunda
yukarıda tanımlanan, oldukça geniş bir alana yayıldığı
düşünülmektedir. Yayılım alanındaki kalıntı ve bulgulardan, yaklaşık
bin yılı aşkın bir süre devam eden Erken Transkafkasya Kültürü’nü
oluşturan halkların esas olarak hayvancılık ve tarıma dayalı yarı
göçebe bir yaşam tarzını benimsedikleri anlaşılmaktadır. M. S.
Rothman(2015: s.124), Erken Transkafkasya Kültürü’nün anavatanı
olarak Kura ve Aras nehirlerinin oluşturduğu havzayı göstermekte ve
Güney Kafkasya ile Kuzeydoğu Türkiye topraklarının da bu alanda
yer aldığını belirtmektedir. Ayrıca M.Ö. 3500 – 2500 yılları arasına
tarihlendirdiği kültürü, dağlara uyum sağlamış, ortak bir kimlikleri
olan, sembolik el yapımı ve siyah perdahlı çanak – çömlekler kullanan
ve kendine özgü yaşam biçimleri olan bir topluluk olarak nitelemiştir.
Erken Transkafkasya Kültürü’ne özgü seramikler, Kiremit,
Kahverengi, Gri, Siyah ve kültürle özdeşleşmiş olan Çift Renkli (dışı
siyah, içi kırmızı – kahverengi) Mal gibi farklı mal gruplarına sahiptir.
Siyah ve Çift Renkli Mal grupları kültüre has pişirme yöntemleri ile
oluşturulmuştur(Arsebük, 1974: s.19). Yapılan deneysel arkeoloji
çalışmaları neticesinde siyah rengin boya olmadığı, kabın pişirme
sırasında belirli bir süreçte oksijensiz bırakılarak karartılmasından
kaynaklandığı olduğu ortaya çıkmıştır(Kibaroğlu, 2015: s.226-227).
Pişirme sırasında kararacak dış yüzey az oksijene maruz bırakılarak
boğma yöntemi ile sadece ısı almaktadır ve oksijensiz ortamda
kararma ile istenilen bilinçli renklendirme elde edilmiş olmaktadır
(Koşay ve Turfan, 1959: s.356) .
Tüm grupların ortak özelliği iyi derecede açkılı ve el yapımı
olmalarıdır. Seramiklerin büyük bir bölümünde görülen açkı, pişirme
sonrası ya hayvan derisi ya da düzgün bir aletin kabın yüzeyine
uygulanması ile oluşturulmaktadır(Işıklı, 2011: s.69-72). Açıklama
için yeni bir öneri olarak; günümüz çanak-çömlek ustaları ile yapılan
sohbetlerde çanak-çömleklerin çok iyi parlatılması için kabın fırından
çıkarıldıktan hemen sonra süt veya süt ürünlerinden oluşan
malzemelerle kabın yüzeyinin sıvazlanması gerektiği söylenmiştir.
Erken Transkafkasya çanak çömlek tipolojisinde çeşitlilik hâkimdir.
En sık rastlanılan formlar çanak, çömlek, küp, tabak ve kâselerdir.
Çanak - çömlek tipleri genel olarak ele alındığında çömlek tiplerinin
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baskın olduğu göze çarpar. Çömlekler, çeşitli boyutlarda olup
genellikle geniş karınlıdır, boyunlu ve boyunsuz tipleri vardır. Boyun
yukarı doğru düz şekilde verilmiş olup hafif içe girintili olan örnekleri
de mevcuttur. Çömlekler pişirme kapları olarak ta kullanılmıştır.
Çanaklar ise derin ve yayvan çanaklar olmak üzere ikiye ayrılabilir.
Bunun yanında nerdeyse düz bir şekilde yapılan pişmiş toprak mutfak
kapları da ortaya çıkarılmıştır. Araştırmacılar tarafından hamur
yoğurmak için kullanılan bir çeşit kap olduğu söylenmektedir.
Bir başka tip ise çömlekçik ya da kâse olarak tanımlanan
küçük kaplardır. Bunların yanında testiler, bardaklar, fincanlar ve
depolama küpleri gibi çeşitlilik gösteren tipler vardır. Çanak çömlek
gruplarında farklı tipte kulp özellikleri vardır. Dikey ve yatay
kulpların yanında “Nahçıvan tipi” olarak anılan kulpta kullanılmıştır.
Kültürün çanak çömleklerinin tamamı açkılı değildir ve pişirme
kapları gibi günlük kullanım kapları bu sınıfa girmektedir. El yapımı,
açkısız ya da yarı açkılı, kötü pişirilmiş ya da yangına maruz kalmış
örneklerdir.
Erken Transkafkasya seramiğinde karşılaşılan bezeme
teknikleri yiv-oluk, kazıma, kabartma ve baskı bezeme teknikleridir.
Burney, bezemedeki bu farklılığın evre farkından olduğunu ileri
sürmüş ve “ kabartma bezeme” ve “oluk bezeme”nin erken dönemde
kullanıldığını savunmuştur (Burney, 1958: s.161). Bezemede
kullanılan motifler genellikle geometrik motifler ağırlıkta olmak üzere
stilize natüralist motiflerdir.
Bulanık ve Malazgirt Ovalarındaki Erken Transkafkasya
Dönemi Yerleşimleri
Muş’un Bulanık ve Malazgirt İlçelerinde 2009, 2010 ve 2011
yılarında tarafımızdan yapılan yüzey araştırmalarımızda bölge
tümüyle araştırılmıştır. Bu araştırmalarda höyük, kale, düz yerleşim,
nekropol gibi çok sayıda arkeolojik merkez tespit edilmiştir. Özellikle
höyüklerde yapılan araştırma ve incelemeler sırasında ele geçen
çanak-çömlek parçaları merkezlerle ilgili dönemleme açısından büyük
öneme sahiptir. Yüzey araştırmalarımızda Erken Transkafkasya
Kültürü’ne ait çanak-çömlek parçaları ele geçen, Malazgirt’te 10,
Bulanıkta 18 höyük tespit edilmiştir. Ancak bu parçaların çoğunluğu
gövde parçası olup seramiklerin rengi, hamuru vb. özelliklerine ilişkin
bilgiler verirken tipolojik incelemeler açısından herhangi bir katkı
sağlamamaktadır. Bu nedenle Bulanık’ta Kazantepe Höyük, Bendepur
Höyük, Kalamettepe Höyük, Sarıpınar Höyük, Elmakaya Höyük,
Olurdere Höyük ve Günyurdu Kalesi olmak üzere 7 merkez,
Malazgirt’te ise Adaksu Höyük, Nurettin Höyük, Konakkuran Höyük
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ve Kılıççı Kalesi’nden oluşan 4 merkez değerlendirmeye alınmıştır.
(Harita).
Erken Transkafkasya seramiği tespit edilen höyüklerden birisi
Kazantepe Höyüktür. Bulanık İlçesinin 17 km. güneyinde, Haçlı
Gölü’nün ise yaklaşık 1.250 m. güneydoğusundaki höyük 1630 m.
rakımlı Kaletepe üzerindedir. Yaklaşık 340 m. çapında, dairesel yapılı
ve düz konilihöyüğün güney bölümünün hem doğu hem de batı
kısımlarında 2.50-3.00 m. kalınlığa sahip, Demir Çağına tarihlenen sur
kalıntıları bulunmaktadır (Resim 1).
Bulanık’ın 35 km. güneybatısındaki Mollakent Köyünün
yaklaşık 800-900 m. kadar kuzeyinde yer alan Bendepur (Mollakent)
Höyüğün güneyinden Bendepur Deresi geçmektedir. Höyük kuzeygüney yönünde 250 m., doğu-batı yönünde 205 m. ölçülerinde olup,
oval yapılıdır. 1489 m. rakımlı olan höyüğün yüksekliği kuzey
kesimde 27 m. dir. Doğu ve güney kesimleri ise nispeten daha az
eğimlidir.
Kalamettepe Höyük, Elmakaya Beldesi’nin doğu kesiminde,
Kalemet Çeşme Mevkisinde yer almaktadır. 1710 m. rakımlı
höyükyaklaşık 25 m. yüksekliğe sahiptir. 315x150 m. ölçülerinde oval
yapılı höyüğün kuzeyi dik olup, güney ve güneydoğu kesimi daha az
eğimlidir. Höyük konisinde köy evleri bulunmaktadır (Resim 3).
Sarıpınar Höyük Bulanık İlçesi, Sarıpınar Köyü, Köyiçi
Mevkiinde yer almaktadır 1495 m. rakımlı höyüğün doğu kesimi
dairesel ve dik yapılı, batı kesimi ise yayvan bir görünümdedir.
320x100 m. ölçülerindeki höyük üzerinde, bir cami, Belediye
Başkanlığı Binası ve sivil konutlar yer almaktadır (Resim 4).
Bulanık İlçesinde yer alan, Erken Transkafkasya Döneminde
yerleşim görmüş höyüklerden bir diğeri Elmakaya (Leter)
Höyüktür.1695 m. rakıma sahip höyük dairesel yapılıdır. 150 m.
çapında ve yaklaşık 20 m. yüksekliktedir. Köy yerleşimi ile çevrili
höyüğün konisinde ve eteklerinde yeni konutlar bulunmaktadır (Resim
5).
Bulanık’ın Olurdere (Kopo) Köyü’nde bulunan Olurdere
Höyük köyün hemen güney bitişiğindedir. 240x260 m. çapında,
dairesel yapılı bir höyüktür. Doğu kesimde 32.0 m. yüksekliğe
sahiptir. Batı kesimi kayalık olan höyüğün kuzey etekleri Alpaslan 1
barajı göl suları altında, güney ve güneydoğusu dışındaki bölümleri
köy evleri altında kalmıştır (Resim 6).
Günyurdu Kalesi, Bulanık ilçesi, Günyurdu Köyü’nün 1 km.
kadar kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kuzey kesimde birleşerek Geli
(Zinç) Deresini oluşturan iki dere arasında uzanan, kuzeydoğugüneybatı doğrultulu bir sırtın batı ucunda yer alan kale Demir Çağ’a
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tarihlendirilen, 220 x 75 m. ölçülerinde ve kabaca dikdörtgen bir plana
sahip surlarla çevrilidir (Resim 7).Höyük olduğu anlaşılan bu
merkezde yüzeyde yapılan incelemeler sırasında diğer dönem
seramiklerinin yanı sıra Erken Transkafkasya Dönemi’ne ait, kazıma
bezemeli bir çömlek parçası da ele geçmiştir.
Bulanık İlçesi’ndeki arkeolojik merkezler genellikleİlçenin
kuzey ve güney kesimlerinde, nispeten ovadan daha yüksek
kesimlerde yer almaktadır. Özellikle ova kesiminde bu döneme ait
herhangi bir yerleşim yokmuş gibi görünmektedir. Söz konusu
merkezlerMurat Nehri’ne katılan derelerin yakınlarında yer
almaktadır. Örneğin Bendepur Höyük, Mollakent Deresi’nin hemen
doğu kıyısında, Kazantepe Höyük Molla Deresi’nin doğu kesiminde
yer almaktadır. Sarıpınar Höyük ise Hınıs Çayı yakınındadır. Bu
nedenle ovanın daha çok tarımsal faaliyetler için kullanıldığı, döneme
ait yerleşimlerin ise ovadan daha yüksek rakıma sahip alanlarda
olması ise hayvancılığa dayalı yaşam tarzına işaret ediyor olabilir.
Dolayısıyla Malazgirt ve Bulanık bölgesinde Erken Trans Kafkasya
Kültürü’nün tarım ve hayvancılığa dayalı bir sisteme oturduğu
söylenebilir.
Malazgirt’te ise merkez sayısı daha azdır. Bunlar Adaksu
Höyük, Nurettin Höyük, Kılıççı Kalesi ve Konakkuran Höyük’tür.
Adaksu Köyü’nün hemen güney kesiminde yer alan Adaksu Höyük
Malazgirt İlçesi’nin 20 km. güneyindedir. Kuzey ve batısından
Adaksu Deresi geçen höyük 2024 m. rakıma sahiptir. 350x250 m.
ölçülerinde oval yapılı ve düz konilidir (Resim 8).
Nurettin Höyük Malazgirt İlçesi’nin 17 km. kuzeybatısında,
Nurettin Köyü, Köyiçi Mevkiindedir. Höyük Kayabaşı Tepe olarak da
bilinen bir tepe üzerinde yer almaktadır. 1593 m. rakımlı, 370x325 m.
ölçülerinde oval yapılı höyük üzerinde birkaç kademe sur duvarı
görülmektedir. Batı ve güney kesimde 30.0 m. yüksekliğe sahip olup,
kuzeyi nispeten daha alçaktır (Resim 9).
Malazgirt İlçesinin 16 km. batısında, Kılıççı Köyü’nün
güneybatı ucunda, Murat Nehri’nin hemen kuzey kıyısındaki Kılıççı
Kalesi 1517 m. rakımlı Şehittepesi olarak bilinen doğu-batı doğrultulu
bir tepe üzerinde bulunmaktadır (Resim 10). Murat Nehri’nin kuzey
kıyısı boyunca uzanan tepenin kuzeye bakan yüzünde 3.00 m.
yüksekliğinde, işçilikli poligonal yapılı, andezit cinsi taşlarla örülmüş
sur kalıntıları günümüze ulaşmış durumdadır. Sur kalıntıları Demir
Çağ’a tarihlendirilmektedir. Ancak yüzeyde ele geçen seramikler
arasında Erken Transkafkasya Dönemi’ne ait olanlar da
bulunmaktadır.
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Konakkuran Höyük Malazgirt’in 17 km. kuzeyindeki
Konakkuran Köyünün merkezinde bulunmaktadır. Yaklaşık 120 m.
çapında, dairesel yapılı höyüğün çevresinde günümüz evleri
bulunmaktadır. 1511 m. rakıma sahip höyük doğu kesimde 15 m.
yüksekliğindedir. Höyüğün batı kesimi toprak alımı nedeniyle tahrip
edilmiştir (Resim 11). Höyük Murat Nehri’nin 600-650 m. kadar
batısında yer almaktadır.
Malazgirt İlçesi’nde ovanın güney kesimini Süphan Dağı
kaynaklı lav püskürükleri kapladığından tarıma elverişli alanlar az ve
dağınıktır. Yüzey araştırmaları sonucu tespit edilen merkezlerin bu
coğrafi yapıya göre konumlandığı anlaşılmaktadır. Adaksu Höyük
ovanın güney kesiminde yer alır ve hemen yanından bir dere
geçmektedir. Höyüğün yakınlarında başka bir Erken Transkafkasya
kültürü merkezi henüz tespit edilmemiştir. Belki de bu sebeple bu
merkez oldukça zengin çanak-çömlek örnekleri vermektedir. Höyükte
ele geçen çanak-çömlek parçalarından, yerleşimin Kalkolitik Çağ’dan
Demir Çağı sonlarına kadar sürekli iskan gördüğü anlaşılmaktadır.
Konakkuran Höyük, ve Kılıççı Kalesi ise Murat Nehri’nin kenarında
kurulmuşlardır.
Çanak-Çömlekler:
Kültüre ait başka bölgelerdeki merkezlerde yapılan kazılar
sonucu oluşturulan mal gurubu ve tipoloji zenginliği Bulanık ve
Malazgirt araştırmalarında görmek mümkün olmamıştır. Bu ilçelerde
yapılan araştırmalarda ele geçen toplamda 48 çanak – çömlek parçası
arasında, ağırlıklı olarak kahverengi tonlarından oluşan Kahverengi –
Kiremit Renkli Mal gurubu, iç ve dış yüzeyi farklı renklerde olan ve
oldukça iyi açkılı örneklerin olduğu Çift Renkli Mal grubu ve tek
örnekle temsil edilen Siyah Renkli Mal grubu bulunmaktadır (Grafik
1). Çift Renkli Mal Grubu, kültürün bilinçli olarak çanak ve
çömleklerde fırınlama esnasında farklı uygulamalar kullanarak dış
yüzeyin genelde siyah veya koyu gri renkte, iç yüzeyin ise genellikle
kahverengi-kiremit renklerinin tonlarının verilmesiyle elde edilen
mallar için kullanılan bir adlandırmadır. Fazla olmasa da bazı
örneklerde dış kahverengi iç ise siyah renktedir.
Yüzey araştırmalarımızda Bulanık ve Malazgirt merkezlerinde
ele geçen Erken Transkafkasya çanak çömlekleri genel itibariyle
benzerlik göstermektedir. Dışa çekik ağız kenarlı çömlekler ve
çanaklar en çok kullanılan tiplerdir. Bunların yanında basit ağız
kenarlı örneklere de rastlanmaktadır. Çalışmada ele alınan çanakçömlek parçaları form bakımından incelenmiş ve karşılaştırma da
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kullanılan diğer merkezlerle yine form bakımından değerlendirme
altında alınmıştır.
Çanak – çömlek parçalarının incelenmesi sonucu, 48 parçanın
tamamımın kum katkılı olduğu (çoğunlukla orta büyüklükteki kum
olmak üzere), %60’ının saman yada bitki, %40’ının taşçık, %30’unun
mika (kil içinde bulunan mika kalıntıları da dahil) ve %10’unun kireç
katkılı olduğu görülmektedir (Grafik 2). Saman – bitki katkısı dışında
diğer katkıların kilin içinde doğal olarak mı bulunduğu yoksa hamur
işlenilirken mi eklendiği tam olarak belli değildir.
Bulanık İlçesi’nde, Kazantepe Höyük’te (Resim 1) ele geçen
Çift Renkli Mal grubu örnekleri az sayıdadır ancak Muş Bölgesi
yüzey araştırmaları boyunca kültürün karakteristik bir özelliği olan
“Nahçıvan Kulp” sadece bu merkez de ele geçmiştir. Çift Renkli Mal
grubunda yer alan bu örnek çok iyi açkılıdır. Merkezin Çift Renkli
mal grubunda yer alan çömlekler basit ağız kenarlı ve dışa çekik ağız
kenarlı çömlek tiplerindedirler (Resim 12-13, Katalog 1). Oldukça iyi
açkılı olan merkezin bu mal grubunun benzer örnekleri Arslantepe
(Palumbi, 2012: Fig. 3), Dilkaya (Çilingiroğlu, 1986: s. 92, Res. 8),
Karagündüz (Sevin ve Kavaklı, 1995: s. 355, Res. 8), ve Amiranis
Gora (Chubinishvili, 1963: Fig. 11) gibi merkezlerden ele geçmiştir.
Kazantepe’de en fazla buluntu grubunu Kahverengi-Kiremit
Renkli Mallar oluşturmaktadır. Bu mal grubu örnekleri tipoloji olarak
diğer örneklerden farklılık göstermektedir. Kazılarda fazla
örneklerinin ele geçmediği ancak Kiguradze ve Sagona’nın (2004:
s.38-94) yayınlarından Bayburt yüzey araştırmalarında ve Sioni’de
benzer nitelikte örneklerin bulunduğu bilinmektedir. Bu buluntular
genellikle basit ağız kenarlı ancak ağız ucunda bir sivrilikle
sonlandırılmış ve boyunsuz, oval gövdeli, geniş ağızlı çömleklerdir.
Kazantepe de ele geçen bu grup örnekler kahverengi hamurlu,
hamurun renginde astarlı, saman, taşçık ve az mika katkılıdır (Resim
14-15; Katalog 2). Kazantepe örneklerinin benzerleri Sioni, Bayburt Pulur, Bayburt– Gundulak (Kiguradze ve Sagona, 2004: s.3894).Dilkaya (Çilingiroğlu ve Derin, 1991: s.420), ve Karagündüz
(Sevin vd., 1999: s. 848) gibi merkezlerde ele geçmiştir.
Bendepur Höyük’te (Resim 2) ele geçen örneklerde dışa çekik
ağız kenarlı çömlek tipi yaygındır. Çift Renkli Mal grubunun
örneklerinin olduğu bu merkezde çok iyi açkılı örnekler ele geçmiştir.
Boyunlu, dışa çekik ağız kenarlı, dış siyah, iç kahverenginde olan
çömleklerin yanında bir basit ağız kenarlı çanak parçasının dış
kahverenginde iç siyah renktedir (Resim 16-17, Katalog 3). Bu
merkezin buluntularına benzer örnekler Arslantepe (Palmieri, 1984:
s.75, Fig. 1/1), Sos Höyük (Sagona vd., 1998: s. 50, Fig. 4/5),Dilkaya
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(Çilingiroğlu, 1986: s. 92, Res. 6/2) ve Geoy Tepe (Sagona, 1984:
Fig.70/4)gibi merkezlerde bulunmaktadır. Form bakımından benzer
olan örneklerde Bendepur Höyük örneklerinde görülen boyunlarda ki
keskinlik fazla belirgin değildir. Örnekler dışa çekik ağız kenarlı, dışa
kalınlaştırılmış dudak kısımları ile benzerlik gösterir.
Kalamettepe Höyük’te (Resim 3) Erken Transkafkasya
Kültürü’ne ait Kahverengi-renkli mal grubuna dahil olabilecek tek
örnek vardır. Dışa çekik ağız kenarlı olan bu çömlek parçası
kahverenginde hamurlu ve hamurun renginde astarlıdır (Resim 18-19,
Katalog 4). Form bakımından Norşuntepe (Sagona, 1984: Fig. 4/5),
Tepecik (Palumbi, 2008: Fig. 6/5), Değirmentepe (Esin ve
Harmankaya, 1986: s.31, Res. 27/2), Büyüktepe Höyük (Sagona vd.,
1993: Fig. 3/2) ve Karagündüz (Sevin vd., 1998: s.586, Res.8/1)gibi
merkezlerde örnekleri bulunmaktadır.
SarıpınarHöyük’te (Resim 4) Çift Renkli Mal grubunun açkılı,
basit ağız kenarlı çanak örnekleri bulunmaktadır. Dış siyah, iç kiremit
tonlarında olan örneklerde orta kum ve az saman dışında katkı
kullanılmamış, kabın iç ve dış yüzeyi çok iyi açkılanmıştır (Resim 2021/1-3; Katalog 5). Bu merkezin çanak çömleklerine benzerler
Arslantepe (Palumbi, 2012: Fig.4/h), Taşkun Mevkii (Palumbi, 2008:
Fig.6.32/1),Büyüktepe (Sagona, 1992: Fig.4/2), Sos Höyük (Sagona
vd., 1997: Fig.12/3) ve Dilkaya (Çilingiroğlu, 1986: s.91, Res.5/1,2)
gibi merkezler gösterilebilir. Arslantepe ve Büyüktepe örneklerine
tamamen benzeyen Sarıpınar buluntuları açkı bakımından farklılık
gösterir.
ElmakayaHöyük’te (Resim 5) dışa çekik ağız kenarlı çömlek
ve basit ağız kenarlı çanak örnekleri bulunmaktadır. Her iki parçada
Çift Renkli Mal grubunda yer alır (Resim 20-21/4-5; Katalog 5).
Olur dere Höyük’te (Resim 6) ise bir adet dışa çekik ağız
kenarlı çömlek parçası ele geçmiştir. Çift Renkli Mal grubunda yer bu
alan parça oldukça yaygın kullanılan kısa boyunlu çömlek
formundadır (Resim 20-21/6; Katalog 5). Elmakaya ve Olurdere
örnekleri
için
Korucutepe
(Kelly-Buccelati,
1978:
pl.116/F),Norşuntepe (Hauptmann, 1972: pl.72/5),Güzelova (Koşay
ve Vary, 1967: pl.XXII),Sos Höyük (Sagona vd., 1996: s.27-48,
Fig.10/5),Dilkaya (Çilingiroğlu, 1986: s.92, Res.6/2) ve Van Kalesi
(Tarhan ve Sevin, 1991: s.455, Res.23/4)buluntuları örnek
gösterilebilir.
Günyurdu Kalesi’nde (Resim 7) ise Çift Renkli Mal grubunda
olan bir çömlek gövdesine ait parça bulunmaktadır. Parça iyi
açkılanmış ve bezemelidir. Parça üzerinde kazıma çizgiler ile
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geometrik motifler oluşturulmuş ancak bezemenin tam olarak nasıl
olduğu anlaşılamamaktadır (Resim 20-21/7; Katalog 5).
Malazgirt ilçesi’nde, Adaksu Höyük (Resim 8) en çok buluntu veren
merkezdir ve ele geçen örnekler bölgenin genel tipolojisi ve mal grubu
bakımından güzel örneklerden oluşmaktadır. Çift Renkli Mal grubu ve
Kahverengi - Kiremit Renkli Mal grubunun yanında Siyah Mal
grubuna ait bir çömlek parçası da bulunmaktadır Bu parça çok iyi
açkılanmış, dışa çekik ağız kenarlı, kısa boyunlu ve bezemelidir. Oluk
bezeme ile yapılan kısa, düz çizgiler ve hemen bu çizgilerin altında ise
yuvarlak yapılmış başka bir oluk bezeme motifi görülmektedir.
“Dimpleand Groove” (Rothman, 2003: s.216) olarak ta anılan bu
bezeme kültürün yayılım alanında oldukça sık kullanılan bezeme
motiflerinden biridir (Resim 22-23, Katalog 6). Adaksu Höyüğü’nün
Çift Renkli Mal grubu örneklerini çoğunlukla dışa çekik ağız kenarlı,
boyunlu çömlekler oluşturur. Bunun yanında basit ağız kenarlı,
yayvan çanaklarda ele geçmiştir (Resim 24-25; Katalog 7). Bu mal
grubu iyi açkılı olmalarının yanı sıra açkısız örnekleri de
bulunmaktadır. Bu açkısız örneklerde pişirme özellikleri farklılık
göstermektedir. Orta pişirilmiş parçaların yanında kötü pişirilmiş
örnekler de bulunmaktadır (Resim 26-27; Katalog 8). Kültürde
açıklama fırınlamadan önce yapıldığı için muhtemelen bu açkısız
parçalar kültürün pişirme kapları ya da günlük kullanım kapları olarak
üretilmiş olabilirler. Açkısız parçalar içinde dışa çekik ve içe çekik
ağız kenarlı çömleklerin yanında basit ağız kenarlı çömlekler
bulunmaktadır. İçe çekik ağız kenarlı çömlekler boyunsuz ve oval
gövdelidir.
Adaksu Höyük’te Kahverengi –Kiremit Renkli mal
grubundaki örnekler ise orta açkılıdırlar. Kahverenginin açık ve koyu
tonlarından oluşan hamur renkleri ve hamurun renginde astarları
bulunmaktadır. Dışa çekik ağız kenarlı çömleklerin yanında basit
ağızlı çanak örnekleri de kullanılmaktadır (Resim 28-29; Katalog 9).
Adaksu Höyük buluntularının oldukça yaygın bir kulanım görmüş
olduğu ve neredeyse kültüre ait her merkezde benzerlerinin olduğu
söylenebilir. Özellikle de form bakımından oldukça yaygın bir
kullanım görülmektedir ve dışa çekik ağız kenarlı, boyunlu
çömleklerin yanında yayvan çanaklar oldukça fazladır. Bu merkezler
arasında Tepecik (Palumbi, 2008: Fig.6.56/10; Sagona vd., 1993:
Fig.3/1),
Sos Höyük (Sagona vd., 1998: Fig.9/2), Dilkaya
(Çilingiroğlu, 1986: Res.3/4), Trialeti (Sagona, 1984: Fig.2/3) ve
Chobateri (Kakhiani ve Sagona, 2013: Fig.42/4) sayılabilir.
Nurettin Höyük’te (Resim 9) ele geçen bu kültüre ait tek
örnek dışa çekik ağız kenarlı çanak parçasıdır. Parça hafif omurgalı ve
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açkılıdır. Açık kahverengi hamurlu olup alt kısımdan üste doğru bir
kararma görülmektedir (Resim 30-31/1; Katalog 10). Bu tip örnekler
genelde Kafkasya’da Affula (Kuşnerava, 1997: Fig.22/23) ve
Kvatskhelebi (Sagona, 1984: Fig.35/2) de ele geçen bazı örneklere
benzemektedir.
Kılıççı Kalesi’nde (Resim 10) ele geçen tek örnek ise Çift
Renkli Mal grubundan kısa boyunlu, dışa çekik ağız kenarlı çömlek
parçasıdır (Resim 30-31/2; Katalog 10).
Konakkuran Höyük’te (Resim 11) birçok çanak-çömlek
parçası ele geçmesine rağmen profil veren tek parça bulunmaktadır
(Resim 30-31/3; Katalog 10). Diğer buluntular ise gövde
parçalarından oluşmaktadır. Genel olarak parçalara bakıldığında iyi
açkılı oldukları görülmektedir. Ele alınan tek parça ise basit ağız
kenarlı derin çanak örneğidir. Ağız altında düz, tek bir kazıma çizgi
görülmektedir. Kılıççı Kalesi ve Konakkuran Höyük buluntularının
benzerleri Van Kalesi (Tarhan ve Sevin, 1991: s.455,
Res.23/5),Dilkaya (Çilingiroğlu, 1992: s.483, Res.4/3) ve Sos Höyük
(Sagona vd., 1997: Fig.11/10) gibi merkezlerde görülmektedir.
Değerlendirme ve Sonuç
Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde yaptığımız yüzey araştırmaları
sonucunda, yüzeyde ele geçen çanak-çömlekler içerisinde profil veren
48 çanak-çömlek parçasından hareketle, Erken Transkafkasya
Kültürüne ait birçok yerleşim alanının varlığı tespit edilmiştir. Bulanık
ilçesi’nde; Kazantpe Höyük, Bendepur Höyük, Olurdere Höyük,
Elmakaya Höyük, Sarıpınar Höyük, Kalamettepe Höyük ve Günyurdu
Kalesi olmak üzere toplam 7 merkez, Malazgirt İlçesi’nde ise Adaksu
Höyük, Nurettin Höyük, Konakkuran Höyük ve Kılıççı Kalesi olmak
üzere 4 merkez tespit edilmiştir. Bulanık ve Liz Ovalarında, orta
kesimlerde bu döneme ait merkez bulunmamaktadır. Sarıpınar Höyük
ovanın kuzey kesiminde, Olurdere, Bendepur, Kazantepe ve Elmakaya
Höyükleri ile Kazantepe ise güney kesimlerde, ovanın nispeten daha
yüksek bölümlerinde yer almaktadır. Ancak yerleşimlerin tamamının
akarsu yakınlarında olduğu görülmektedir. Malazgirt İlçesi'nde
özellikle güney kesimlerinin Süphan Dağı lav püskürükleriyle kaplı
olmasından dolayı yerleşim merkezlerinin sayısı azdır. İlçenin güney
kesiminde sadece Adaksu Höyük yer almaktadır. Kuzey bölümünde
ise Murat Nehri kıyıları tercih edilmiş gibi görünmektedir. Bu
bölümde Konakkuran ve Nurettin Höyükleri ile Kılıççı Kalesi3 Erken
Tepenin kuzey kesimlerinde kısmen günümüze ulaşmış sur kalıntılarının Demir
Çağ’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. Hanifi Biber: “Bulanık ve Malazgirt’teki Bazı
Demir Çağ Kaleleri ve Arzaşkun’un Yeri Sorunu”, Uluslararası Doğu Anadolu-Güney
3
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Transkafkasya Dönemi’nde yerleşim görmüştür. Öyle anlaşılıyor ki
Erken Transkafkasya halkı bu coğrafi yapının zorlaması sonucu
arazinin en uygun alanlarını yerleşim yeri olarak seçmiştir. Yapılan
arazi çalışmaları ve materyal incelemeleri sonucunda, kültürün bu
bölgeyi arazi şartlarına göre kullandığı ve daha çok hayvancılık ve
tarıma dayalı bir sosyal sistem oturttuğu anlaşılmaktadır
Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde tespit edilen Erken
Transkafkasya Kültürü’ne ait buluntu veren merkezlere bakıldığında
birçoğunun ilk kez bu dönemde yerleşime açıldığı anlaşılmaktadır.
Tarafımızdan yapılan yüzey araştırmalarında sadece Adaksu Höyük
ve KazantepeHöyük’te Geç Kalkolitik Çağ’a ait birkaç çanak-çömlek
buluntusu ele geçmiştir. Dolayısıyla Erken Transkafkasya Kültürünün
bölgeye gelişiyle birlikte bölge nüfusun ve buna bağlı olarak ta
yerleşim yerlerinin kapasitesinin artmış olduğu söylenebilir.
Bölgede ele geçen Erken Transkafkasya Kültürü’ne ait çanak
çömlekler kazıları yapılmış merkezlerle karşılaştırılınca o merkezlerde
ele geçen örneklerle birçok ortak özelliğin olduğu ancak bazı yerel
farklılıkların da varlığı sezilmektedir. Muş bölgesi yüzey
araştırmalarında ele geçen tüm çanak çömlekler incelendiğinde hamur
renginin genelde kahverengi veya kahverenginin tonları olduğu
görülmektedir. Bu durumun Muş Bölgesi’nde bulunan kilin renginden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Özellikle hamur rengi dışında hamura
yapılan katkı maddeleri de bu bölgesel farklılık göstermektedir. Bölge
seramiklerinin hamurunda genellikle orta kum katkı bazen iri kum
katkı, saman veya bitki katkıları, irili ufaklı taşçık katkı ve az da olsa
mika ve kireç katkıları kullanılmıştır. Bölge için yerel bir özellik
olarak, çanak –çömleklerde kil renginin dışında çoğu çanak-çömlekte
saman-bitki katkısının yoğun kullanımı dikkati çekmektedir. Sadece
Erken Transkafkasya Kültürü çanak – çömlekleri değil diğer dönem
buluntularının çoğunda da bu özellik fark edilecek kadar yaygındır.
Mika katkısının çanak-çömleklerin üretiminde kullanılan kilin
içerisinde doğal olarak bulunup bulunmadığı tam olarak
anlaşılamamaktadır. Her parçada bu katkının olmaması daha çok
hamura sonradan eklendiğini gösterse de, şüphesiz detaylı analiz
çalışmaları bu sorunun açıklanabilmesine olanak sağlayacaktır.
Çanak-çömleklerde dış veya iç yüzeye uygulanan açıklama
işlemi kültüre has olarak fırınlamadan önce yapılmaktadır. Aynı
uygulama Malazgirt ve Bulanık merkezlerinde ele geçen çanak-

Kafkasya Kültürleri Sempozyumu Bildiriler II/International Symposium on East
Anatolia South CaucasusCulturesProceedings II, Newcastle, 2015, s.172.
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çömleklerde de görülmektedir. Yüzey araştırması malzemelerinin %
80’i açkılı olup, tümü hamurun renginde astarlı ve el yapımıdır.
Tipolojik olarak dışa çekik ağız kenarlı çömlekler ile basit ağız
kenarlı çanaklar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunların yanında basit
ağız kenarlı ve içe çekik ağız kenarlı çömlekler de bulunmaktadır.
Ancak Kazantepe’de ele geçen Kahverengi-Renkli Mal grubunda
bulunan basit ağız kenarlı, boyunsuz ve ağız kenarları sivri çömlek
parçaları kültürün yayılım alanı içinde fazla bir kullanıma sahip
değildir. Adaksu Höyük’te ele geçen çanak-çömlekler sayıca en
kalabalık grubu meydana getirmektedir ve Bulanık ve Malazgirt’teki
merkezler arasında en zengin tipoloji bu merkezde bulunmaktadır.
Özellikle yayvan çanak tipinin ve çömlek tiplerinin oldukça yaygın
kullanıldığı görülmektedir. Çanak-çömleklerin nüfusa göre üretildiği
tezinden yola çıkılarak Bulanık’ta Kazantepe, Malazgirt’te ise Adaksu
Höyüğü’nün dönemine göre oldukça kalabalık bir nüfusa sahip
oldukları söylenebilir.
Bölgede ele geçen Erken Transkafkasya Kültürü çanakçömleklerinde belirgin olarak bu kültür ile özdeşleşen bezemelere
sahip pek fazla örnek ele geçmemiştir. Günyurdu Kalesi’nde tespit
edilen Çift renkli mal grubundan bir gövde parçası üzerinde dörtgenler
ve ters “V” şeklinde kazıma bezeme (Resim 20-21:7) görülmektedir.
Adaksu Höyük’te Siyah Mal grubunda bulunan dışa çekik ağız kenarlı
çömlek parçasının dış yüzeyinde oluk bezeme ile birbirine paralel
çizgi bezemeler ve hemen altında ise kültürün yayılım alanı içinde
oldukça yaygın görülen dairesel bir motif yer almaktadır (Resim 2223). Bir diğer bezemeli örnek Konakkuran Höyük’te ele geçen bir
çanak parçasının dış yüzeyinde ise yatay çizgi-kazıma bezeme (Resim
30-31:3) bulunmaktadır.
Muş Bölgesi’nde daha önce yapılan yüzey araştırmalarında
(Burney, 1958; Rothman, 1993; 1995) elde edilen verilere
bakıldığında genel olarak tarafımızdan ulaşılan sonuçlar ile
benzerlikler görülmektedir. Örneğin Rothman ve Kozbe tarafından
yapılan değerlendirmelerde bölgede ele geçen Erken Transkafkasya
seramikleri içerisinde çanak ve çömleklerin ağırlıkta olduğu ve bazı
bölgesel farklılıkların da görüldüğü ifade edilmektedir. Bu bölgesel
farklılıkları çanak çömleklerde ki katkı maddeleri, kullanılan kil,
bezeme motifleri ve çanak çömleklerdeki tipoloji farklılıklarıdır. Katkı
maddelerinde genellikle kum ve taşçığın fazla kullanılması bu
bölgenin kendi özelliği olduğuna ve kil içinde bulunan mikanın ise
kilin doğal yapısından kaynaklandığına, bezemelerde ise genelde
kullanılan motiflerin bölgede de kullanılmış motifler olduğuna, ancak
bazı motiflerin rast gele yerleştirildiğine dikkat çekilmektedir. Ancak
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bu değerlendirme birkaç çanak çömlek parçası üzerinden yapılmıştır.
Tipolojide ise çalışmamızda yer alan Kazantepe Kahverengi-Kiremit
Mal grubunda (Resim 14-15; Katalog 2) bulunan parçalar gibi farklı
türde, bölgeye has örneklerin olduğu belirtilmiştir (Rothman ve
Kozbe, 1997: s.116-119; Kozbe, 1995: s.38-41). Bu durum
tarafımızdan ulaşılan sonuçlarla örtüşmektedir.
Rothman ve Burney’in yüzey araştırması buluntularını
değerlendiren Kozbe Malatya ve Elazığ bölgelerinde olduğu gibi Muş
Bölgesinde de “Nahçıvan Kulp” örneğine rastlanmadığını ifade
etmekte veBurney’e atıfta bulunarak Karaz’dan Van’a çekilecek bir
hattın doğusu ile kuzeyinde yaygın olduğuna dikkat çekmektedir
(Kozbe, 1995: s.40). Ancak yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu
tek örnekte olsa Kazantepe Höyük’tebir adet Nahçivan kulp örneği
(Resim 12-13/4) ele geçmiştir. Dolayısıyla bu kanının tekrar gözden
geçirilmesi uygun olacaktır.
Rothman, Muş bölgesi buluntularından yola çıkarak bölgenin
Kalkolitik Çağ’dan beri iskân gördüğünü ve araştırdığı merkezlerin
çoğunda Erken Transkafkasya Kültürünün bulunduğunu bildirmiştir.
Ancak Rothman (2004: s.129, Tablo I). Muş Ovası ağılıkta olmak
üzere Liz Ovası merkezlerini göz önünde bulundurarak böyle bir
çıkarıma gitmiştir. Bulanık ve Malazgirt ovalarında kültüre ait
merkezler fazla değildir özelliklede Malazgirt İlçesinin yeryüzü
şekilleri tarıma fazla elverişli olmaması ve ekilecek alanların sınırlı
olmasından dolayı belli alanlarda kümeleşme olduğunu söylemek
yanlış değildir. Bu merkezlerden birisi Adaksu Höyüktür.
Tarafımızdan yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen Erken
Transkafkasya Dönemi yerleşimlerinden bir bölümü daha önceki
araştırmalardan bilinmektedir. Ancak Olurdere, Kazantepe,
Konakkuran, Adaksu ve Kılıççı gibi önceden bilinmeyen bazı
merkezler ilk kez tespit edilmiştir.
Yüzey araştırmalarımızda Erken Transkafkasya Dönemi’ne ait
çok sayıda çanak-çömlek parçası ele geçmiştir. Ancak bunlardan
çoğunluğunu gövde parçaları oluşturmaktadır. Profil veren parçaların
sayısı ise yukarıda tanıtılmaya çalışılanlardan anlaşılacağı üzere48
adettir. Bu nedenle sınırlı sayıdaki bu malzeme üzerinden daha fazla
değerlendirme yapabilme şansımız yoktur. Ancak bu parçalar bile
Malazgirt ve Bulanık Ovaları’nda Erken Transkafkasya Kültürü’nün
varlığını ve yerleşim alanlarını belirleme açısından oldukça önemli
bilgiler sunmaktadır. Araştırmalarımız bu bakımdan da önem arz
etmektedir. Şüphesiz, bölgedeki höyüklerden birinde yapılacak
arkeolojik kazılar bu kültüre ait çok daha fazla bilgiye ulaşmamıza
olanak sağlayacaktır.
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Buluntu Katalogu:
Katalog 1: Kazantepe Höyük (Çift Renkli Mal) (Resim 12-

13):
1 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap: ?, Kahverenginde hamurlu
(7,5YR-5/3), dış yüzey koyu gri (10YR-3/1) renkte, iç yüzey açık
kahverenginde (10YR-6/3), orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el
yapımı.
2 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (10YR-6/4),dış yüzey koyu kahverenginde (7,5YR-4/2), iç
yüzey hamurun renginde, ince kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el
yapımı.
3 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:28 cm, kahverenginde
hamurlu (10YR-6/3), hamurun renginde astarlı, orta kum katkılı, kötü
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
4 - Kulp (Nahçıvan Kulp) parçası, Çap:-, kahverenginde hamurlu
(7,5YR-6/4), dış yüzey siyah renkte (10YR-2/1), iç yüzey
kahverenginde (5YR-5/6), orta kum ve saman-bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
Katalog 2: Kazantepe Höyük (Kahverengi-Kiremit Renkli
Mal) (Resim 14-15):
1 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:22 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-5/4), hamurun renginde astarlı, orta kum katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
2 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?,kahverenginde hamurlu
(5YR-5/6), hamurun renginde astarlı, orta kum katkılı, orta pişirilmiş,
açkılı, el yapımı.
3 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?,kahverenginde hamurlu
(7,5YR-4/3), hamurun renginde astarlı, orta kum, taşçık ve az saman
katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
4 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:36 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-5/4), hamurun renginde astarlı, iri kum ve saman-bitki
katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
5 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:40 cm, kahverenginde
hamurlu (7,5YR-5/3), hamurun renginde astarlı, orta kum, taşçık ve
saman-bitki katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
6 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?,kahverenginde hamurlu
(7,5YR-5/3), hamurun renginde astarlı, orta kum, taşçık ve samanbitki katkılı, kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
7 - Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:32 cm, kahverenginde
hamurlu (10YR-6/3), dış yüzey gri renginde (7,5YR-4/1), iç yüzey
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hamurun renginde orta kum, taşçık ve saman-bitki katkılı, kötü
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
Katalog 3: Bendepur Höyük (Çift Renkli Mal), (Resim 1617):
1 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap: ?, açık kiremit
renginde hamurlu (2,5 YR-4/6), hamurun renginde astarlı, dış siyah
renkte, iç hamurun renginde, orta kum, saman-bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
2 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap: ?, açık kiremit renginde
hamurlu (2,5 YR-4/5), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
3 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap: 30 cm, açık kiremit
renginde hamurlu (2,5 YR-4/6), hamurun renginde astarlı, dış siyah
renkte, iç hamurun renginde, orta kum, orta pişirilmiş, açkılı, el
yapımı.
4 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap: 36 cm, açık kiremit
renginde hamurlu (2,5 YR-4/4), hamurun renginde astarlı, dış siyah
renkte, iç hamurun renginde, orta kum, saman-bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
Katalog 4: Kalamet Tepe (Kahverengi-Kiremit Renkli
Mal), (Resim 18-19):
1 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:30 cm, kahverenginde
hamurlu (10YR-6/3), hamurun renginde astarlı, orta kum ve az saman
katkılı, orta pişirilmiş, az açkılı, el yapımı.
Katalog 5: Sarıpınar (1-3), Elmakaya (4-5), Olurdere (6)
ve Günyurdu (7) (Çift Renkli Mal), Resim 20-21):
1 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:?, kahverenginde hamurlu
(5YR-6/6), hamurun renginde astarlı, dış yüzey siyah renkte (5YR3/1), iç hamurun renginde, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el
yapımı.
2 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:20 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-6/6), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte (5YR3/1), iç hamurun renginde, orta kum ve saman - bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
3 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:25 cm, kahverenginde
hamurlu (7,5YR-6/6), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte
(5YR-3/1), iç hamurun renginde, orta kum ve az saman katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
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4 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap: 16 cm, Krem (10 YR
7/3) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum,az taşçık ve az saman katkılı, orta pişmiş,
açkılı, el yapımı.
5 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap: 16 cm, Krem (10 YR 7/4)
hamurlu, hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç hamurun
renginde, orta kum, taşçık, saman-bitki katkılı, ortapişmiş, açkılı, el
yapımı.
6 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:34 cm., açık
kahverengi (7.5 YR 6/6) hamurlu, hamurunun renginde astarlı, dışı
siyah renkte, iç hamurun renginde, orta kum katkılı, orta pişmiş,
açkılı, el yapımı.
7 - Gövde parçası, Kiremit (2.5 YR 5/6) hamurlu, hamurunun
renginde astarlı, dış siyah renkte, iç hamurun renginde, orta kum
katkılı, iyi pişmiş, açkılı, el yapımı. Dış yüzeyde kazıma bezeme ile
geometrik motifler bulunmakta.
Katalog 6: Adaksu Höyük (Siyah Mal) (Resim 22-23):
1 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:12 cm, siyah (5YR3/1) hamurlu, hamurun renginde astarlı, iç dış siyah renkte, orta kum
ve bitki katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı. Dış yüzeyde çizgi
oluk bezeme ve yuvarlak oluk bezeme görülmektedir
Katalog 7: Adaksu Höyük (Çift Renkli Mal) (Resim 2425):
1 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:?, kahverenginde hamurlu
(5YR-3/1), hamurun renginde astarlı, dış hamurun renginde, iç siyah
renkte, orta kum, az saman ve az taşçık katkılı, orta pişirilmiş, dış
açkısız, iç açkılı, el yapımı.
2 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:25 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/2), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum az taşçık ve az saman katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
3 - Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:26 cm, açık kahverenginde
hamurlu (5YR-8/2), hamurun renginde astarlı, dış hamurun renginde,
iç siyah renkte, orta kum az saman ve taşçık katkılı, orta pişirilmiş, dış
açkısız, iç açkılı, el yapımı.
4 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:14, kahverenginde
hamurlu (5YR-3/2), hamurun renginde astarlı, dış siyah, iç hamurun
renginde, orta kum, saman katkılı, orta pişirilmiş, dış açkılı, el yapımı.
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5 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:24 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/3), hamurun renginde astarlı, dış siyah, iç hamurun
renginde, orta kum, saman katkılı, orta pişirilmiş, dış açkılı, el yapımı.
6 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:25 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/3), hamurun renginde astarlı, dış siyah, iç hamurun
renginde, orta kum, saman katkılı, orta pişirilmiş, dış açkılı, el yapımı.
7 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:24 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/3), hamurun renginde astarlı, dış siyah, iç hamurun
renginde, orta kum, saman katkılı, orta pişirilmiş, dış açkılı, el yapımı.
8 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:30 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/3), hamurun renginde astarlı, dış siyah, iç hamurun
renginde, orta kum, saman katkılı, orta pişirilmiş, dış açkılı, el yapımı.
9 - Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:34 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-6/2), hamurun renginde astarlı, dış siyah, iç hamurun
renginde, orta kum, saman katkılı, orta pişirilmiş, dış açkılı, el yapımı.
Katalog 8: Adaksu Höyük(AçkısızÇift Renli Mal) (Resim

26-27):
1- İçe çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/3), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum ve az saman katkılı, orta pişirilmiş,
açkısız, el yapımı
2- İçe çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-8/3), hamurun renginde astarlı, dış hamurun renginde,
iç siyah renkte, orta kum katkılı, orta pişirilmiş, açkısız, el yapımı.
3- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/4), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum ve saman-bitki katkılı, orta pişirilmiş,
açkısız, el yapımı.
4- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:14 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-6/4), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum ve az saman katkılı, orta pişirilmiş,
açkısız, el yapımı.
5- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/2), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç
hamurun renginde, orta kum ve taşçık katkılı, orta pişirilmiş, açkısız,
el yapımı.
6- Basit ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde hamurlu
(5YR-6/4), hamurun renginde astarlı, dış siyah renkte, iç hamurun
renginde, orta kum ve saman-bitki katkılı, orta pişirilmiş, açkısız, el
yapımı.
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Katalog 9: Adaksu Höyük (Kahverengi-Kiremit Renkli
Mal) (Resim 28-29):
1 -Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:?, kahverenginde hamurlu
(7,5YR-8/3), hamurun renginde astarlı, orta kum ve bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
2- Basit ağız kenarlı çanak parçası, Çap:20 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/4), hamurun renginde astarlı, orta kum katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
3- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/5), hamurun renginde astarlı, orta kum katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
4- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-8/3), hamurun renginde astarlı, orta kum katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
5- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:?, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/4), hamurun renginde astarlı, orta kum ve bitki
katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
6- Dışa çekik ağız kenarlı çömlek parçası, Çap:32 cm, kahverenginde
hamurlu (5YR-7/4), hamurun renginde astarlı, orta kum, taşçık ve
bitki katkılı, orta pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
Katalog 10: Nurettin (1), Kılıççı Kalesi (2) veKonakkuran
Höyük (3), (Çift Renkli Mal), Resim 30-31):
1 - Dışa çekik ağız kenarlı çanak parçası, Çap:16 cm, kahverenginde
hamurlu (7,5YR-6/4), hamurun renginde astarlı, dış kısmen siyahhamurun renginde, iç hamurun renginde, orta kum ve bitki katkılı,
kötü pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
2 - Dışa çekik ağızlı kenarlı çömlek parçası, Çap:14 cm,
kahverenginde hamurlu (7,5YR-7/6), hamurun renginde astarlı, dışa
siyah renkte, iç hamurun renginde, orta kum ve bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı.
3 - Basit ağız kenarlı çanak parçası (Derin çanak), Çap:?,
kahverenginde hamurlu (5YR-5/6), hamurun renginde astarlı, dış
siyah renkte, iç hamurun renginde, orta kum, saman-bitki katkılı, orta
pişirilmiş, açkılı, el yapımı. Ağız altında dış yüzey de yatay tek
kazıma bezeme mevcut.

The Journal of Social Sciences Institute

Kaynakça
Amiran, R., (1952). “Connections Between Anatolia and
Palestine in the Early Bronze Age”, İsrael Exploration Journal 2, 89
– 103.
Arınç, K.,(2011). Doğal, İktisadi, Sosyal ve siyasal
yönleriyle Türkiye’nin İç Bölgeleri, Erzurum, 153-161.
Arsebük, G., (1974). Altınova’da Koyu Yüzlü Açkılı ve
Karaz Türü Çanak Çömlek Arasındaki İlişkiler Sorunu:
Kalkolitik Devir ile İlk Tunç Çağ I’e Geçiş Evresinde Elazığ
Altınova Bölgesinden Ele Geçen Koyu Yüzlü Açkılı Mallar ile
Karaz Türü Çanak Çömlek Grubu İlişkileri Sorunu Üzerine Bir
Araştırma,(İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
Batıuk, S.- Mitchell S. R., (2007). “Early Transcaucasian
Cultures and Their Neighbors”, Expedition,Volume 49, 1, s.7-17.
Biber, H.,(2015). “Bulanık ve Malazgirt’teki Bazı Demir Çağ
Kaleleri ve Arzaşkun’un Yeri Sorunu”, Uluslararası Doğu AnadoluGüney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu Bildiriler II/International
Symposium on East Anatolia South Caucasus Cultures Proceedings
II, Newcastle, s.171-182.
------------------- (2016). “2012 ve 2014 Yılları Muş İli
Arkeolojik Yüzey Araştırmaları”, 33. Araştırma Sonuçları
Toplantısı,2. Cilt, s.335-360.
Biber, H. – Çavuşoğlu, R., (2011). “Muş İli ve İlçeleri 2009
Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması (Demir Çağları)” , 28. Araştırma
Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, s. 201 - 224.
--------------------, (2013). “2011 Yılı Muş-Malazgirt
Arkeolojik Yüzey Araştırması”, 30. Araştırma Sonuçları Toplantısı,
2. Cilt, s.303-320.
Biber, H. – Çavuşoğlu, R. – Erdoğan, S., (2012). “Muş İli ve
İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması (Demir Çağları) 2010 Yılı
Araştırmaları: Bulanık-Malazgirt”, 29. Araştırma Sonuçları
Toplantısı,3. Cilt, s.373-401.
Burney, C. A., (1958). “Eastern Anatolia in The Chalcolithic
And Early Bronze Age”, Anatolian Studies III, s.158 – 174.
Burney, C. A.- Lang, D. M., (1971). The Peoples of the
Hills: Ancient Ararat and Caucasus, London.
Chubinishvili, T., (1963).Amiranis Gora, Tbilisi.

33

34 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çiftçi, Y., (2016). “Yüzey Araştırmalarında Ele Geçen
Çanak-Çömlekler Işığında Muş Bölgesi’nde Erken Transkafkasya
Kültürü”, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van.
Çilingiroğlu, A., (1986).“Van – Dilkaya Höyüğü Kazısı
1985”, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, Ankara, s.81-94.
----------------------------------,(1992).“Van – Dilkaya Kazıları
Kapanış”, XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, Ankara, s.469-491.
Çilingiroğlu, A., – Derin, Z., (1991). “Van – Dilkaya Kazısı”,
XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I, Çanakkale, 403-422.
Engin, A., (2011). “Sivas İli 2010 Yılı Yüzey Araştırması”,
29. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1.Cilt, Malatya, , 163-183.
Esin, U – Harmankaya, S., (1986). “1985 Değirmentepe
(Malatya – İmamlı Köyü) Kurtarma Kazısı”, VIII. Kazı Sonuçları
Toplantısı I, Ankara, s.95-138.
Hauptmann H., (1972). “Norşuntepe Kazıları, 1970”, Keban
Projesi 1970 Çalışmaları,Ankara, s.87-101.
Işıklı, M.,(2011). Doğu Anadolu Erken Transkafkasya
Kültürü: Çok Bileşenli Gelişkin Bir Kültürün Analizi, İstanbul.
----------------------, (2015). “The Development of the Kura
Araxes Culture in Eastern Anatolia: Problems, Determınatıons and
Suggestions”, Uluslar Arası Doğu Anadolu Güney Kafkasya
Kültürleri Sempozyumu, Bildiriler I, (Ed. M. Işıklı-B. Can),
Newcastle upon Tyne, s.241-249.
Kakhiani, K. - Sagona, (2013). A., “Archaeoligical
İnvestigations at Chobareti in Southern Georgia, the Caucasus”,
Anatolian Studies 50,s.1-138.
Kelly-Buccelati, M., (1978). “The early Bronze Age Pottery.
Descriptive and Comparative Analysis”, Korucutepe Final Report
on the Excavations of the Universities of Chicago, California and
Amsterdam in the Keban Reservior, Eastern Anatolia 1968 – 1970
(Ed. M. N. Van Loon), Amsterdam, s.67 – 88.
Kuşnerava, K. Kh., (1997). The Southern Caucasus in
Prehistory: Stages of Cultural and Socioeconomic Development
from the Eighth to the Second Millennium B. C. (Translated by. H.
N. Michael), Philadelphia.
Kibaroğlu, M.,(2015). ”Archaeometric Investigations of KuraAraxes Ware: a Review”, Uluslararası Doğu Anadolu Güney
Kafkasya Kültürleri Sempozyumu, Bildiriler I,(Ed. M. Işıklı-B.
Can), Newcastle upon Tyne, s.226-227.

The Journal of Social Sciences Institute

Kiguradze, T. - Sagona A., (2004). “On the Origins of the
Kura – Araxes Cultural Complex” Archaeology in the Borderlands,
s.38-94.
Koşay H. Z. – Turfan, K., (1959). “Erzurum – Karaz Kazısı
Raporu”, Belleten 23, s. 349-413.
Koşay, H. Z. - Vary, H., (1964).Pulur Kazısı, 1960 Mevsimi
Çalışmaları Raporu/Die Ausgrabungen von Pulur, Atatürk
Üniversitesi Yayınları 24, Ankara.
----------------------, (1967).Güzelova (Tufanç) Erzurum
Kazısı,Atatürk Üniversitesi Yayınları 46, Ankara.
Kozbe, G.,(1990). “ Van – Dilkaya Höyüğü Erken
Transkafkasya Çanak-çömleği”, VII. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, Ankara, s.533-554.
----------------------,
(1995).“Muş
Ovası
Yüzey
Araştırmalarında Ele Geçen Erken Transkafkasya Çanak Çömleği
Işığında Bölgenin Erken Tunç Çağı’nın Yeniden Değerlendirilmesi”,
Arkeoloji Dergisi Sayı3, s.35-50.
Kökten, K., (1947). "1945 Yılında Türk Tarih Kurumu Adına
Yapılan Tarih Öncesi, Araştırmaları", Belleten XI/43, s. 431-473.
Kuftin, B., (1943). “The Urartian “Columbarium” on the
Slopes of the Ararat and Copper Age of the Kura – Araxes Basin”,
Vestnik Gosudarstvennogo Muzeia Gevzii 13B, 92-123.
Özfırat, A.,(1999). “1997 Yılı Bitlis-Muş Yüzey Araştırması:
Tunç ve Demir Çağları”, XVI.Araştırma Sonuçları Toplantısı, II.
Cilt, s.1-22.
----------------------, (2000). “ 1998 Yılı Bitlis-Muş İlleri Yüzey
Araştırması Tunç ve Demir Çağları”, 17. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 2. Cilt, s.193-210.
-----------------------, (2001). “ 1999 Yılı Muş İli Yüzey
Araştırması: Tunç ve Demir Çağları”, 18. Araştırma Sonuçları
Toplantısı, 2. Cilt, s.123-140.
Palmieri, A., (1984). “Excavations at Arslantepe 1983”, VI.
Kazı Sonuçları Toplantısı, s.71-78.
Palumbi, G., (2008). The Red and Black, Roma.
----------------------, (2012).“Bridging the Frontiers, Pastoral
Groups in the Upper Euphrates Region in the Early Third
Millennium”, Origini 34, s.261-278.
----------------------,(2015). “The Role of Pastoral Communities
of the Upper Euphrates Region in the Expansion of the Kura-Araxes
Culture” Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri
Sempozyumu, Bildiriler I,(Ed. M. Işıklı-B. Can),Newcastle upon
Tyne,s.78-88.

35

36 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Rothman, M. S.,(1993). “Alpaslan Baraj Gölü Alanında Muş
Ovasında Yüzey Araştırmaları Ön Rapor, 1991”X. Araştırma
Sonuçları Toplantısı, s.279-295.
----------------------,(1995). “The Pottery of the Muş Plain and
the Evolving Place of a High Border Land”, XII. Araştırma
Sonuçları Toplantısı,Ankara, s.281 – 294.
----------------------, (2003). “Style Zones and Adaptations
along the Turkish – İranian Borderland”, Yeki Bud Yeki
Nabud:Essays on the Archaeology of İran in Honor of William M.
Sumner,(Ed.A. T. Smith and K. S. Rubinson), Los Angeles, s.207216.
----------------------, (2004). “Beyond the Frontiers: Muş in the
Late Bronze To Roman Periods”, A View From the Higlands:
Archaeological Studies in Honor of Charles Burney,(Ed.: Antonio
Sagona), Peeters, s. 111-178.
----------------------, (2015).“The Changing Organisation of
Kura Araxes Culture”, Uluslar arası Doğu Anadolu Güney
Kafkasya Kültürleri Sempozyumu, Bildiriler I,(Ed. M. Işıklı-B.
Can), Newcastle upon Tyne,s.121-132.
Rothman, M. S. - Kozbe, G., (1997). “Muş in the Early
Bronze Age”, Anatolian Studies XLVII, Ankara, s.105-126.
Russell, H. F., (1980). Pre-Classical Pottery of Eastern
Anatolia, Based on a Survey by Charles Burney of sites along the
Euphrates and around Lake Van,BAR Int. Series 85, Oxford.
Sagona, A., (1984). The Coucasion Region in The Early
Bronze Age, Oxford.
Sagona, A. -Pemberton, G. E.- Phee, I. M., (1992).
“Excavation at Büyüktepe Höyük, 1991:Second Preliminary Report”
Anatolian Studies 42, s.29-46.
Sagona, A. -Pemberton, G. E.- Phee, I. M., (1993).
“Excavation at Büyüktepe Höyük, Third Preliminary Report”,
Anatolian Studies 43, s.69-83.
Sagona, A – Erkmen, M. – Sagona, C. – Thomas, I., (1996).
“Excavations at Sos Höyük1995: Second Preliminary Report”,
Anatolian Studies46, s.27-48,
Sagona, A. -Erkmen, M.- Howells, S., (1997). “Excavation at
Sos Höyük, 1996: Third Preliminary Report” Anatolica 23, s.181226.
Sagona, A. – Erkmen, M. – Sagona, C.. - Mcnıven, I. –
Howells, S., (1998). “Excavation at Sos Höyük, 1997: Fourth
Preliminary Report” Anatolica XXIV,s.31-64.

The Journal of Social Sciences Institute

Sayılan, H., (2007). Muş İlinde Kültür Turizmi
Potansiyelinin Coğrafi Yönden Değerlendirilmesi, (Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Ankara.
Sevin, V. –Kavaklı, E., (1995). “Karagündüz Höyüğü ve
Nekropolü 1994 Yılı Kurtarma Kazıları”, XVII. Kazı Sonuçları
Toplantısı, I.Cilt, Anakara, s.337-361.
Sevin, V. - Özfırat, A. - Kavaklı, E., (1998). “Karagündüz
Höyüğü ve Nekropolü 1995-96 Yılı Kurtarma Kazıları”, 19. Kazı
Sonuçları Toplantısı,I. Cilt, Ankara, s.571-598.
Sevin, V. -Özfırat, A. -Kavaklı, E., (1999).“Van-Karagündüz
Höyüğü Kazıları (1997 Yılı Çalışmaları)”, Belleten LXIII, s.847-868.
Ünsal, V., (2008). “M.Ö. III. Binde Kuzeydoğu Anadolu”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, s.362-391.
Tarhan, M. T. – Sevin, V., (1991). “Van Kalesi ve Eski Van
Şehri Kazıları, 1989”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, Ankara,
s.429 – 456.
Wilkinson, Toby C., (2015). “Alternatif Ekonomiler: Yapısal
– Sistematik Bakış Açısıyla Erken Transkafkasya Fenomeni”,
Uluslararası Doğu Anadolu Güney Kafkasya Kültürleri
Sempozyumu, Bildiriler I,(Ed. M. Işıklı-B. Can), Newcastle upon
Tyne, s.112-117.

37

38 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

HARİTA VE RESİMLER

Harita: Malazgirt ve Bulanık’ta Tespit Edilen Erken Transkafkasya
Dönemi Yerleşmeleri

Resim 1. Kazantepe Höyüğü, Kuzeyden Görünüm
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Resim 2. Bendepur Höyük, Kuzeybatıdan Görünüm

Resim 3. Kalamettepe Höyük, Kuzeydoğudan Görünüm
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Resim 4. Sarıpınar Höyük, Kuzeyden Görünüm

Resim 5. Elmakaya Höyük, Batıdan Görünüm
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Resim 6. Olurdere Höyük, Batıdan Görünüm

Resim 7. Günyurdu Kalesi, Doğudan Görünüm
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Resim 8. Adaksu Höyük, Batıdan Görünüm

Resim 9. Nurettin Höyük, Güneyden Görünüm
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Resim 10. Kılıççı Kalesi, Güneybatıdan Görünüm

Resim 11. Konakkuran Höyük, Kuzeybatıdan Görünüm
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Resim 12: Kazantepe Höyük, Çift Renkli Mal Grubu

Resim 13: Kazantepe Höyük, Çift Renkli Mal Grubu, Dış ve
İç Görünüm
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Resim 14:Kazantepe Höyük, Kahverengi-Kiremit Renkli Mal Grubu

Grubu

Resim 15:Kazantepe Höyük, Kahverengi-Kiremit Renkli Mal
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Resim 16:Bendepur Höyük, Çift Renkli Mal Grubu

Resim 17:Bendepur Höyük, Çift Renkli Mal Grubu, Dış ve İç
Görünüm
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Resim 18:Kalamettepe Höyük, KahverengiResim 19:Kalamettepe Höyük,
Kiremit Renkli Mal Grubu Kahverengi-Kiremit Renkli Mal Grubu

Resim 20:Sarıpınar Höyük (1-3), Elmakaya Höyük (4,5),
Olurdere Höyük (6), Günyurdu Kalesi (7), Çift Renkli Mal Grubu
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Resim 21:Sarıpınar Höyük (1-3), Elmakaya Höyük (4,5), Olurdere
Höyük (6), Günyurdu Kalesi (7), Çift Renkli Mal Grubu, Dış ve İç
görünüm

Resim 22:Adaksu Höyük, Siyah Renkli
Höyük, Siyah Renkli
Mal Grubu

Resim 23: Adaksu
Mal Grubu
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Resim 24:Adaksu Höyük, Çift Renkli Mal Grubu

Resim 25:Adaksu Höyük, Çift Renkli Mal Grubu, Dış ve İç
Görünüm
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Grubu

Resim 26:Adaksu Höyük, Açkısız Çift Renkli Mal

Resim 27:Adaksu Höyük, Açkısız Çift Renkli Mal Grubu,
Dış ve İç Görünüm
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Resim 28: Adaksu Höyük, Kahverengi – Kiremit Renkli Mal Grubu

Grubu

Resim 29:Adaksu Höyük, Kahverengi – Kiremit Renkli Mal
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Resim 30: Nurettin Höyük(1), Kılıççı Kalesi (2) ve Konakkuran
Höyük (3) Çift Renkli Mal Grubu

Resim 31: Nurettin Höyük (1), Kılıççı Kalesi (2) ve Konakkuran
Höyük (3) Çift Renkli Mal Grubu, Dış ve iç Görünüm
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Grafik 1: Bulanık ve Malazgirt İlçelerinde yapılan yüzey
araştırmalarında tespit edilen Erken Transkafkasya Kültürü’ne ait 48
adet çanak – çömlek parçasının genel Mal Grubu dağılımı
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Grafik 2: Bulanık ve Malazgirt İlçelerinde yapılan yüzey
araştırmaları sonucu Erken Transkafkasya Kültürü’ne ait elde edilen
48 adet çanak – çömlek parçasının gözlemler sonucu hamur içine
eklenen katkı malzemelerinin genel dağımı (Kum her parçada
kullanılmış, saman – bitki ise tüm parçaların %60’ın da
bulunmaktadır.)
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Amerikan öykü yazarları arasında çok önemli bir yere sahip olan
Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio, Death in the Woods, Brother Death
and Brothers adlı çalışmalarında Orta Amerika kasaba hayatının değişik
yönlerini oldukça doğal ve başarılı bir şekilde okura aktarır. Anderson’un
Brother Dead, Brothers ve en önemlisi olan Death in the Woods eserlerinde
ise Orta Amerika kasaba hayatı karakterlerin umutları üzerinden verilmeye
çalışılır. Fakat bu umutlar ölmeye mahkûmdur. Karakterlerin umudun
ölümüyle değişen durumları ve umudun ölümünü içeren yaşamları, eserlerde
akıcı ve etkileyici bir biçimde resmedilir. Karakterlerin yaşamları üzerinden
vurgulanmaya çalışılan bu ölümlü umutlar, Sherwood Anderson’un üstün
kurgulama yeteneğiyle okuyucuya aktarılmaya çalışılır. Sherwood
Anderson’un Winesburg, Ohio adlı eserinde ise umutların ölümü hakkında
kesin bir detay bulamayız çünkü bu eserde karakterler geçmişi anımsar ve
gelecekte umutların gerçekleşme olasılığı bir muammadır. Bu makale,
Sherwood Anderson’un Winesburg, Ohio, Death in the Woods, Brother Dead
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ve Brothers adlı bu dört eseri hakkındaki “umudun ölümü” temasını değişik
detaylar ve farklarla incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ölüm, Orta Amerika Kasabası, Ölümlü
Hayaller, Yaşam, Umudun Ölümü.

Abstract

Sherwood Anderson who has an important position among the
American story writers cites the varied aspects of the life of Middle American
town to the readers successfully and ingeniously. In the works of Brother
Dead, Brothers and one of the most important works Death in The Woods,
Sherwood Anderson tries to explain the Middle American town life and hopes
of the characters. However, these hopes are doomed. It is portrayed fluently
and affectingly in the circumstances of characters evolving withdeath of the
hope and the lives containing the death of hope. These mortal hopes which are
emphasized through the characters’ lives are handled to cite to the readers with
the superior ability of Anderson. As for Winesburg, Ohio, we cannot find a
certain detail about the death of hopes because the characters remember the
past and the possibility of the realization of hopes are puzzled in this work.
This article aims to study various aspects of death of hope in Anderson’s
Winesburg Ohio, Death in the Woods, Brother Death and Brothers.
Keywords: Death, Middle American town, Mortal dreams, Life,
Death of hope.

Giriş
Çoğu okur ya da eleştirmen Sherwood Anderson’u Winesburg,
Ohio adlı eseriyle tanımakta ve bu eserde geçen hikâyelere
odaklanmaktadır. Fakat Sherwood Anderson Amerikan öykü
yazarlığına yapmış olduğu büyük katkıları yanı sıra Amerika’nın OrtaBatı insanının yaşantısı ve Amerikan Düşü üzerine yazdığı romanları
ve öyküleriyle de Amerikan edebiyat tarihine katkısının devamını
amaçlar. Sherwood Anderson 13 Eylül 1876’da Ohio’nun Camden
şehrinde dünyaya gelir. Yedi kardeşten üçüncü olarak dünyaya gelen
Anderson, babasının işi yüzünden birçok memleket gezer. 1884’te
ailece Clyde, Ohio’ya yerleşirler. Burada babasının kötü giden işleri ve
kasabadaki en fakir aile olmaları yüzünden Sherwood Anderson karışık
duygular içine girer. Ailenin yaşadığı bu sorunlar Anderson’un
ekonomik sorumluluklar yüklenmesine neden olur. Bu zorluklarla
büyüyen ve hayatında ona hiç destek olmayan bir babaya sahip olan
Sherwood, babası Irwin Anderson’a karşı kızgınlık beslemeye başlar.
Anderson 19 yaşındayken annesi tüberkülozdan ölünce Chicago’ya
yerleşmeye karar verir. Kötüye giden aile hayatından uzaklaşmak için
Milli Muhafızlara katılır. Anderson yüksekokulunu bitirmek için
Springfield, Ohio’ya yerleşir. Mezuniyetten sonra Marrow adlı
arkadaşının desteğiyle reklam şirketi yöneticiliği işine girer. Bu iş için
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Chicago’ya geri döner. Burada aşık olduğu Cornelia Lane ile tanışır ve
evlenirler. Bundan sonra Anderson kendi adında bir şirket kurmaya
karar verir ve bunu başarır. Bu dönemde edebiyata olan ilgisi de artar.
Fakat Anderson’un hem ekonomik krizler yaşaması hem de edebiyata
olan tutkusu mücadeleyi zorlaştırır. Bu krizler patlak verdikten sonra
Anderson ticareti bırakıp yazmaya devam eder. Eşi Cornelia ile
boşanmaya karar verdikten kısa bir süre sonra Sherwood Anderson
Tennesse Mitchall ile evlenir. Bu evliliği de kısa bir süre sonra biter ve
bundan sonra iki kere daha evlenir. Tennesse ile evliliği sonrası işleri
yolunda giden Anderson ilk romanı olan Windy Mc Pherson’sSon’u
yayınlar. Sonraki yıl da Marching Men adlı kitabını yayınlanır.
1919’da Winesburg, Ohio yayınlandığında kayda değer bir
ilgiyle karşılanır. Fakat Anderson bu çıkışı devam ettiremez ve eserleri
her ne kadar Amerikan öykücülüğü için büyük öneme sahip olsa da
tozlu raflarda yerini alır. Faulkner ve Hemingway gibi yazarlara
öykücülük sanatının inceliklerini bırakan önemli bir öykü yazarı olan
Sherwood Anderson, Winesburg, Ohio, Death in the Woods, Brother
Dead ve Brothers öykülerinde olduğu gibi bu sanatını “umut” üzerine
yoğunlaştırır. Kitabı okumaya başlayan okur Winesburg’un sakin
sokaklarında dolaşırken Elizabeth Willard’ın geçmişe dönük
beklentilerine ve oğlu üzerinden verilen geleceğe dönük umutlarına
şahit olur. Ya da Winesburg, Ohio’daki Hands hikâyesinde
WingBiddlebaum’un belki de yeni bir başlangıç yapmak için
Winesburg’a gelmesi de umudun varlığına bir işaret sayılabilir. Öte
yandan SherwoodAnderson’un oldukça tanınan eserlerinden Death in
theWoods, BrotherDead ve Brothers, içinde bulunan karakterlerin
yaşam hikâyeleri vasıtası ile umudu farklı bir yönüyle ele almaktadır.
BrotherDead’de Mary ve Ted’in ölmeye mahkûm umutları,
Brothers’da
ustabaşının
kendi
umudunun
katili
olması
SherwoodAnderson’un öykücülük vizyonunun çok yönlü ve kendine
has olduğunu gözler önüne serer.
Başta da belirtildiği gibi, Sherwood Anderson Amerikan hikâye
anlatıcılığında oldukça etkili bir yazardır ve içi olağanüstü hayaller,
kayda değer hayat hikâyeleri, trajik düş kırıklıkları ve özellikle umudun
ölümü ile dolu etkili bir olay örgüsü resmeder. Winesburg, Ohio’da,
elem dolu geçmiş hayatlarını açığa çıkararak belirgin örnekler sunan
bazı özel karakterlerin umutsuz yaşamlarına şahit oluruz. Karakterlerin
her ne kadar acı hayatları olsa da, umutları gerçekleşmek için hala bir
ışık bulundurur.
SherwoodAnderson’un diğer üç hikayesi olan Death in
theWoods, BrotherDead, ve Brothers’a göz attığımız vakit umudun
ölümü üzerine şüphesiz kanıtlara erişiriz. Bu üç hikâyede karakterler

57

58 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

başarısız
olmuş
bir
hayat
yaşar
dolayısıyla
trajik,
SherwoodAnderson’un muhteşem bir çizimi olan bu trajedi Orta Batı
Amerika kasabasının soğuk, puslu, yağmurlu ve karlı hava koşullarıyla
sahnelenir. Bununla beraber bu Orta Amerika çizimi karakterlerin
umutlarının farklı yanlarını tasvir eder.
Umudun Ölümü
Winesburg, Ohio’da SherwoodAnderson sevimli bir Orta Batı
Amerikan kasabası ve birçok hayali ve arzusu olan yalnız yaşamları
betimler. Buna ilişkin olarak, karakterlerin başarısız olmuş arzuları
çoğunlukla genç gazeteci çocuk George Willard üzerinden yansıtılır.
WinesburgOhio’daki karakterler, hayallerinin gerçekleşme ihtimalini
hikâyelerin nihayeti vasıtası ile sezdirirler.
Bunun aksine, SherwoodAnderson’un üç hikâyesi; Death in theWoods,
BrotherDead ve Btothers’ı incelediğinde umudun ölümü açık bir
biçimde görülebilir:
Yaşlı kadın tüm yaşamını bir şeyleri beslemek üzerine, semirip
sonbaharda kesilebilsinler diye domuzları beslemek üzerine
kurmak zorunda kalmıştı. Domuzlar kesildiği vakit kocası etin
büyük kısmını kasabaya götürür ve orada satardı. Eğer kocası
yapmazsa önce oğlu yapardı bu işi. Kocası ve oğlu bazen kavga
ederlerdi ve onlar kapıştığı zaman yaşlı kadın kenara çekilir ve
tir tir titrerdi.(Anderson606)
Yukarıda bahsedilen kısımda yaşlı bir kadın ve umutsuz hayatından bir
kesit yer almaktadır. Yaşlı kadın hayalleri ya da umutlar yerine içkici
kocası ve serseri oğlu için hayatta kalmaya çabalar. Fakat Winesburg,
Ohio’daki karakterleri gözlemlediğimizde umudun ölümüne dair
herhangi bir kesin inceleme bulamayız. Örneğin Winesburg, Ohio’daki
Hands hikâyesi öğretmen olan WingBiddlebaum olarak adlandırılan bir
ana karaktere sahiptir ve onun hikâyesi umudun ölümüyle noktalanmaz.
Erkek öğrencilerinden biri ve bu öğrencinin WingBiddlebaum
hakkındaki homoseksüel hayalleri sebebiyle Biddlebaum elleri
yüzünden başını belaya sokar. Bundan dolayı Biddlebaum okuldan
ayrılır ve Winesburg’a gelir. Bu kasabada, hayallerinin ve umutlarının
sona erip ermeyeceğine dair kesin bir ipucu yoktur.
Death in theWoods’da hikâyenin ana karakteri olan yaşlı kadın, eşi ve
oğlunun uyguladığı psikolojik şiddeti kendi kendine konuşarak dışa
vurur. Oğlunun ve kocasının umursamaz tavırları kadının gerçekleşme
olasılığı olan umutlarının da yok olmasında büyük bir rol oynamaktadır.
Kadın kendi vücudunun ve umutlarının yok oluşunun asıl sebebi olarak
oğlunu ve kocasını işaret etmektedir.
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Bazen yaşlı görünmeye başladığında – ki henüz kırkına
basmamıştı – eşiyle oğlu at satmak, kafayı bulmak, avlanmak,
ya da hırsızlık için çıkıp gittiklerinde, çiftliğin etrafında kendi
kendine söylenerek dolaşırdı. (Anderson 606)
Hikâyenin ortalarında yaşlı kadın kasabaya iner ve hava da oldukça
soğuktur. Aslında bu soğuk hava ve kasabın kadına karşı tavırları da
umudun ölümünü okuyuculara sezdirebilir. Kasap, yaşlı kadını böylesi
soğuk bir havada kasabaya gönderdikleri için serseri oğlu ve kocasına
oldukça sinirlidir. Yaşlı kadına acıma duygusu ile kasap, umudun
ölümü için bir sembol yerine geçen hububat torbasını acıma hissi ile
doldurur. Yaşlı kadın kasabın bu nazik tavırları karşısında mutlu
hissedebilir fakat sırtındaki hububat torbası ile evin yolunu tuttuğu
vakit umutlarının umutsuzluğu tıpkı sırtındaki yük gibi ruhuna çöken
bir acı haline dönüşmektedir.
Uzun zamandan beri ilk kez birisi yaşlı kadınla dostça bir yolla
konuşmuştu. Kasap, o içeri geldiği vakit kasap dükkânında
yalnızdı ve böylesine hasta görünen yaşlı bir kadının böylesi
soğuk bir günde dışarıda olduğu düşüncesiyle sinirlenmişti.
İliklere işleyen bir soğuk ve öğleden sonra kesilen, tekrar
düşmeye başlayan kar vardı.(Anderson 607)
Death in theWoods’un son kısımlarında yaşlı kadının gerçekleşmeyen
hayalleri sırtında taşıdığı hububat küfesi üzerinden veriliyor olabilir
çünkü kadının hayatı hayvanları, kocasını ve oğlunu doyurmak,
kasabadan eve hamallık yapmakla geçen yaşlı kadın, ormanın orta
yerinde yaşlı ve güçsüz vücudunu ölüme terk eder. Böylece umudun
ölümü okuyucuya yaşlı kadının yılgınlığı üzerinden resmedilir. Genç
kızken hayalini kurduğu iyi bir yaşam umudu o zamandan bu yana
sırtında taşıdığı bir yükten ibarettir. Daha çocukken tek başına kalmış
olan yaşlı kadın, “umut” kelimesine de oldukça uzaktır. Alman çiftçinin
yanında hizmetçilik yaparken kurduğu hayallerinin gerçekleşme
ihtimalini düşünse de bu ihtimalin son kırıntısı da sırtına binen küfenin
ağırlığında yok olup gider. Yaşlı kadın vücudunun akşam soğuğu
altında donup yok olmasına ses çıkarmaz. Çünkü yıllarca kendini
umutlarından herhangi birinin gerçekleşme ihtimali üzerinden oyalayan
kadın artık umudunun öldüğüne kanaat getirir ve bu son yaşlı
kadınınhayatının karanlık ağaçların altında bitmesiyle sessiz bir şekilde
nihayete erer.
Yaşlı kadın şimdi üşüyor olamazdı, sadece uyuşuktu. Yaşam
uzun bir zamana asılı durur. Belki de kafasındaki yaşlı kadının
dışındaydı. Yaşlı kadın Almanların çiftliğindeki genç kızlığını
ve ondan önce, annesi onu sıvışıp terketmeden önce bir çocuk
olduğunu hayal etmiş olabilirdi. (Anderson610)
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Anderson bu hikâyede yaşlı kadınla birlikte umudun ölümünü soğuk bir
ormanda kasaptan evine doğru taşımaya çalıştığı hububat torbasıyla
noktalar. Alıntılarda da görüldüğü gibi yaşlı kadının ölümü
hayallerinden uzakta sırtında başkaları için taşıdığı yükle son bulur.
Yaşlı kadın sessizce ve yavaşça öldü. Öldüğünde ve
Grimesler’in köpeklerinden biri yanına gelip onun ölü bedenini
bulduğunda tüm köpekler koşmayı bıraktı… Köpeklerkadının
etrafında toplandılar. Evet, o artık ölmüştü. Yaşlı kadın
hayattayken Grimesler’in köpeklerini beslemişti, peki ya şimdi
ne olacaktı?
…Kadının sırtındabohçası, içinde bir parça tuzlanmış domuz
eti, kasabın vermiş olduğu karaciğer, köpekler için et, çorbalık
kemikler bulunan hububat torbası vardı. Kasabadaki kasap,
kadının hububat torbasını ansızın bir acıma duygusu ile
üstesinden gelerek ağırca bir şekilde doldurdu. Bu yaşlı kadın
için büyük bir lütuftu. Artık köpekler için büyük bir lütuftu.
(Anderson611)
YukarıdaDeath in the Woods’da ana karakter, yaşlı kadının, mutlu
olmayı ümit etmesi fakat gençliğinden yaşlılığına kadar bunun onun
için sadece bir ümitten ibaret olması bir tür umudun ölümüdür aslında.
Böylece hikâyenin sonunda umutlar yaşlı kadın ile birlikte ölür ve
SherwoodAnderson olağanüstü tekniği ile öykü yazımı yeteneğini
sergiler. Anderson yaşlı kadının ölümü üzerinden ironi yapar çünkü
yaşlı kadın mutluluk ve rahatlık içeren hayallerine ve umutlarına
ulaşamaz, o sırtında taşıdığı küçük umutların kurbanıdır. Yaşlı kadın
korulukta öldüğünde, hububat torbasında taşıdığı umutları köpeklere
yem olur.
SherwoodAnderson’un bir diğer hikâyesi olan BrotherDead’ de
umudun ölümü için iyi örnekler içerir. Bu hikâyede Ted ve Mary adında
iki kardeş vardır. Hikâye özellikle Ted’in rahatsızlığı üzerine odaklanır.
Eğer Ted’in yaşamınınbirkaç yılı varsa, onun sahip olduğu bu
hayatı berbat etmeyecekler. Neden Ted’i günden güne, tekrar
tekrar öldürmeliler ki? Mary’nin düşünceleri hiç bu denli
belirli hale gelmemişti. Diğerlerine karşı içerlemişti. Mary,
Ted’e bekçilik eden bir asker gibiydi. (Anderson 742)
Mary ve Ted ümitlerinigerçekleştirmek için gayret ederler fakat Ted’in
hayra yorulamayan hastalığı umutlara engel olur ve Ted dünyaya
gözlerini yumar. Mary bu hikâyedeki en önemli husustur zira o hem
kendi hem de Ted’in umutları için mücadele eder. Öte yandanTed aynı
zamanda Mary’nin umutlarının ölümü anlamına gelir. Her ne kadar
Mary Ted’i korumak ve özellikle hayallerini korumak için çaba sarf
etse de, sonunda bu çabalar Ted ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkar:
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Kadın oğlu Ted’e baktı. Sesinde korku ve kaygı vardı.
“İnanamıyorum, Ted, biliyorsun bunu yapmamalısın,
yapmamalısın.” İşte bu kadardı. Geriye kalan her şey ifade
edilmişti aslında. Mary’ehiçbirşey söylemedi. Bütün mesele
buydu. “İnanamıyorum, Ted, yapmamalısın. Hızlı koşmamalı,
ağaca tırmanmamalı, ata binmemelisin. Yapacağın en ufak şey
seni sarsabilir. (Anderson 742)
Mary annesinin Ted’e karşı davranışlarından rahatsızlık duyar ve Mary
duygusal bir tepki gösterir. Aslında Mary, Ted’in yaklaşmakta olan
ölümüne, ama özellikle umudunun ölümüne tepki gösterir:
Hayatta, bir çocuğun kelimeleriyle ifade edilen değerler vardı:
“Hayatın değeri nedir? Ölüm en korkunç şey midir?” Anneleri
eve doğru dönüp sessizce gittiğinde Mary sığır ahırlarına
gidiyordu, hemen bulmuştu Ted’i. Ted boş bir at barınağında,
ayakta sırtını duvara dayamış, gözlerini dikmiş bakıyordu. Bir
açıklaması yoktu. “Pekala” dedi Ted hemen ve Mary “Hadi
ama,boşverTed.” Diye cevapladı. Birşeyler yapmak lazımdı,
hatta belki de yağmurda oyun oynamaktan daha tehlikeli
şeyler. (Anderson 743)
Mary ve Ted bu duyarsızlığı ve aslında yapmaya çalıştıkları bir çeşit
itaatsizliği yaşamlarının umutsuzluğuna vurgu yapmak için
ebeveynlerine karşı kullanırlar.
Ted ve MaryTed’e yapması yasaklanmış şeyleri yapmaya
devam ettiler, fakat kimse itiraz etmedi ve bir ya da iki yıl sonra,
Ted, geceleyin yatağındayken öldü. Fakat o yaşadığında, Mary
bunu daha sonra anladı, onun başarılı olmasında ve onunla
olduğunda harika bir mutluluk veren garip bir özgürlük hissi
her zaman vardı. Mary sonunda anladı ki böylesi bir ölümden
sonra Ted, vaktini servet, başarı, hükmetmeye harcayan
ağabeyinin boyun eğdiği şeylere asla boyun eğmemişti, Ted
asla ağabeyine gelmiş olan daha zor ve berbat bir ölümle
yüzleşmek zorunda kalmadı.(Anderson 753)
Ted ve Mary, Ted için genellikle yasak olan, Mary için Ted’siz
anlamsız olan hayallerini ve yaşamlarını sorgularlar. Esas sebep
isyankâr yanlarını neden ebeveynlerine ve dolaylı olarak hayatın
zalimliğine göstermeleridir. SherwoodAnderson bu hikâyenin ana
konusunu başarılı bir şekilde gizlemiştir ve sadece Ted ve Mary’nin
isyankâr davranışları umudun ölümü temasını açığa vurur çünkü onlar
zaten arzularının ölümünün farkına varmaktadırlar fakat buna rağmen
Mary ve Ted hayalleri gerçekleştirme amacında inat etmektedirler.
Mary ve Ted’in birbirinden ayrılması ölü hayallerin nedenidir. Bu
nedenle bu hikâye “umut” farklılığına bir başka örnektir. Makalenin
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başında bahsedildiği gibi, SherwoodAnderson’unumut içeren diğer üç
hikâyesi Winesburg, Ohio adlı eserinden farklıdır. Winesburg,
Ohio’daki hikâyeler karakterlerin umutları için açık kapı bırakır. Diğer
bir ifadeyle, karakterler hayattadır ve umutları üzerinde otoriteye
sahiptirler fakat umutların sona erip ermeyeceği kesin değildir.
Brothers hikâyesi incelendiğinde, hikâye içinde hikâye içeren, dikkat
çeken ince bir detaya sahip olduğunun farkına varılır. Hikâye yaşlı bir
adam ve onun hayali karısını, kız kardeşini, vb. içeren hayali yaşamı ile
başlar. Bunun yanında, özellikle yazarın bize anlattığı ikinci hikâye kilit
bir role sahiptir:
…Sekreter kızın gözleriyıldızlar gibi ve dudakları loşluktan
yükselen yumuşak tepeler gibiydi. Adam “O kız ulaşılmaz,
yıldızlar gibi uzakta.” Diye düşündü. “O yıldızlar gibi
ulaşılmaz fakat yıldızların aksine nefes alıyor, yaşıyor, tıpkı
benim gibi o da bir insan...
…Ustabaşı ve karısıapartman binasının girişine geldiler ve
karanlık koridora adım attılar. Daha sonra adam oldukça ani
bir şekilde ve anlaşılan düşünmeden cebinden çıkarttığı bıçağı
aldı. Ustabaşı “Sanırım Sokak arasından fırlayan adam bizi
öldürmeye niyetlenmişti.” diye düşündü. Bıçağı açarak
dönüverdi ve karısına vurdu. Ustabaşı iki kez daha, çoğu kez
daha delice vurdu bıçağı. Bir çığlık vardı orda ve karısının
bedeni yere serildi. (Anderson270)
Hikâye bir fabrika işçisi ve genç, güzel bir sekreter kız hakkındadır.
Adam fabrikada ustabaşıdır ve sekreter kıza âşıktır ama aynı zamanda
adam zaten evlidir.
Ustabaşı ayakta dikilip düşündü. Karısı ve doğmamış çocuğu
ölmüştü. Yukarıdaki dairelerin açılan kapılarının sesleri vardı.
Birkaç dakikadır hiçbir şey olmadı. Ustabaşının karısı da
doğmamış çocuğu da ölüydü, hepsi bu kadardı. (Anderson 270)
Ustabaşı bunu aniden düşünmeden yaptığında belki de umutlarına artık
ulaşabileceği hissine kapılmış olabilir fakat yerde yatan karısını ve
aslında kanlar içinde hareketsizce duran ölü umuduna baktığında
gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. Umutlarını gerçekleştirme arzusu
onu elini kana bulamaya mecbur eder. Adam hamile karısını ve aynı
zamanda gizli arzular umut ettiği geleceğini öldürür. Böylece bu
cinayet ironi ya da paradoks tekniği olarak değerlendirilebilir bu
nedenle bu olay Sherwood Anderson’un kusursuz hikâye yazım stili
için ikinci isabetli örnektir. Aynı zamanda umudun ölümüne bir başka
örnektir çünkü ustabaşı hayallerini boşa harcar ve umutlara bir cinayet
ile son verir. Ustabaşı umutlarına ulaşmak için cinayet işler fakat aynı
zamanda umudunun ölümünün sorumlusudur.

The Journal of Social Sciences Institute

Sonuç
Sherwood Anderson Amerikan öykücülüğünde ve karakterlerin
içsel psikolojileri üzerinden kusursuz bir biçimde kullandığı
tekniklerde önemli bir yere sahiptir. Anderson’un en çok bilinen eseri
Winesburg, Ohio yirmi iki hikâyeye yer verir ve hikâyelerin çoğu
umutlara erişme çabasını tasvir eder. Diğer yandan, Anderson’un
burada belirtilen diğer üç hikayesi de umutlara erişme arzusu içerir
fakat bu arzular ve umutlar arasında belli başlı bir ayırım vardır çünkü
Death in theWoods, BrotherDead, ve Brothers hikâyeleri ölümlü
umutlara sahiptir ve bu umutlar bazen Ted ya da ustabaşının karısı veya
koruluktaki yaşlı bir kadın gibi karakterlerin ölümü yüzünden son
bulur, bazen de karakterlerin ölümcül hataları tarafından yok edilir.
Fakat George Willard’ınWinesburg, Ohio’daki son hikâyesini
okuduğumuzda, AndersonWillard’ın hayallerinin gerçekleşme
olasılığını sezdirir ve ayrıca Winesburg, Ohio’daki Hands hikayesini
okuduğumuzda Biddlebaum’un umutları hakkındaki beklentileri
hayallerin gerçekleşmesi hakkında güçlü olasılıklar ve ipuçları verir
fakat diğer üç hikâye olan Death in theWoods, BrotherDead, ve
Brothers’ı okuduğumuzda umudun ölümünün delilleri bu üç hikâyenin
olay örgüsü tarafından güçlü bir şekilde ayırt edilir ve ilk örnek yaşlı
kadın tarafından gözler önüne serilir. Bunun sonucu olarak okuyucular
bu hikâye sayesinde umudun ölümünü açık bir biçimde gözlemler.
İkinci olarak, BrotherDead hikâyesi umudun ölümüne dair güçlü
örnekler ortaya çıkarır ve ayrıca Ted ile Mary’nin diyaloglarında ve
günlük sıradan işlerinde açıkça görülür. Mary kardeşinin duygularını
derinden hissetmek için umutlarını öldürür ve küçük erkek kardeşi
Ted,Mary’nin hayalleri ve kendi hayalleri ile öldüğünde bu, hikâyenin
içindeki umudun ölümü anlamındadır ve ayrıca umudun ölümü için bir
diğer kayda değer örnektir. Son olarak, ustabaşının Brothers
hikâyesindeki öyküsü umudun ölümü için bir başka örnek olarak
verilebilir. O, sekreter kızla ilgili olan umutları için cinayet işler ama
aynı zamanda karısı ve doğmamış çocuğunu içine alan umutlarını
öldürür ve gecenin karanlığında umutlarını öteki umutlarına kurban
eder fakat hikâyenin sonunda, bütün umutlar ölü umutlar haline gelir.
Sonuç olarak bu hikâyeleri değerli yapan önemli örnekler bize
Sherwood Anderson’un dört eseri arasındaki umudun ayırımını gösterir
ve biz Sherwood Anderson’un üç hikayesi; Death in the Woods,
Brother Dead, ve Brothers’da çoğunlukla görülen umudun ölümünün
kanıtlarını ve örneklerini göz önüne sermek mümkündür.
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Öz

Seamus Heaney yirminci yüzyılın İrlandalı başlıca şairlerinden
biridir. Birçok kıtada okuyucu kitlesi edinmeyi başaran şair, 1955 Nobel
Ödülü dahil, birçok hatırı sayılır ödüller almıştır. Şiir anlatısında kendi sesini
bulmayı başaran şair, bu sesi kendine özgü üslubu ve anlatı tekniğiyle bir
arada kullanmakta usta bir isimdir. Deneyim Heaney’nin şiirinde önemli bir
rol oynar ve kafasındaki açık ve canlı resmiyansıtırken, detaylarıyla
betimlenmiş bir imge oluşturmada esas kaynak olarak işlev görür. Kendine
özgü bir ustalıkla öz yaşamındaki toprağı, doğa ve tarihi evrensel öğeler
içeren bir yoğunlukta okutucuya sunar. Kuzey İrlanda, Castledawson,
CountyDerry’de dünyaya gelmesi hasebiyle, ününü kısmen bu bölgedeki
çiftlikler, şehirler, özgün tarih ve dilin kültürel bağlamlarına borçludur.
Heaney sıklıkla,modern dönem öncesi dünyadaki William Wordsworth ve
John Clare gibi isimleri andıran bölgesel bir şair olarak anılır.Yeats’in şiir
geleneğinden esin alan şair İrlanda coğrafyasını şiirlerinde ustaca yansıtır.
Bu makalede, Seamus Heaney’in şiirlerindeki yerli kültürel bağlam
irdelenecek ve öz yaşamıyla ilintilitoprak, doğa ve tarihi yansıttığı şiirleri
örneklendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Seamus Heaney şiiri, toprak, doğa, tarih,
İrlanda kültürel bağlamı.

Abstract

Seamus Heaney is one of the major Irish poets of the twentieth
century. Hehas attracted a readership on several continents and has won
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prestigious literary awards including the Nobel Prize in 1995. He is a poet
who has succeeded to explore his own voice of narration, and has mastered in
using it with the collaboration of a personal style and technique. Experience
plays an important role in Heaney’s poetry to function as the basic source of
creating an image with detailed descriptions as clear and vital as the picture
in poet’s mind. With a unique craft of his own, he manages to present
biographical land, nature and history into a density that comprise universal
aspect. Being born and raised in Castledawson, County Derry, Northern
Ireland, he owes part of his popularity to cultural contexts of its farms, cities,
original history and language. He is often described as a regional poet who
deliberately gestures back towards the pre-modern worlds of William
Wordsworth and John Clare. Taking Yeats’ poetic tradition as an inspiration,
Heaneyconsolidates Irish landscape into his poetry.
Illustrating his poeticalreflections within his native cultural context;
land, nature and history in Seamus Heaney’s poetry will be the main focus of
this paper.
Keywords: Seamus Heaney’poetry, land, nature, history, Irish
cultural context.

Introduction
Heaney’s first book of poems, Death of a Naturalist, (1966)
was “seen as presenting a true and direct view of youth’s response to
the natural rural world” (Bloom, 2003:19). By 1969 his second
collection appeared as Door into the Dark which “contained striking
description of the physical world yet went beyond this to study myth,
the unconscious, and the supernatural” (Bloom, 2003:19). When
political violence reached intensity in Northern Ireland in 1969,
Heaney’s family welcomed a respite in California where he wrote as a
“a driving political force” (Bloom, 2003:19). In 1972 he moved to a
county cottage in the south of Ireland where he produced Wintering
Out; poems in this collection “moved outside the personal and natural
to the broader public sphere” and “received an ambivalent response.”
(Bloom, 2003:19) By 1975 his collection North appeared with “its
first part emphasizing the mythic and the second focusing on the
political Northern Ireland and the role of the poet” (Bloom, 2003:20).
Field Work was published in 1979, and in 1980, two more books
appeared as Selected Poems 1965-1975, and Preoccupations: Selected
Prose, which contained “essays on poets as well as frank discussion of
his own poetic growth” (Bloom, 2003:20). Station Island appeared in
1984, and in 1987 The Haw Lantern was published. In 1990 New and
Selected Poems, 1969-1987, was followed by Seeing Things: Poems
(1991) Additional publications include The Midnight Verdict (1993),
The Spirit Level (1996), Opened Ground: Selected Poems, 1966-1996
(1998) and his best-selling translation of Beowulf, which was

The Journal of Social Sciences Institute

published in 2000. In 1995 Heaney was awarded the Nobel Prize.
(Bloom, 2003:20)
Daniel Xerry evaluates “Heaney’s poetry” as “the self’s voice,
the voice of consciousness and the unconscious” (Xerry, 2010: 1). For
Harold Bloom “the intensity of the Irish experience is portrayed in
much of the work of Heaney” (Bloom, 2003: 18), while Helen Vender
identifies his poetry as “a poetry in which readers can recognize
profound family affections, eloquent landscapes, and vigorous social
concern” (Vendler, 1998: i). Heaney’s biographical landscape of
Northern Ireland, particularly the landdetails of his upbringing are
vividly pictured in his poetry. He specifically focuses on rural figures,
such as; turf-cutters, thatches, potato farmers, water diviners,
blacksmiths, and fishermen, which can be considered as anonymous
figuresas to be located almost anywhere in the world and any time in
history. Likewise, the child’s voice that narrates many of his early
poems is anonymous though we know it belongs to young Heaney. So
a lyric speaker is perceived in Heaney’s primary poetic mode that
functions as a paradigmatic figure whose poetic utterance expresses
universal values. David Lloyd evaluates that his choice of poetic form
“is not simply the verse form, the melody, or what-not, that [Heaney]
takes over; it is the aesthetic, and the ethical and political formulations
it subsumes, that the Romantic and imperial tradition supplies”
(Lloyd, 1993: 23).Heaney creates detailed slices of life that shed light
on a continuous traditional way of living whichoften flashbacks into
the ancient historical pages, for he is identified as an “anthropologist
of his own culture, but doesn’t let the culture exist within late colonial
Northern Ireland” (Vendler, 1998: 18).
Identifying Self with Land
His first collection, Death of a Naturalist deals with loss of
innocent childhood and his transitions into adulthood. In this
collection, there are reflections of his admiration for his ancestors, his
own distorted view of nature and why he became a writer. ‘Digging’
(Heaney, 1991: 1) and ‘Personal Helicon’ (Heaney, 1991: 44) the first
and last poems of Death of a Naturalist, address both the agrarian
memory and the speaker’s role as a writer. These early poems have
consent with traditional poetic conventions, which contain
metaphorical political implications. Heaneyexemplifies cultural
differences and undermines the illusive stability of the hegemonic
structures of traditionalism. His early work can thus be read as moving
towards poetics which refuses a fixed and stable origin. He had a keen
curiosity for searching underground which turned into a special area
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of ancestral research. “Personal Helicon” is one of the sample poems
that reflect his allegiance with archeological history:
Personal Helicon (1966)
As a child, they could not keep me from wells
and old pumps with buckets and windlasses.
I loved the dark drop, the trapped sky, the smells
Of waterweed, fungus and dank moss.
One, in a brickyard, with a rotted board top.
I savoured the rich crash when a bucket
Plummeted down at the end of a rope.
So deep you saw no reflection in it.
A shallow one under a dry stone ditch
Fructified like any aquarium.
When you dragged out long roots from the soft mulch,
A white face hovered over the bottom.
Others had echoes, gave back your own call
With a clean new music in it. And one
Was scaresome for there, out of ferns and tall
Foxgloves, a rat slapped across my reflection.

44)

Now, to pry into roots, to finger slime,
To stare, big-eyed Narcissus, into some spring
Is beneath all adult dignity. I rhyme
To see myself, to set the darkness echoing. (Heaney, 1991:

The first two stanzas reflect the poet’s childish wonder for what the
wells contain and how they make him happyto deal with history, while
in the third stanza his wonder turns into a more serious research for
“long roots” of his ancestors. In the fourth stanza the poets is able to
find answers to his questions by “echoes” which contain “a clean new
music” implying the exploration of the unknown history buried under
“foxgloves” where “rat” like animals live. The last stanza
demonstrates that the poet, in the end, is able to get information by
‘prying into his roots’ and that new learning makes him happy like
“big-eyed Narcissus” opening buds “into some spring”. As an adult he
is proud of searching and learning about his ancestors; he feels he has
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“dignity” to ‘see himself’ as a successor of his roots in “the darkness”
of history.
Land is an inevitable setting of Heaney;it is the groundfor
living, working, relaxing, playing, happiness, and quarreling which is
worth to spend time and energy for. In ‘Digging’, (Heaney,1991: 1)
the opening poem of Death of a Naturalist, the thematic emphasis is
on anartist who will not follow his ancestors’ footsteps as a common
laborer, but who has a keen admiration and respect for his father’s and
grandfather’s skill of‘digging’:
Digging
Between my finger and my thumb
The squat pen rests; snug as a gun.
Under my window, a clean rasping sound
When the spade sinks into gravelly ground:
My father, digging. I look down
Till his straining rump among the flowerbeds
Bends low, comes up twenty years away
Stooping in rhythm through potato drills
Where he was digging.
The coarse boot nestled on the lug, the shaft
Against the inside knee was levered firmly.
He rooted out tall tops, buried the bright edge deep
To scatter new potatoes that we picked,
Loving their cool hardness in our hands.
By God, the old man could handle a spade.
Just like his old man.
My grandfather cut more turf in a day
Than any other man on Toner's bog.
Once I carried him milk in a bottle
Corked sloppily with paper. He straightened up
To drink it, then fell to right away
Nicking and slicing neatly, heaving sods
Over his shoulder, going down and down
For the good turf. Digging.
The cold smell of potato mould, the squelch and slap
Of soggy peat, the curt cuts of an edge
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Through living roots awaken in my head.
But I've no spade to follow men like them.
Between my finger and my thumb
The squat pen rests.
I'll dig with it. (Heaney, 1991: 1-2)
The poem symbolizes the life-struggle within the rich geography of
Ireland, particularly focusing on tiresome peasant work in rural
counties. As Irishmen are well known for digging; Heaney
exemplifies the skill and dignity in their labor, giving reflections of
their working ethics. Vendler proposes that “‘Digging’ is part of his
ancestral occupation and so part of his family history that comprises
the conflict causing the intolerable stresses of fear, betrayals and
murders” (Vendler, 1998: 2). It begins with the following lines:
“Between my finger and my thumb / The squat pen rests; snug as a
gun” (Heaney, 1991: 1). The reference to a ‘gun’ reminds the reader
the political problems in Ireland and the violence that has had a heavy
impact for many years. The place where they dig is not far from where
the poet lives, it is ‘under his window’ which implies that he shares
his life with the process of digging task. The detailed descriptive
imageof the “rasping sound” of digging lets the reader hear the sharp,
clear sound of the spade, andwhere they dig is a “gravelly ground”
which reminds the “looking” child that it is not an easy ground to dig.
The diggers have to reach a suitable depth appropriate for planting,
and this chore takes years until the peasants get the crop. But the end
pleases the laborers when they feel ‘the cool hardness of potatoes in
their hands’. ‘God helps’ and this hard labor is transferred from the
old to the young generations. The poet witnesses and participates in it
while his ancestors work, competing with fellow laborers. The digging
chorewith its hard labor and fatigue makes an unforgettable memory
in poets’ life, but he cannot follow his ancestors because he has not
got a spade, instead he has a pen. In the last stanza Heaney repeats the
opening lines “Between my finger and my thumb / the squad pen
rest”; however “snug as a gun” is replaced by “I’ll dig it” (Heaney,
1991: 2). So, his pen becomes a metaphorical spade and his skill with
a pen is comparable to that of his forefathers with a spade. He
concludes that he can continue with the work of his ancestors through
his writing. The word ‘digging’also stands as a metaphor for
Heaney’scalling back his past and unearthing the hidden memories.
Comparing the poet’s pen to a farmer’s spade allows us to see
Heaney’s early struggle to define himself as a poet.
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As an Irish poet from Northern Ireland, Heaney’s books
Wintering Out (1972) and North (1975) reflect upon the political
struggles that plagued the country during the poet’s adulthood. He
desires for a brighter future and seeks to weave the ongoing Irish
troubles into a broader historical frame by embracing the general
human situation. In Wintering Out Heaney goes through mental and
physical changes presented with a poetic style of ‘dialogism’. To
understand the shift to dialogism that occurs in Wintering Out, Jamie
Olson compares two of Heaney’s earliest bog poems; “Bogland,”
(Heaney, 1972: 41) the final poem ofDoor into the Dark, (1972) and
“Bog Oak,” (Heaney, 1972: 4) the second poem of Wintering Out:
[…] when read insequence, these poems describe a
movement from a monolithic, ahistorical Irishness to
anIrishness in conversation with its hybrid origins. In
“Bogland,” the landscape is clearly Irish... One might
read this earlier poem as a kindof national myth-making,
where the bog signifies the Irish past and functions as a
depository for Irish history.(Olson, 2008: 62)
Both “Bogland” and “Bog Oak” integrate his biographical as well as
national historythat includes various exploitations with his Celtic,
Pagan and Catholic beliefs, besideshis affinity of bog soil, and
concern for free land:
Bogland
We have no prairies
To slice a big sun at evening--Everywhere the eye concedes to
Encroaching horizon,
Is wooed into the cyclops' eye
Of a tarn. Our unfenced country
Is bog that keeps crusting
Between the sights of the sun.
They've taken the skeleton
Of the Great Irish Elk
Out of the peat, set it up
An astounding crate full of air.
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Butter sunk under
More than a hundred years
Was recovered salty and white.
The ground itself is kind, black butter
Melting and opening underfoot,
Missing its last definition
By millions of years.
They'll never dig coal here,
Only the waterlogged trunks
Of great firs, soft as pulp.
Our pioneers keep striking
Inwards and downwards,
Every layer they strip
Seems camped on before.
The bogholes might be Atlantic seepage.
The wet centre is bottomless. (Heaney, 1972: 41-42)
It is significant that the poem starts with the first person plural “we”;
which stands for a nation who owns a country. The first two stanzas
describe the geography of Ireland which has “no prairies” but is an
“… unfenced country / Is bog that keeps crusting / Between the sights
of the sun.” The third stanza starts with “they” which represents those
who are hostile and do not respect the richness of the land; so they
have plundered the wild animals such as, “Great Irish Elk”, however it
is a land that recovers itself, because “the ground itself is kind, black
butter.” The enemy has been trying to make it a nameless country for
“millions of years” but they will never be able to use underground
mines. In the sixth stanza, the poet gives the message that on and
under-ground working belongs only to the owners of the country. And
in the last stanza he concludes that the enemy tries to reach goals
every year, but is not possible, because “the wet centre is bottomless.”
which reminds the reader that the numbers of those who will always
defend their land is ‘endless’.
“Viking Dublin: Trial Pieces” (Heaney, 1990: 61) also
demonstrates Heaney’ssearch for the historical background of his
country. In the first part of the poem, not included here, the narrator is
speculating on a calligraphically drawn shape; “conjured in”
“acage”or “trellis”(Heaney, 1990: 58) which obviously have
referential information of the history of that particular land. In the next
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four stanzas, some clues are given about the mysterious shapes; as the
narrator informs us, they are “trial pieces, ...as the netted routes / of
ancestry and trade” mapping a route for “a migrant” passing from
“Liffey” a river in Ireland. (Heaney, 1990: 59) In the third part, the
route becomes clearer as the reader is informed;“this trial piece” is
“incised by a child” and it is “long ship, a buoyant migrant line” (60).
The route goes on in the next episode till the reader reaches a scene of
“murder”; “murders and pieties, / coming to consciousness / by
jumping in graves, / dithering, blathering” (60). Here the poet is
sharing the historical realities of a land that witnessed “murders” for
religious conversion; ironically underlining the argument that the
visitors came to make the inhabitants conscious or save them from
disbelief, but they murdered them to reach their goals. In the fifth
section the narrator invites the reader to join him and “fly with” him,
“with the expertise / of the Vikings” to explore the historical realities
of his Land. (60) And while doing this discovery, he calls for his
ancestors’ guidance; “Old fathers, be with us. / Old cunning assessors
/ of feuds and of sites / for ambush or town” (61) The last part of the
poem gives a historical report of Dublin by James Farrell (1803-1869)
an Irish Cleric:
Viking Dublin: Trial Pieces (1975)
…
VI
'Did you ever hear tell,'
said Jimmy Farrell,
'of the skulls they have
in the city of Dublin?
White skulls and black skulls
and yellow skulls, and some
with full teeth, and some
haven't only but one,'
and compounded history
in the pan of 'an old Dane,
maybe, was drowned
in the Flood.'
My words lick around
cobbled quays, go hunting
lightly as pampooties
over the skull-capped ground. (Heaney, 1990: 58-61)
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Heaney is not only concerned with violence-free lands but also with
the dependence of the people on the land for its crops. In his poem “At
a Potato Digging”(Heaney, 1991:18) he expresses his feelings
regarding the misfortunes happened with the Irish famine disasters
around 1845;when the crop failed and many people starved. In this
poem he depicts the cultivation of the potato which is a way
challenging living in the Ireland's social history. In the first and last
partshe depicts the digging and gathering of potato crop, while in the
second part he looks more closely at the potato, and the third is an
account of the Potato Famine:
…
Live skulls, blind-eyed, balanced on
wild higgledy skeletons
scoured the land in "forty-five,"
wolfed the blighted root and died. (Heaney, 1991: 19)
Focusing on the potato crop as a life giving and life-taking element,
detailed description of suffering and the extent of misery caused by
the famine is illustrated. To make connections between the past and
present is the central pointin the poem. Heaney suggests that the Irish
laborers have a pagan fear of an earth God whom they must appease
with their offerings. A pagan image of the “bitch earth” in part three is
striking:
…
A people hungering from birth,
grubbling, like plants, in the bitch earth,
were grafted with a great sorrow.
Hope rotted like a marrow. (Heaney, 1991: 19-20)
Superstitious and pagan apprehension of conservative belief and
tradition is stressed with a religious terminology throughout the poem.
For example, the ‘bowed heads’ of the potato pickers suggest respect
for the gods, sothey offer “libations of cold tea” and “scatter crusts”:
…
Down in the ditch and take their fill,
Thankfully breaking timeless fasts;
Then, stretched on the faithless ground, spill
Libations of cold tea, scatter crusts. (Heaney, 1991: 20)
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With both local and universalized tone of his language and authentic
style, Heaney proves the craft of poetic reflections throughout his life.
Remaining loyal to his ancestral boundaries, land, nature and history,
he stands as a sample poet to be envied both in character and poetic
craft.
Conclusion
Heaney uses poetry as “a tool of exploration and discovery”
(Xerry, 2010: 1) to reflect different aspects of life, nature and history
of Ireland with constant references to various perspectives of human
emotion. Hedesigns his poems with a unique speech of his own and
proves to his readers that a communication of connecting personal
with national and personal with the universal is possible. His poems
bond love, death, nature and emotion in a comprehensive circle.
“Heaney has also found a new argument for poetry as a servant of
reality” (Cavanagh, 2009: 63). Heaney writes about what he observes,
feels and lives with brilliantly descriptive details, and builds a bridge
offlash backs to his historical memory. In Heaney poetry creates a
transition “between what is going to happen and what we would like
to happen, between the actual and the desired, it focuses our attention
on ourselves” (O’Brein, 2003: 62).“He suggests that words are the
carriers of psychic elements that originate in the unconscious and
slowly flow up into the poet’s consciousness” (Xerry, 2010: 1). His
familiarity with country life goes along with his stylistic
accomplishment and sophisticated allusiveness. Space and time
function as collaborative partners of presence and absence, action and
stasis to focus on individual consciousness. While exploring the
channel between the personal and the national consciousness the
poet’s empirical reflections serve the reality. Both the conscious and
the unconscious experiences portray the pace of human existence, and
Heaney praises “any existing harmony between man and the earth;
decry the intrusion of the rational, linear, and patriarchal when
achieved at the expense of the intuitive, cyclic, and marginal; and bow
in prayer beside the water’s edge” (Moloney, 2007: 2).
Michael Allen argues that Heaney’s poetry is “crucially
concerned with landscape and a particular kind of eco-relation to the
land” (Allen, 1997: 207). Land and history are inevitable partners of
the individual memory for Heaney to explore and discover self among
daily facilities. Helen Vendler deduces that the poetic plot of Heaney
comprises an “autobiographical story reaching from boyhood to
Heaney’s present age of sixty, … a displacement from Northern
Ireland to the Republic; travels; sorrows and deaths” (Vendler, 1998:
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i). We can conclude that matching with the “insight and authority of
Yeats” (Cook, 2004: 566), Heaney’s landscape poetry proves a poetic
skill which investigates an identity of self relation to nature and
cultural heritage; including the elaborated descriptions of rural
laborers, their working images, the culture and countryside.
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Öz
Polonya, 1939-1945 yılları arasında üç milyonu Yahudi olmak üzere
nüfusunun beşte birini kaybetmiş ve Nazilere direnen birçok Polonyalı haksız
ithamlarla suçlanmış ve özgürlük için direnenler bu süre zarfında vurularak
ya da asılarak öldürülmüşlerdir. Adolf Hitler bu katliamın baş sorumlusu ve
fikir babası olarak kabul edilir. Pawel Pawlikowski ve Rebecca Lenkiewicz
tarafından yazılan Ida filmi insanlığın bu karanlık geçmişini, iki ana kadın
karakteri Wanda ve Ida’nın soykırım sonrası hayatla verdikleri mücadeleyi
konu edinerek, yıllar sonra tekrar okuyucu ve izleyicinin gözleri önüne
sermektedir. Başarılı bir öykü olarak kabul edilen film, Yahudi Soykırımı'nın
bu sıradan iki kadının hayatını nasıl mahvettiğini ve onları parçaladığını son
derece dokunaklı bir atmosferde seyirciye sunmaktadır. Film çağdaş liderler
ve gelecek kuşaklar için bir ders niteliliğindedir. Bu makale Pawlikowski ve
Lenkiewicz’in, Ida filmi aracılığıyla, seyirciye ulaştırmaya çalıştıkları
mesajları analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz,
YahudiSoykırımı, Ida
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Abstract

Poland lost fifth of its population, including three million Jews,
between 1939 and 1945; and many Poles resisting the Nazis were accused of
false accusations and were shot or hanged during this period. Adolf Hitleris
regarded as the major actor and mastermind of this massacre. The film Ida,
co-written by Pawel Pawlikowski and Rebecca Lenkiewicz, explores this
dark history of mankind long afterwards through two main female characters
Wanda and Ida’s struggle after the holocaust. The film, considereda
successful story, illustrates how the Jewish holocaust ruined the lives of these
two ordinary women and torn them apart in an extremely poignant
atmosphere. The film is a kind of moral lesson for contemporary leaders and
the future generations. This article aims to analyse the messages that
Pawlikowski andLenkiewicz seem to relay to the audience through the film
Ida.
Keywords: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, the Jewish
holocaust, Ida

INTRODUCTION
Adolf Hitler (1889-1945), called as Führerby the Germans,
one of the World War II architects, is stated to be responsible forthe
massacre of nearly 6 million Jews during the war. Hitlergives his
reasons, among other issues, for this massacre and the holocaust in his
own book Mein Kampf(1939). Hitler puts blame on the Jews for the
economic collapse in Germany and even for losing the war. Most of
the weapons factories were in the hands of the Jews during the war,
and the workers were Jews. These factories went on strike when they
were most needed. And this caused Germans to experience
ammunition trouble on the battle fields. Hitler mentions in his book
that he can never forgive this betrayal suggesting that the German soul
must be purified from the dirty Jewish blood andexpressing his hatred
for Jews:
Bear in mind the fact that this poisonous
contamination can be eliminated from the national
body only after centuries, or perhaps never. Think
further of how the process of racial decomposition is
debasing and in some cases even destroying the
fundamental Aryan qualities of our German people, so
that our cultural creativeness as a nation is gradually
becoming impotent and we are running the
danger….This pestilential adulteration of the blood, of
which hundreds of thousands of our people take no
account, is being systematically practiced by the Jew
to-day. Systematically these negroid parasites in our
national body corrupt our innocent fair-haired girls
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and thus destroy something which can no longer be
replaced in this world. (Hitler, 457)
Hugh Baillie, an American journalist who personally interviewed
some of European leaders including Adolf Hitler, Benito Mussolini,
and Neville Chamberlain, makes a quote from one of his interviews
with Hitler. Baillie describes one of the reasons of Hitler for Jewish
holocaust:
…To eliminate Communists, we must eliminate the
Jews…After the war, thousands of officers, educated
men, had to take work as chauffeurs, motormen and
street cleaners because the Jews had usurped their
positions….The destructive influence on intellectual
Jewry in Germany has made itself felt everywhere.
For this reason it is necessary to put a stop to this
destructiveness and to establish a clear and clean
division between the two races… (Baillie, 85)
Hitlertakes this issue of securing a pure and perfect race a step further
saying “It must see to it that only those who are healthy shall beget
children; that there is only one infamy, namely, for parents that are ill
or show hereditary defects to bring children into the world and that in
such cases it is a high honor to refrain from doing so” (Hitler,
333).For himno man or girl should leave the school without a clear
idea of the meaning of racial purity and the unprotected prevalence of
racial blood. With these in mind, Hitler paves the way for Jewish
holocaust and execution of thousands of Jews. Those people have to
survive displacement by being removed from their roots. One of the
unbelievable persecutions is Nazi doctors waiting for Jews to die in
the snow to see how long people could endure in such a cold
condition. Without anaesthetizing the limbs of the Jews, gypsies and
prisoners were cut off. Various brutal experiments resulted in death
such tests as injecting twin children's blood into one another. Many
brutal experiments have been conducted to see if the color of the eye
will change. Ink injection into eyes is the most familiar. Children were
injected with various lethal microbes and tested for their ability to
withstand. Countless Jews, gypsies and war prisoners were killed by
being shot; in some cases a single bullet was used for two Jews in
ordernot to waste more bullets. For mass and costless slaughter,
people were being filled in gas chambers with bathroom provisions
and being massively killed with toxic gases. The most terrible one
burning people in ovens.Edward R. Murrow, another American
journalist and news reporter of World War II describes what he saw in
Buchenwald, one of the Nazi prisoners' camps:
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We went to the hospital. It was full. The doctor told
me that 200 had died the day before. I asked the cause
of death. He shrugged and said,” Tuberculosis,
starvation, fatigue, and there are many who have no
desire to live. It is very difficult.” Dr. Heller pulled
back the blanket from a man’s feet to show me how
swollen they were. The man was dead. (Reader’s
Digest Illustrated Story of World War 2, 430)
The episode of the pits in which the masses are laid collectively is
indeed unbearable. The impression of the journalist is as follows:
We proceeded to the small courtyard. The wall was
about eight feet high. It adjoined what had been a
stable or garage…There were two rows of bodies
stacked up like cordwood. They were thin and very
white. Some of the bodies were terribly bruised,
though there seemed to be little flesh to bruise. Some
had been shot through the head, but they bled but
little. Only two were naked. I tried to count them as
best I could and arrived at the conclusion that all that
was mortal of more than 500 men and boys lay there
in two piles.(Reader’s Digest Illustrated Story of
World War 2, 430)
The director and one of the co-writers of the film Ida Pawel
Pawlikowski was born in 1957 in Warsaw, Poland and began his art
career as a documentary filmmaker on British televisions. In fact,
Pawlikowski is a graduate of literature and philosophy, who received
extensive postgraduate studies in German literature at Oxford. In
2004, he became a Creative Arts Fellow at Oxford Brookes University
receiving a major donation from the Arts and Humanities Research
Council. Pawlikowski studied the realistic genres of contemporary
filmmaking in England. He remained in university for three years,
interacting with staff and students on the new degrees at the
University's Cinema Studies.There he met his professor's wife
Wolinska-Brus, who would be used as a prototype for the Bloody
Wanda character in his film Ida(2013) since she had become a brutal
Stalinist prosecutor who punished many innocent people with death
penalty after the war.Dostoevsky‘s Travels (1992), The Stringer
(1998), Last Resort (2000) are among his major films.
The other co-author ofIda,the feminist writer Rebecca
Dorothy Monica Lenkiewicz was born in Plymouth Devon in 1968.
She continued to University of Kent from 1985 to 1989 in Film and
English, and Acting Course at the Central School of Speech and
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Drama from 1996 to 1999. At first she was active as an on-screen
character at the Royal Shakespeare Company and the Royal National
Theatre, particularly in Sir Peter Hall's generation of The Bacchae.
Then she carried on her career at the Royal Shakespeare Company and
the Royal National Theatre. A couple of months working as a table
dancer in the early 1990s enabled Rebecca to draft a short play called
Soho: A Tale of Table Dancers, inspired by her own life and other
table dancers’ life experiences. Among her most notable works is her
play Her Naked Skin (2005), describing the struggles faced by two
suffragettes immediately prior to the World War One and premiered
on the Olivier stage in 2008. Expressing herself as a feminist writer,
the playwright also makes it clear what her purpose in writing: “I
write about love and the human condition and hope to explore these
themes and the idea of freedom.” And she adds:” I'd like to be
remembered as a strong voice.” (Lenkiewicz, pers. comm. 2016)
Ida, a Silent Scream
The film Idais the first Polish film to win the Oscar for Best
Foreign Language Film. It has also won the Bafta and the Spirit
awards for the same category and the Best Film awards at both The
London Film Festival and the Warsaw Film Festival in 2013. And
finally it has been translated into all languages of the European Union
thanks to the Best European Film and the European Parliament Lux
Prize.
The co-written concise masterpiece Ida holds reckonings of
two women characters – a reckoning that blends rage and mourning
together. The screenplay tells the story of an orphaned young girl
Anna who is a novice in a splendid convent. She is called by her
Mother Superior to visit her aunt in Lodz before she takes vows. This
eighteen-year-old beautiful girl with a tranquil and pious manner has
never gone beyond the boundaries of the convent and she knows
nothing about her family. Wearing her religious garment Anna steps
in the apartment of a woman in her forties who is smoking a cigarette
and waiting for the guy to leave whom she spent the night before. The
confrontation of Anna with her aunt enlightens the dark and pathetic
past of the young girl and opens a door to an extraordinary life that
she has never experienced before. Aunt Wanda Gruz - a judge and
Communist Party member tells her that the young girl’s real name is
Ida Lebenstein, she’s Jewish, and her mother was Wanda’s beloved
sister. Finally they two make a decision to go to the village where
Wanda grew up and Ida’s parents were protected by Christians but
later betrayed.
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Ida is one of the few movies in which so many things are
discussed in a calmatmosphere. The struggles of two different female
characters with their destiny are portrayed together with their
psychological insight. One of these characters is Ida - a young
innocent, ignorant girl and lover of Christ. The other is Wanda - a
communist, though political intellectual and hater of the Polish past.
They will shape their faiths and fates when they are exposed to both
new lives and consequences of painful past. One is avid with the
excitement of the opportunity to experience a life that has never been
thought before while the other is sickened with the facts of life as her
own buried sorrows come back to life. Yet the two heartbroken
women are equal in their isolation and it is the query of identity that
pulls them together. Nevertheless, Wanda cannot help ridiculing Ida’s
strangeness to sex at first. She also cannot understand her piety. She
teases her perspective of religion and the village that Ida lives, from
time to time, and she asks: “What if you go there and discover that
there is no God” (Ida, 2013). The contradiction between these two odd
women characters and the relationship between them reminds us
Lenkiewicz’ two marginal women characters in Her Naked Skin
(2013): Celia and Eve. These two are also in a search of identity and
don not want to accept the rules exposed to them by the community
and religion. They prefer to query their life instead. In the film
atrocities in history are told through these two women victims of fate.
Although the film takes its name from the protagonist of the play
called Ida, nonetheless, puzzled and alcoholic Wanda attracts the
audience as one of the great movie characters in recent years. She is a
Stalinist state prosecutor who punishes enemies with the death penalty
for the good of the revolution. And in her heydays she had been
nicknamed as “Red Wanda”. She is a Jewish avenger and has to bear
her own guilt as well. Ida is never able to understand Wanda although
she tries to tell her past briefly. But it is not hard to create a past for
this woman character. As a member of the Young Communist League
in her thirties, she escapesfrom the Nazis, leaves her small child to her
sister and goes underground and fights. Then she emerges in 1947 as a
true believer of the case. Wanda is seen to be more intelligent than
many others at first, but she loses her faith by 1961.The life style and
fashionably dressing adds to her marginality. She has an air of charm
that makes the audience think she might be an artist. But we soon
learn her real occupation.
Initially it is stated that the filmmay be regarded as a small
story of two particular women searching for their identity, nonetheless
Wanda should be put on a particular place as she illustrates the Polish
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history. This character is considered to be inspired by Helena
Wolinska – Brus as mentioned at the beginning of the articlethough;
the life and the fate of the film character are significantly different
from the real life of Brus. She is a Jewish Pole, a military prosecutor
in post-war who is involved in Stalinist regime show trials in the
1950s. The director and co-writer of Ida, Pawel Pawlikovski explains
how he has been affected by her with these words in an article
published in The Guardian in 2014:
“I couldn’t square the warm, ironic woman I knew
with the ruthless fanatic and Stalinist hangman. This
paradox has haunted me for years. I even tried to write
a film about her, but couldn’t get my head around or
into someone so contradictory “And he adds: “Some
characters are easy to write. I know them: they are
some aspects of myself or like people I have known.
Wanda was one of those” (Levine, 2015).
Despite her success, cuteness and beauty, Wanda is still world weary.
Probably these are the reasons for her exhaustion. She also feels
weakened and suffering in a shameful world after the war. Now,
Wanda has been betrayed by the massacre of the Jews and Polish antiSemitism and by Stalinism. The betrayal deteriorates her psychology.
She has a simple life. And she maintains a meager life. She lives in an
apartment, has some of her vital needs and makes fun of life. Now her
life merely consists of Mozart’s Jupiter Symphony, drinking alcohol,
and sexual hunger. When Wanda’s search for the past with Ida is over,
she again finds herself in a routine life. The most striking scene of the
film is probably when she follows the morning ritual after one-night
stand: she takes a long bath that she thinks never cleaning enough; she
opens the window and jumps out of it. Now years of fatigue and
regrets have become unbearable and she chooses death as a permanent
solution.
Ida on the other hand is not an interesting character at first
glance. She is opaque and indecisive to some extent. When it is
revealed that she is Jewish, she stares back without responding. She
has nothing in her mind and heart that is connected to Wanda’s
revealing the fact about her since she looks at the world through a flat
perspective without emotion for a long time. Her shiny hair is covered
and face framed by a veil. Pawlikowski tells about his feelings while
writing this character in an article:
(...) others are much more elusive and difficult to capture
on paper, though I know they exist. Ida belonged to the
latter category. We gave her some temporary dialogue in
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the script, to have something down on the paper, but I
knew that it wouldn’t be until cast the right actress that
the character would thicken out and ring true (The
Guardian, 2014).
These statements show how careful he was while creating the
character Ida. She becomes acquainted with the desperation of rural
Poland in one hand, and on the other hand she is instinctively unable
to deter herself from aspiring Wanda's luxurious life. It is the first time
for her to feel melancholy and wiggling of something strange in her
breast when she recognizes the young saxophonist playing his
instrument in the bar of the hotel. Although she struggles not to be
overpowered by these evil emotions, she finds herself practicing them
one by one through the end of the movie. The investigation of her past
and family turns to an investigation of a new world that has not been
experienced previously: sexuality, smoking, drinking and wearing
unusual clothes, to put it short, laying conventional nun habits aside
for a while for the sake of new experiences. David Denbyregards Ida
as a difficult character to understand and comments on of both the
film and the character:
Ida is certainly a story of identity; it’s certainly a spiritual
journey, too. (...) Ida keeps the audience working hard,
gathering clues, trying not to come to conclusions too
quickly. (...) Without giving up judgment, the filmmakers
establish that during the war, everyone in Poland was in
trouble. Acknowledgment, not revenge, is the movie’s
driving force (Denby, 2014).
He has analyzes the film and thereby the protagonist Ida so well
that he puts an end to his criticism with this significant query: “Ida
asks the question, what you do with the past once you’ve rediscovered it? Does it enable you, redeem you, kill you, and leave
you longing for life, longing for escape? The answers are startling”
(Denby, 2014). Perhaps these are the best questions to be replied to
explain the situation that Ida is in. For Ida to exit from the convent
is something miraculous as exiting the womb, and every second
that she lives thereafter is an important detail written in her bleated
book of memory. The story of Ida begins like shell cracking and a
first breathing history but then continues to picture every detail of
the life processes of human by becoming the focus of the soul and
faith in God. Although her story is portrayed plainly, the audience
easily gets the idea that it is full of emotions, disappointments,
quests, betrayals and regrets.

The Journal of Social Sciences Institute

According to Jonathan Romney Ida’s curiosity of a life
beyond the walls of the convent, particularly the curiosity of sex
enables us to see the case from different point of view. He argues the
case by comparing it with the other similar works. And he forms his
view on the film in Film Comment in 2014:
(…) always an erotic frisson, however subliminal. It’s
the promise of symbolic deflowerment, in that we
always want to see the virginal heroine remove the
veil and enter into an intimate relationship with the
world... Anna’s blank, demure surface is exploited as
a consistent tease—in contrast to Wanda’s soured,
worldly blowsiness—and sure enough, there comes a
moment when she cautiously removes her scarf and
examines her hair in the mirror...virginal, silent
novice, this is practically the equivalent of Natalie
Wood’s Louise in Gypsy first stepping out to sing
“Let Me Entertain You’’ (Romney, 2014).
As soon as the aunt dies, Ida starts practicing everything that once
regarded with disfavor by her. The situation is exactly as Jonathan
Romney has stated. Thus, Ida has broken loose the convent, lives her
first sexual experience out of its boundaries. The boundary of the
convent symbolizes the virginity for Ida.However, these experiences
are not satisfactory for her. The scene towards the end of the film
shows her dissatisfaction.
SAXOPHONIST: Have you ever gone to sea?
IDA: I didn’t go anywhere.
SAXOPHONIST: We walk on the beach…
IDA: Well…then
SAXOPHONIST: We have a dog and marry then have
children…
IDA: Well…then
SAXOPHONIST: That's life… the usual problems...(Ida,
2013)
In the morning of that night she wears her nun’s usual dress and turns
back where she belongs. It's not so easy to understand why Ida goes
back. Ida is sent to a convent to be raised like a Christian.She knows
no other world apart from the convent, and there she is raised in a
loveless way with strict rules.She is not allowed to choose her faith
and lifestyle.It is likely that she is alive can be seen as a blessing to
her.Living a life chosen by others, paying the punishment for their
elders causes her not to get pleasure out of life and to leave her
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vulnerable. In the end, she devotes herself to a religion that she does
not actually belong, but feels more calm and restful.
On the other hand there is a certain truth to be accepted that
those who have to do this holocaust suffers at least as much as those
who are exposed to it. Or at least it is so in the film. Pawlikowski
emphasizing this idea as follows:
Ida is a film about identity, family, faith, guilt,
socialism and music. I wanted to make a film about
history that wouldn’t feel like a historical film— a
film that is moral, but has no lessons to offer. I wanted
to tell a story in which ʻeveryone has their reasons’; a
story closer to poetry than plot. Most of all, I wanted
to steer clear of the usual rhetoric of the Polish
cinema. The Poland in “Ida” is shown by anʻoutsiderʼ
with no ax to grind, filtered through personal memory
and emotion, the sounds and images of childhood
(qtd. in Levine, 2015).
People who are forced to oppose to a certain religion orrace then feel
guilty because of their behaviors. Thus, people who can actually live
together in peace with different beliefs and requests are hostile to each
other. The father, who betrays and kills the Jewish family in the film,
expresses his regret in deathbed, when Wanda forces the old Christian
to tell the location of the bones of their family. In that part of the film,
the old man's son utters his grief expressing his regret. “Leave my
father alone.Let go in peace” (Ida,2013).
CONCLUSION
Consequently the fact that Poland lost a fifth of its population,
including three million Jews between 1939 and 1945 iswell known.
Moreover, many Poles resisting the Nazis are accused of unreasonable
crimes, and the independent-minded citizens are shot or hanged during
this period. The film ishighly successful in terms offocusing on telling
these political facts, but without representing them explicitly. In the
contrary, only a poignant atmosphere is preferred to build this fact in
the film. The atmosphere is very gloomy. Thus, the country is covered
with quietness of dead and ordinary conversations demonstrate only
the betrayal of many who have survived. Perhaps this historic
embarrassment that people cannot utter makes the movie so calm and
quiet.
As a result, in this film written by Pawlikowski and
Lenkiewicz, the dark history of humanity is told through the struggle
of two women trying to cope with their past misery and search a new
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life. This co-written film with a great talent illustrates how the Jewish
holocaust has ruined the lives of these two ordinary women and torn
them apart. It demonstrates the unbelievable political atrocities that
separate many parents from their sons and daughters and displace
many people from their families and homelands. Pawlikowski and
Lenkiewiczare careful in details illustrating so latently the affront to
humanity that is supposed to have happened in the past. Both writers
seem to hope the film to be a lesson for contemporary leaders and
future generations.
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Öz

Wallace Stevens 1879 ve 1955 yılları arasında yaşamış Amerikalı
modernist neo-Romantik bir şairdir. Stevens’ın ilk olgun şiirleri 1914 yılında
Trend ve Poetry adlı dergilerde yayımlanmıştır. Stevens zamanının en önde
gelen Amerikalı modernist şairlerinden biri olarak değerlendirilir. Stevens
bütün eserinde hayal gücü ve gerçeğin ilişkisini araştıran bir şairdir. Gerçekte
onun şiiri hayal gücünün kuvvetini ve hayal gücünün bize sunulan gerçeği
nasıl değiştirdiği üzerine odaklanır. İngiliz Romantik şairlerin aksine, Stevens
tamamiyle kendine ait ayrı bir dünya yaratmaz. Şairin yaptığı okura hayal
gücü ve gerçeğin birlikte işlendiği bir dünya sunmaktır. Hayal gücü-gerçek
teması bütün şiiri boyunca görülür. Stevens’ın şiiri görünüşe göre üstün imge
kavramı hakkında bir fikir derlemesidir. Şiirinin tamamı yeni bir şiirsel
dünya düzenini biçimlendirme çabasıdır. Şair üstün imgenin ilkelerini
şiirinde örneklendirir. Stevens’ın şiiri temel felsefi sorulara değinir. Stevens
zaman zaman şiirinin aşırı teknik ve tematik karmaşıklığından dolayı zor bir
şair olarak değerlendirilmiştir. Ancak, Stevens’ın şiiri yeni bir ses ve
görülmedik yeni bir deyiş ortaya çıkarmıştır. Stevens bütün şiirlerinde
devamlı olarak şiirin en üstün imge olduğunu iddia eder. Stevens’ın şiiri çok
karmaşık estetik bir üsluba sahiptir. Diğer taraftan, Stevens bazan eski
Hristiyan inançlarına saldırır, çünkü bazı insanlar kendi dinsel başarılarından
dolayı gururlanırlar. Stevens bazı şiirlerinde hakikat olarak doğanın
Hristiyanlığın yerine geçtiğini öne sürer.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, şiir, teori, neo-romantisizm, hayal
gücü.
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Abstract
Wallace Stevens is an American modernist neo-Romantic poet
who lived between 1879 and 1955. Stevens’s first mature poems were

published in Trend and Poetry in 1914. He is considered to be one of the
most prominent American modernist poets of his times. Stevens is a poet
who explores the relation between imagination and reality throughout his
work. In fact, his entire poetry focuses on the power of imagination and how
imagination changes reality as it is presented to us. Unlike the English
Romantic poets, Stevens does not create a wholly aloof world of his own.
What he does is that he presents the reader a world of imagination and reality
wrought together. The imagination-reality theme is seen throughout his
poetry. Stevens’s poetry is apparently a collection of ideas about the concept
of supreme fiction. It is a struggle to formulate a new poetic world order in its
entirety. He exemplifies the tenets of supreme fiction. It deals with the basic
philosophical questions. Stevens was considered to be a difficult poet
sometimes because of extreme technical and thematic complexity of his
poetry. However, his poetry introduced a new voice, and a refreshingly new
idiom. Stevens constantly claims that poetry is the supreme fiction
throughout his poetry. His poetry has a very complex aesthetic pattern. On
the other hand, Stevens sometimes attacks the old Christian tenets because
some people are proud of their own spiritual achievements. He comes out
with the replacement of nature with Christianity as the essence in some of his
poems.
Keywords: Modernism, poetry, theory, neo-romanticism,
imagination.

An Analysis of Wallace Stevens’s Poetry
Wallace Stevens was born in 1879 in Pennsylvania, and died
of cancer in 1955 in Connecticut. Stevens attended Harvard University
for three years and worked for the New York Herald Tribune. Then he
won a degree at the New York Law School and practiced law in New
York City. In 1916, he joined an insurance firm in Connecticut and
became the president. He worked as an insurance lawyer. Stevens’s
first mature poems were published in Trend and Poetry in 1914. As an
American modernist neo-Romantic poet, Stevens appears to be
exploring the interaction of reality and what man can make of it in his
mind in his entire work. The imagination-reality theme is seen
throughout his poetry. Stevens was considered to be a difficult poet
sometimes because of extreme technical and thematic complexity of
his poetry. However, his poetry introduced a new voice, and a
refreshingly new idiom. “The relation of art to life is of the first
importance especially in a skeptical age since, in the absence of a
belief in God, the mind turns to its own creations and examines them,
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not alone from the aesthetic point of view, but for what they reveal,
for what they validate and invalidate, for the support that they give”
(Stevens 120). Stevens’s poetry includes all the complexities and
contradictions of modern life. His poetry has a very complex aesthetic
pattern. It deals with the present and common phase of reality. Some
of the certain symbols figuring prominently in his poetry are sun,
moon, night, day, and blue.
Stevens constantly claims that poetry is the supreme fiction
throughout his poetry. In “A High-Toned Old Christian Woman,” he
takes an old woman as an example to talk about the power of
imagination and the contrast of old and new. In the poem, when he
calls poetry “the supreme fiction,” he is simply stressing the supreme
power of imagination which is expressed in images, patterns and
myths. It is through imagination “that an idea is made flesh and bone”
(Perlis 33). As it is clear from the following lines, the poem is a
contrast of old and new;
Poetry is the supreme fiction, madame.
Take the moral law and make a nave of it
And from the nave build haunted heaven. Thus
The conscious is converted into palms,
Like windy citherns hankering for hymns. (Stevens 59).
The poet contrasts the moral fictions of religion and the new fictions
of poetry in the poem. He talks about the formalities of Christianity,
its old and weakening ideas. This particular poem is a good example
of how tough and impolite humour is shown through writing. Stevens
attacks the old Christian woman because she is proud of her own
spiritual achievements. He ridicules the woman’s spiritual elevations
and “her novelties of the sublime” (Prasad 50) as it is apparent from
the following lines;
Therefore, that in the planetary scene
Your disaffected flagellants, well-stuffed,
Smacking their muzzy bellies in parade,
Proud of such novelties of the sublime,
Such tink and tank and tunk-a-tunk-tunk,
May, merely may, madame, whip from themselves
A jovial hullabaloo among the spheres. (Stevens 59)
In “The Emperor of Ice Cream,” the poet takes the concept of
death as an inevitable aspect of living. The subject is the funeral
arrangements of a dead woman. Here, he is actually treating death as
something absolutely commonplace. The theme of death is treated in a
light manner. The poem is supremely an ironic one. The first stanza
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establishes a picture of exuberant life. The poet begins the poem by
calling the king of pleasure when he says;
Call the roller of cigars,
The muscular one, and bid him whip
In kitchen cups concupiscent curds.
Let the wenches dawdle in such dress
As they are used to wear, and let the boys
Bring flowers in last month’s newspapers.
Let be be finale of seem.
The only emperor is the emperor of ice-cream. (Stevens 64)
Here, he uses the images of pleasure. As a critic puts it, “the emperor
of ice cream is both the king of pleasure and a comic figure” (Strobel
34). The poem is a juxtaposition of the serious and the light. It is an
effective poem because it has a concrete imagery. What the poet is
obviously trying to say is; “let the old phase of reality vanish away,
because the new one is there to replace quietly” (Strobel 35).
According to the poet, the woman is stupid because she spent so much
time and effort on seem rather than be. Stevens continues to articulate;
Take from the dresser of deal.
Lacking the three glass knobs, that sheet
On which she embroidered fantails once
And spread it so as to cover her face.
If her horny feet protrude, they come
To show how cold she is, and dumb.
Let the lamp affix its beam.
The only emperor is the emperor of ice-cream. (Stevens 64)
“Disillusionment of Ten O’Clock” is another poem in which
Stevens makes an exercise of free verse. Again mentions the power of
imagination and how it influences people in their lives. This particular
poem shows the comic spirit of Stevens. It is a discussion about what
it feels like to live without imagination. He claims that men of
rationality are dead because they are “the people who are not going to
dream of baboons and periwinkles” (Stevens 66). As a critic puts it;
“Only a few of us make use of this all-powerful imagination and are
capable of perceiving reality in its abstraction. The poem actually
argues about men without power of imagination” (Strobel 33). Stevens
makes use of colours. In fact, this kind of usage intensifies the
emotional implications. Actually, Stevens was very interested in
various kinds of paintings, and he used to collect lots of them. In the
poem, the images Stevens uses are colourful like the images of a
painter as it is seen in the following lines;
The houses are haunted
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By white night-gowns.
None are green,
Or purple with green rings,
Or green with yellow rings,
Or yellow with blue rings. (Stevens 66)
Stevens’s “Sunday Morning” is a specific poem that shatters
the tenets of Christianity essentially. The poem is a representative of
Stevens’s early style which is colourful and gaudy. There is the use of
dramatic monologue in then poem. The poet asserts that a replacement
of nature with Christianity is necessary as the essence of life. The
poem opens with a conflict. It is a celebration of change. “Death is the
mother of beauty” (Stevens 68). The woman in the poem is disturbed
by her awareness of a “holy hush of ancient sacrifice” in which she
cannot believe. She prefers sensuous pleasures to the old religious
intoxications and enjoys the earthly blessings;
Complacencies of the peignoir, and late
Coffee and oranges in a sunny chair,
And the green freedom of a cockatoo
Upon a rug mingle to dissipate
The holy hush of ancient sacrifice.
She dreams a little, and she feels the dark
Encroachment of that old catastrophe,
As a calm darkens among water-lights. (Stevens 66-67)
This poem is also “about a woman meditating on the meaning of
death. She struggles to break through the ugly realities to conceive a
God and a paradise. Like everybody else in the world, she is bound up
in time. The woman suggests that we must believe only in reality
which flows with the time” (Doggett 40). One can easily feel the
emotional tension when the woman’s disgust against the existing
moral orders is exposed in the lines below;
Why should she give her bounty to the dead?
What is divinity if it can come
Only in silent shadows and in dreams?
Shall she not find in comforts of the sun,
In pungent fruit and bright, green wings, or else
In any balm or beauty of the earth,
Things to be cherished like the thought of heaven? (Stevens
67)
The poet also celebrates man with all his imperfections. He
always prefers the world of man with its imperfections to the paradise
that is unknown and unreal. The woman prefers the world of physical
pleasures to the imaginary bliss of Christianity in which she has
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ceased to believe. The demands of the body are no less sacred. She
thinks deeply and plunges into reverie. Then she understands the
human condition. She prefers the imperfections of the world;
Is there no change of death in paradise?
Does ripe fruit never fall? Or do the boughs
Hang always in that perfect sky,
Unchanging, yet so like our perishing earth,
With rivers like our own that seek for seas
They never find, the same receding shores
That never touch with inarticulate pang? (Stevens 69)
The poem clearly assails Christianity in plain terms. “The
woman has no faith in the old religious order which has crumbled and
perished” (Kravec 166). She is a woman having breakfast on a Sunday
morning while she should be in the church. She enjoys the blessings
of the earth and the physical beauties around her.
In “Anecdote of the Jar,” Stevens continues to celebrate the
power imagination. He celebrates the ordering power of imagination.
The poem defines Stevens’s hope for poetry. According to him, the
wilderness of the modern world can be made to yield to modern man
through poetry. The jar in the poem represents a work art, it is a
human artifact. On the other hand, “the wilderness” represents reality
and things as they are. The jar reflects the hill on which it stands,
therefore it represents a work of art, but it is not nature since it is
barren. The impression is not nature, but its reflection;
I placed a jar in Tennessee,
And round it was, upon a hill.
It made the slovenly wilderness
Surround that hill. (Stevens 76)
An opposition of human creativity and natural life is presented. “The
poem once again explores the imagination-reality conflict through a
contrast of images of human artifact and images of natural order. The
poet tries to show the ordering power of mind in relation to the
disorderly reality” (McCann 70). The wilderness is reality; it is things
as they are. The jar is not simply an artifact. It suggests the
imaginative creation and the ordering power of imagination. The jar,
although unproductive, does affect or change the natural world by its
very existence. Stevens indeed presents an opposition in the poem, but
he does not choose a side. The poem is similar to Keats’s “Ode to A
Grecian Urn” in which the poet strives to escape the human condition;
The wilderness rose up to it,
And sprawled around, no longer wild.
The jar was round upon the ground
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And tall and of a port in air. (Stevens 76)
“Meditation Celestial & Terrestrial” is a poem in which the
poet contrasts winter and summer. The bird songs celebrate the return
of the creative season of the human spirit. “The poem illustrates nature
as the great dissembler. In the bleak cold winter, people satisfy their
need for summer with imaginings. As dissatisfied with things as they
are, they project their images of what summer might be” (Pack 51). In
the poem, reason and will are identified with winter and its “narrow
sky” of limited human possibility. The singing bird is an image of
unconscious creativity. The exuberance of summer, in other words,
“the drunken or irrational mother” is celebrated. There is a contrast
between winter; the blue reason and the green wilderness of summer;
The wild warblers are warbling in the jungle
Of life and spring and of the lustrous inundations,
Flood on flood, of our returning sun.
Day after day, throughout the winter,
We hardened ourselves to live by bluest reason
In a world of wind and frost,
And by will, unshaken and florid
In mornings of angular ice,
That passed beyond us through the narrow sky.
But what are radiant reason and radiant will
To warbling early in the hilarious trees
Of summer, the drunken mother? (Stevens 123-24)
In “The Idea of Order at Key West,” Stevens clearly
explicates his notion of creative imagination. The poem is one of his
important works in his entire canon. In this poem, he writes about
strolling along the beach with a friend and discovering a girl singing
to the ocean. The mysterious heroine is the voice of the poem. He
declares that the girl has created order out of chaos by fashioning a
sensible song from her observations of the swirling sea;
It was her voice that made
The sky acutest at its vanishing.
She measured to the hour its solitude.
She was the single artificer of the world
In which she sang. And when she sang, the sea,
Whatever self it had, became the self
That was her song, for she was the maker. Then we
As we beheld her striding there alone,
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Knew that there never was a world for her
Except the one she sang and, singing, made. (Stevens 129-30)
In the poem, “the sea stands for the physical universe and the reality
of the world. The sea and the ocean together represent the physical
universe in contrast to human consciousness. On the other hand, the
singer is the symbol of the poet’s inventive faculty. The spirit of the
singer is the soul and intellect of man” (Perlis 34). The girl sings as
she walks beside the ocean. In the poem, one can notice the
intellectual aspect of the heroic act and the act of localizing nature in
the mind. The poet praises the virtues of the singer’s efforts. Reality is
always the reality transformed by imagination on the phase of the
mind. The last stanza also praises the merits of the girl’s endeavor. It
exemplifies that the world exists for us as it does in our minds.
Oh! Blessed rage for order, pale Ramon,
The maker’s rage to order words of the sea,
Words of the fragrant portals, dimly-starred,
And of ourselves and of our origins,
In ghostlier demarcations, keener sounds. (Stevens 130)
“Poetry Is A Destructive Force” is a specific one in which Stevens
continues to survey the power of feelings. Here, the word “poetry”
actually indicates feelings. The poem shows the strength of poetry
through creatures of primitive power such as ox, lion, dog and bear as
the poem continues;
Corazon, stout dog,
Young ox, bow-legged bear,
He tastes its blood, not spit. (Stevens 192)
Stevens often deals with ferociousness in nature. The destructive
element of nature is well imaged in this poem. The image of a lion
with its all ferociousness appears. The poet stresses the destructive
power of poetry rather than the destructive power of nature. The lion
is like Blake’s tiger. In the poem, “it is more important to note the
destructive power of poetry than it is to note the destructive power of
the lion” (Pack 57).
“The Poems of Our Climate” is a symphony of colours for
there are the images of colour, light and shade. The poet uses several
colour images. The images he uses here constitute a symphony of
colours. The poem shows a series of various colour images with added
light and shade;
Clear water in a brilliant bowl,
Pink and white carnations. The light
In the room more like a snowy air,
Reflecting snow. A newly-fallen snow
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At the end of winter when afternoons return.
As Prasad also claims, the poet thinks that “the only form of life
should involve the flaws of man and nature” (54). This idea of the
poet can be easily understood from the following lines;
There would still remain the never-resting mind,
So that one would want to escape, come back
To what had been so long composed.
The imperfect is our paradise.
Note that, in this bitterness, delight,
Since the imperfect is so hot in us,
Lies in flawed words and stubborn sounds. (Stevens 194)
“Notes Toward A Supreme Fiction” is considered to be
Stevens’s greatest poem on the nature of poetry. It is apparently a
collection of ideas about the concept of supreme fiction. It is a
struggle to formulate a new poetic world order in its entirety. Stevens
exemplifies the tenets of supreme fiction. It is an exploration for
definition. It deals with the basic philosophical questions. Stevens
rejects all notions of a fixed, stable reality because the external world
is in a state of constant flux. The poem is comprised of a prologue,
three substantial sections and an epilogue. In the prologue, Stevens
implies that imagination is always the source and sustenance of love;
And for what, except for you, do I feel love?
Do I press the extremest book of the wisest man
Close to me, hidden in me day and night? (Stevens 380)
The first section, “It Must Be Abstract” establishes art as the new
deity in a theologically deficient age. The poet declares that
abstraction is necessary. He claims that to know a thing is to know it
in the very idea of it. The truth of a thing can only be seen in
abstraction. At the beginning, he addresses ephebe who is a young
man or citizen undergoing physical or military training. The poem
makes a general statement and develops it consistently. One should
be ignorant and must see the truth of a thing through the power of
imagination;
Begin, ephebe, by perceiving the idea
Of this invention, this invented world,
The inconceivable idea of the sun.
You must become an ignorant man again
And see the sun again with an ignorant eye
And see it clearly in the idea of it. (Stevens 380)
Since the poet believes in the idea of the flux no particular idea is
fixed for him. He thinks that the world is as it is without the human
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referent. In the poem, the poet also mentions Phoebus. Phoebus is the
god of sun and reason. “The death of Phoebus introduces subjective
reason. The fixed embodiment of sun, Phoebus, vanishes with
imagination, and knowledge begins with what our senses tell us”
(Kravec 166);
The death of one god is the death of all.
Let purple Phoebus lie in umber harvest,
Let Phoebus slumber and die in autumn umber,
Phoebus is dead, ephebe. But Phoebus was
A name for something that never could be named.
There was project for the sun and is. (Stevens 381)
In Stevens’s idea, the truth of a thing can only be seen in abstraction
free from all traditional confusion. The influence of Plato’s theory of
ideas is seen in this poem. Stevens thinks that “an idea is transformed
through imagination or imaginative power whereas in Plato it is
transformed through reason and intellect. Plato’s ideas are fixed unlike
those of Stevens” (Perlis 35). A man today can never grow as ignorant
as the first man was. A reality can only be conceived imaginatively;
The first idea was not our own. Adam
In Eden was the father of Descartes
And Eve made air the mirror of herself,
Of her sons and of her daughters. They found themselves
In heaven as in a glass; a second earth;
And in the earth itself they found a greenThe inhabitants of a very varnished green. (Stevens 383)
In the lines above, Adam stands for the rational and Eve for the
emotional. This Eve figure joins the two worlds; the one in the mind
and the physical reality. The second section, “It Must Change”
emphasizes change as one of the aspects which renews and sustains
life. The poet’s theory of change is emphasized. This section
illustrates how a belief is only useful in its present context. A new
phase of reality appears with the arrival of a new moment, and the
earth moves in the cyclic order of creation. The never ending process
of coming and going of things is demonstrated. The scenes of nature
are repeated again and again. Things appear again and again as if they
had never gone;
The bees came booming as if they had never gone,
As if hyacinths had never gone. We say
This changes and that changes. Thus the constant
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Violets, doves, girls, bees and hyacinths
Are inconstant objects of inconstant cause
In a universe of inconstancy. (Stevens 389)
Hence poetry is supreme. It is supreme because the essence of poetry
is change, and the essence of change is that it gives pleasure. The
supreme fiction must be continually sought though it can never be
reached. The cause of major change is the merging of oppositions
such as imagination and reality. Stevens deals with particulars to
enlarge general statements. He makes general theoretical statements
when he writes that;
Two things of opposite natures seem to depend
On one another, as a man depends
On a woman, day on night, the imagined
On the real. This is the origin of change.
Winter and spring, cold copulars, embrace
And forth the particulars of rapture come.
Music falls on the silence like sense,
A passion that we feel, not understand.
Morning and afternoon are clasped together (Stevens 392)
In the third section, “It Must Give Pleasure,” Stevens tells that
poetry must always be a thing final in itself, and therefore, good. The
woman mentioned in the section sees things as they are. It is a Sunday
morning in April. The blue sky and the woman looking from a
window at the phenomena of the earth are compared. It is evident that
“she wants to look at the external world directly rather than by the
means of subjective and interpretive vision of mind” (Strobel 34).
The blue woman, linked and lacquered, at her window
Did not desire that feathery argentines
Should be cold silver, neither that frothy clouds
Should foam, be foamy waves, should move like
them,
Nor that the sexual blossoms should repose
Without their fierce addictions, nor that the heat
Of summer, growing fragrant in the night,
Should strengthen her abortive dreams and take
In sleep its natural form. (Stevens 399)

103

104 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The very last section of the poem has verses describing the poet’s
pursuit of a supreme fiction as a war that never ends. It is a war which
can never be won. Stevens directs these verses to an imaginary
warrior. The first two stanzas of the section may be “Stevens’s most
impressive description of his own sense of self” (Doggett 41). The
poet brilliantly describes what it is like to be in search of a supreme
fiction as he continues to argue that;
Soldier, there is a war between the mind
And sky, between thought and day and night. It is
For that the poet is always in the sun,
Patches the moon together in his room
To his Virgilian cadences, up down,
Up down. It is a war that never ends. (Stevens 407)
Stevens was seventy years old when he wrote “The Rock.” It
is actually a meditative poem. He describes a life from the perspective
of an age. Since reality consists only of the living present even the
memory of a moment past seems unreal. The poet argues that recalling
past is inhuman because it is useless in the present context. He
expresses the perplexed sense of loss. The youthful freedom seems to
have been an illusion. It seems to have been a fiction. People seek the
other perspective in art.
It is an illusion that we were ever alive,
Lived in the houses of mothers, arranged ourselves
By our own motions in a freedom of air.
Regard the freedom of seventy years ago.
It is no longer air. The houses still stand,
Though they are rigid in rigid emptiness.
Even our shadows, their shadows, no longer remain.
The lives these lived in the mind are at an end.
They never were…(Stevens 525)
The rock is an extension of substance, the idea of world and the
barrenness of reality. It is the dominant reality. The nature of reality
and the human experience of reality are stressed in the poem. It is “the
reality which engulfs everything in itself and this idea is expressed
with geometrical sharpness. There is a sharply focused and precise
imagery in the poem” (McCann 53).
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The rock is the habitation of the whole,
Its strength and measure, that which is near,
point A
In a perspective that begins again
At B: the origin of the mango’s rind. (Stevens 528)
In “Theory,” Stevens is trying to state what he has to say in
plain words. There is a rhythm of prose in the poem. It is written in
prosaic form and there are irregular lines. “The poet is trying to
discover the relationship between himself and the world about him.
An abstract concept is expressed in plain terms and given a concrete
shape” (Kravec 167).
I am what is around me
Women understand this.
One is not duchess
A hundred yards from a carriage.
These, then are portraits:
A black vestibule;
A high bed sheltered by curtains.
These are merely instances. (Stevens 86-87)
In “Thirteen Ways of Looking at A Blackbird,” the poet
declares that the poem is a collection of sensations, not ideas. The
word “blackbird” stands for reality. There are actually thirteen views
of reality. The poet expresses the different ways of conceiving it. The
whole landscape is viewed through the eye of the blackbird in the
poem.
Among twenty snowy mountains,
The only moving thing
Was the eye of the blackbird. (Stevens 92)
Stevens employs a painter’s devices of light and shade in the poem.
The poem shows that there are more extensive kinds of perceptions
available through imagination. The poet tries to achieve “the unity of
person and place because it is also the unity of imagination and
reality” (Kravec 167).
A man and a woman
Are one.
A man and a woman and a blackbird
Are one. (Stevens 93)
In the following stanza, Stevens creates a word picture which is very
powerful. The ever-shifting shadow of the blackbird is the ever-
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changing shades of reality. The movement of the blackbird suggests
the shifting moods of human mind. The bird is perceived in thirteen
different ways.
Icicles filled the long window
With barbaric glass.
The shadow of the blackbird
Crossed it to and fro.
The mood
Traced in the window
An indecipherable cause. (Stevens 93)
The theory of changing perspectives and the meaning of observation
are emphasized in the poem. The natural image of the flow of things is
seen in the following lines.
The river is moving.
The blackbird must be flying. (Stevens 94)
“Of Modern Poetry” is a clear and direct statement of
Stevens’s definition of poetry and a search for “what will suffice.”
The poem of the mind in the act of finding
What will suffice. It has not always had
To find: the scene was set; it repeated what
Was in the script.
Then the theatre was changed
To something else. Its past was a souvenir. (Stevens 239)
The poet tries to give a basic definition of modern poetry. He also
mentions conventions and says that there is a break with tradition. The
new poetry must reflect the people and events of the contemporary
world. The rest of the poem enlarges and explains the idea stated in
the above lines. Stevens defines poetry as a medley of other arts and
studies. He defines it in terms of theater, music and philosophy.
According to the poet, a poet should simultaneously be an actor,
metaphysician and musician;
The actor is
A metaphysician in the dark, twanging
An instrument, twanging a wiry string that gives
Sounds passing through sudden rightnesses, wholly
Containing the mind, below which it cannot descend,
Beyond which it has no will to rise.
It must
Be the finding of a satisfaction, and may
Be of a man skating, a woman dancing, a woman
Combing. The poem of the act of the mind. (Stevens 240)
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A poet must be dealing with “spiritual and aesthetic discoveries”
(McCann 81). Stevens believes that a poem is the making of the poem,
poem becoming. The possible subject matter of poetry is “the mind.”
“The Motive for Metaphor” is a contrast with the dead autumn
and the spring. There is a series of images measuring the thought. The
bleakness of autumn and the coming of spring are contrasted. Stevens
claims that poetry must be as certain and absolute as the rightness of
numbers.
In the same way, you were happy in spring,
With the half colors of quarter-things,
The slightly brighter sky, the melting clouds,
The single bird, the obscure moon- (Stevens 288)
“The images of weight, accuracy and sharpness impose an order upon
reality. “The hammer of red and blue” signifies both imagination and
reality” (Perlis 45).
The ruddy temper, then hammer
Of red and blue, the hard soundSteel against intimation-the sharp flash,
The vital, arrogant, fatal, dominant X. (Stevens 288)
“The Pure Good of Theory” is a meditative poem. It actually
presents the mind-world problem. The poem begins with the problem
of time and finiteness. An awareness of limitation is underlined in the
poem. The word “horse” is a metaphor for time.
It is time that beats in the breast and it is time
That batters against the mind, silent and proud,
The mind that knows it is destroyed by time.
Time is a horse that runs in the heart, a horse
Without a rider on a road at night.
The mind sits listening and hears it pass. (Stevens 329)
People are invited to imagine against limitations. The “platonic
person” in the poem is an imagined person. He is non-physical.
Stevens points out the escapist Romantic Platonism in the poem. He
employs “the images of great earth mother which make the platonic
person’s mind colourless and thin. This platonic person is tortured by
the question of what the senses mean and are” (Prasad 83).
A shadow in mid-earth…If we propose
A large-sculptured, platonic person, free from time,
And imagine for him the speech he cannot speak,
Then came Brazil to nourish the emaciated
Romantic with dreams of her avoirdupois, green glade
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Of serpents like z rivers simmering,
Green glade and holiday hotel and world
Of the future, in which the memory had gone
From everything, flying the flag of the nude, (Stevens 330)
The platonic person represents the questioning mind. He understands
that happiness may not be found in bodily pleasures. The question of
the alienation of the human from nature is also pointed out in the
poem. There a rejection of old myths and escapism is considered as
something inevitable. The poet explores the meaning of metaphor and
states that our interpretations of the world are temporary. Reality itself
is limitless and the particulars of a place are the source of our
understanding. People’s need to recreate reality is occasionally met.
Ill of a question like a malady,
Ill of a constant question in his thought,
Unhappy about the sense of happiness.
Was it that-a sense and beyond intelligence?
Could the future rest on a sense and be beyond
Intelligence? On what does the present rest?
Is not a variation but an end.
Yet to speak of the whole world as metaphor
Is still to stick to the contents of the mind.
And the desire to believe in a metaphor.
It is to stick to the nicer knowledge of
Belief, that what it believes in is not true.
Touched suddenly by the universal flare
For a moment, a moment in which we read and repeat
The eloquences of light’s faculties. (Stevens 331-32-33)
In “The Ultimate Poem Is Abstract,” the poet discusses the
capturing of the flickering moment in all its immediacy. His
imagination enables him to perceive the moment in its ever-changing
colours. He strives to catch the moment. “The poet tries to catch the
present existence of reality through the sequence of images and sees
the nearness and separateness of mind and world” (Pack 72).
Is changed. It is not so blue as we thought. To be blue,
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There must be no questions. It is an intellect
Of windings round and dodges to and fro,
Of communication. It would be enough
If we were ever, just once, at the middle, fixed
In This Beautiful World Of Ours and not as now
Helplessly at the edge, enough to be
Complete, because at the middle, if only in sense,
And in that enormous sense, merely joy. (Stevens 429-30)
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Öz

Yazma öğretimi temel dört dil becerisi arasında en son ve en zor
gelişen dil becerisidir. Dinlemeyle başlayan dil edinimi, konuşmayla devam
eder. Çocuklar okul öncesi dönemde işitsel olarak gelişigüzel kültürlenme
yoluyla konuşma becerisine sahip olurlar. Okul çağında kasıtlı
kültürlenmeyle birlikte okuma ve yazma becerilerinin kazandırılır. Okuma
öğretimi ve yazma öğretimi birbirini tamamlayan iki önemli dil becerisidir.
İlkokul yıllarında temeli atılan bu beceriler kişiye hayatı boyunca kullanacağı
okuma ve yazma alışkanlığının kazandırılması açısından da önemlidir.
Okul öncesi dönemde doğal yollarla kazanılan dinleme ve konuşma
becerilerinin aksine, okuma ve yazma becerisi uzun uğraşlar sonucu
kazanılan bir beceridir. İlkokul öğretmenlerine büyük bir görev yükleyen bu
becerilerin kazandırılması tekrarlara ve alıştırmalara dayanan zaman ve emek
isteyen bir iştir. Sırada oturma, kalemi düzgün tutma, harflerin başlangıç ve
bitiş noktalarına dikkat ederek yazmayla başlayan yazı denemeleri ileri
aşamalarda değişik konularda ve türlerde yazı yazmayı öğretmeyi
hedeflemektedir.
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Yazı çalışmalarında istenilen verimi ve başarıyı elde etmek çokça
temrin (alıştırma) yapmaya dayanmaktadır. Bu amaçla da yazı eğitimini konu
alan eserlerde okul kademlerine göre hangi yazı çalışmalarının nasıl
yapılması gerektiğine dair açıklamaları ve örnekleri görmek mümkündür. Bu
tür eserlerden birisi de Alman eğitimci Karl Linke’nin Rauf İnan tarafından
tercüme edilen “Serbest Tahrir” adlı kitabıdır.
Bu çalışmanın amacı 1936 yılında dilimize çevrilen eserde yer alan
ilkokul seviyesinde serbest yazma çalışmalarında kullanılması tavsiye edilen
etkinlik örneklerini tanıtarak günümüzde yapılan yazma çalışmalarında sınıf
öğretmenlerine ve Türkçe öğretmenlerine yardımcı olmaya çalışmaktır.
Anahtar kelimeler: Yazma eğitimi, alıştırma, serbest tahrir.

Abstract

Writing instruction is the final language skill among the basic four
language skills and the most difficult one to develop. Acquisition of language
that starts with listening continues with speech. Children achieve speaking
skills through auditory random acculturation in the pre-school period. In the
school age, reading and writing skills are achieved via intentional
acculturation. Reading instruction and writing instruction are two important
language skills complementing each other. These skills, which are found
during primary school years, are also significant in acquiring the habit of
reading and writing which would be used throughout the life of the person.
Unlike listening and speaking skills acquired through natural ways
during the pre-school period, reading and writing skills require spending
serious efforts. It is an activity that requires time and effort based on
repetition and practice, which leaves a heavy burden on primary school
teachers. The writing trials that start with sitting at the desk, holding the pen
properly, and paying attention to starting and end points of the letters while
writing aims to instruct writing on different topics and styles in the future.
Obtaining the desired efficiency and achievement in writing is based
on a lot of practice. For this purpose, it is also possible to observe statements
on and examples of how to make which writing studies at each school level
in the works on writing education. One such work is the book "Free Writing"
by German educator Karl Linke, translated into Turkish by Rauf İnan.
The objective of the present study is an attempt to help classroom and
Turkish language teachers in current writing activities by introducing
examples of activities that were recommended to be used in free writing at
elementary school level that are found in the abovementioned work translated
into Turkish in 1936.
Keywords: Writing education, exercise, free writing.

Giriş
Yazı insanoğlunun en önemli icatlarından biridir. Yazının
icadıyla birlikte medeniyet gelişmeye başlar. Tarih öncesi zamanlarda
çeşitli resimler ve sembollerle anlatılan duygu ve düşünceler yazıya
aktarılmaya başlanınca insanoğlu kendi birikimini geleceğe taşıma
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imkânı bulmuş, bu birikimler sayesinde her kavim kendi sözlü
kültürünü yazıyla yaşatmaya ve medeniyetini oluşturmaya başlamıştır.
Modern anlamda yazma temel dört dil becerisinden biridir.
Dinlemeyle başlayan dil edinimi konuşmayla devam eder, okuma ve
yazmayla tamamlanır. Temel dil becerilerinin en son gelişeni yazma
becerisidir. Okumayla birlikte gelişen yazma becerisi yazdıkça
gelişen, üst düzey bir beceridir. Bu becerinin kazandırılma süreci ilk
okuma yazma eğitimiyle başlar ve hayat boyu devam eder. Diğer dil
becerilerinden farklı olarak yazma becerisi sürekli çalışmayı,
alıştırmalar ve tekrarlar yapmayı gerektirir. Bu nedenledir ki ilkokul
yıllarından itibaren okuma çalışmalarının yanında yazmaya da yer
verilmeli, öğrencilerin okudukları bir cümleyi yazabilmeleri
istenmelidir.
Akyol’a (2010: 107) göre yazma, yirmi birinci yüzyıla girerken
de hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemini korumaktadır. Diğer
okuma alanlarında olduğu gibi yazma alanında da öğretim sürecini iki
aşamada düşünmek gerekir: kazanım ve geliştirme. Kazanım aşaması
temel bilgilerin öğrenilmesi ve becerilerin kullanılabilecek düzeyde
elde edilmesiyle ilgilidir. Yazma açısından düşünürsek, harflerin,
hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
kazanım aşamasıyla ilgilidir. Diğer taraftan kazanılan becerilerin etkili
bir yazılı anlatımda nasıl kullanılacağının öğrenilmesi gelişim
aşamasıyla ilgilidir.
Gelişim aşamasında öğrencilere yaptırılacak yazma çalışmaları
sınıf seviyelerine göre belirlenmeli ve her sınıf seviyesinde yapılan
çalışma bir sonraki aşamada yapılacak yazma çalışmalarına hem yön
vermeli hem de temel oluşturmalıdır. Demirel (2002: 103) sınıf içi
yazma uygulamalarını şu başlıklar altında gösterir:
1. Kontrollü Yazma
Bu çalışmayla, öğrencilerden verilen sözcükleri ve cümle
yapılarını aynen ya da istenilen değişiklikleri yaparak yazmaları
istenir. Bu çalışmalar ile ana dildeki sözcükleri ve yapıları doğru
şekilleriyle yazma olanağı verilmektedir. Kontrollü yazmaya dönük
sınıf içi alıştırma örnekleri:
1.1. Yer Değiştirme Alıştırmaları: Verilen cümledeki
sözcüklerin değiştirilerek aynen yazılmasıyla yapılan
alıştırmalardır.
1.2. Dönüştürme Alıştırmaları: Verilen bir yapının başka bir
yapıya
dönüştürülerek
yazılmasıyla
yapılan
alıştırmalardır. Söz gelimi verilen bir metinde geçen tüm
birinci tekil kişi zamirleri yerine, üçüncü tekil kişi zamiri
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kullanarak ve gerekli değişiklikler yapılarak metnin tekrar
yazılması istenebilir.
1.3. Örneğe Uygun Bir Kompozisyon Yazma: Öğrenciye
örnek bir metin verilir. Buna benzer bir kompozisyon ya
da diyaloğu anahtar sözcükleri kullanarak yazmaları
istenir.
1.4. Yeniden Sıraya Koyma: Düzensiz olarak verilen
sözcüklerden düzgün cümle yapma ya da düzensiz verilen
cümlelerden düzgün bir paragraf oluşturma gibi
çalışmalara yer verilir.
1.5. Sorulara Cevap Vererek Paragraf Yazma: Verilen sorulara
bir bütünlük içinde cevap vererek bir paragraf yazılabilir.
›Çiçekler olmazsa arılar ne yapar?
› Bir arı, kovanına dönmeden bir çiçekten öbürüne gider
mi?
› Arılar neden oğul verir?
› Bir kovanda kaç çeşit arı vardır?
› Arı beyinin görevleri nelerdir?
› Erkek arılar ne iş yaparlar?
Ayrıca öğrenciler bu sorular üzerinde bilgi toplayabilirler.
Derste ele alınır, tartışılır ve kompozisyon yazılır. Burada cümleleri
kümelendirme ve düzenlemede özellikle şu soruları sorarız: Önce
hangi cümle söylenmelidir? Sonra hangi cümleler gelmelidir? Hangisi
iyi bir sonuç cümlesi olur?
Cümleleri yazarken, düzenlenip kümelendirilirken cümlenin
özelliğine göre (?) ve (,) işaretlerinden birini kullanması, cümlenin ilk
sözcüğünün ve başlıkların büyük harfle başlaması vb. bilgiler
verilebilir.
1.6. Tamamlama Alıştırmaları: Yarım bırakılmış bir cümlenin
ya da diyalogda boş bırakılmış sözcük ya da cümlelerin
tamamlanması istenir, ya da iki cümle birleşik cümle
olarak yazdırılır. Basılı kâğıtlar doldurulabilir. Havale,
bildiri, kitaplıktan kitap isteme fişi vb. Öğrencilerin
bilgiyi tam ve doğru yazma, el yazısız ya da kitap
harfleriyle yazma, büyük harf, tarih vb. doğru kullanma
gibi.
2. Güdümlü Yazma
Güdümlü yazma çalışmalarıyla öğrencilerden öğrendikleri
sözcükleri ve cümle yapılarını kontrollü bir şekilde kullanmaları ve
anlamlı bir paragraf oluşturmaları istenmektedir.
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2.1. Dikte Yapma: Derlenen bir metnin aynen yazılmasıdır.
Dikte yapılırken:
a. Metni önce normal hızda okunur; öğrenciler dinler.
b. Metin ikinci kez anlamlı sözcük gruplarıyla okunur ve
öğrencilerin yazmaları istenir.
c. Metin son kez okunur ve öğrencilerden kontrol
etmeleri istenir.
d. Kontrol ve düzeltme işlemleri öğrenciler arasında
yapılacaksa doğru metin tahtaya yazılır ya da
tepegözle yansıtılır.
2.2. Dikteli Kompozisyon: Öğrenciler bir metni tümüyle
dinlerler, daha sonra öğrencilerden aynı metni yeniden
yazmaları istenir.
2.3. Not Alma: Öğrenci bir metni dinlerken önemli hususları
not eder. Bu çalışma yapılırken öğrencilere kısaltmalar
konusunda da bilgiler verilmelidir. Not aldıktan sonra bu
notların daha düzgün bir şekilde yazılması çalışmalarına
da yer verilmelidir.
2.4. Öz Yazma: Bir metnin belirli sınırlarla özünü veren bir
yazının yazılmasıdır. Daha çok lise öğrencilerine
yaptırılmalıdır.
2.5. Ana Hatlarını Belirleme: Bir metindeki ana fikirlerin ve
başlık cümlelerinin birbirleriyle ilişkilerini ve sıralarını
vurgulayacak şekilde liste halinde özet bir yazının
yazılmasıdır. Bu çalışma da daha çok lise öğrencilerine
yaptırılmalıdır.
2.6. Özetleme: Okunan ya da dinlenen bir metnin anlamını
kaybetmeden kısa ve öz olarak yazılmasıdır.
3. Serbest Yazma
Serbest yazma çalışmalarıyla öğrencilerden duygu ve
düşüncelerin kendi üsluplarına göre yazım kurallarına dikkat ederek
yazmaları istenir. Genellikle iki ya da daha çok konuda verilen
başlıklardan biri seçilip bir kompozisyon yazılması istenir.
3.1. Kompozisyon Yazma: Kompozisyon yazmaya cümle
düzeyinde başlayıp paragraf ve metin yazmaya doğru bir
sıra izlenmesi uygun olur. Kompozisyon yazmada en
önemli nokta belli bir mesajın verilmesidir. Diğer önemli
nokta da giriş-gelişme ve sonuç bölümlerinin yer alması,
noktalama işaretleri ve yazım kurallarına uygunluğudur.
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Kompozisyon Yazarken;
a. Betimleme/Tasvir etme- İnsan ve objelerin tasvirini
yapma.
b. Hikâye etme/Öyküleme- Bir olayın yazılması.
c. Tartışma-Olayları neden –Sonuç ilişkileri içinde
sunma.
d. Görüş bildirme-Verilen bir konuyla ilgili düşünce ve
görüşleri yazma gibi hususlara dikkat etmelidir.
3.2. Mektup Yazma: Verilen bir plana uygun olarak kişisel
mektuplar ve iş mektupları yazdırılır. Bu arada dilekçe,
rapor, telgraf, teleks ve başvuru gibi günlük hayatta
yapılması gerekli yazma alışkanlıklarına yer verilebilir.
3.3. Duyuru, Haber ve Tutanaklar: Karşımızdaki kişiye haber
vermek için yazılır. Örneğin sınıfta yapılacak
müsamerenin, toplantının, konuşmanın sınıfa yazılı olarak
duyurulması gibi. ‘Duyuru tahtası’ hazırlanabilir.
Haberler asılabilir. Bir yandan okuma alışkanlığı
kazandırır, bir yandan da güzel yazı örnekleri sergilenmiş
olur. İlk örnekler öğretmen denetiminde hazırlanabilir.
3.4. Okunanlarla İlgili Yazılar: Okuduğumuz bir masal,
hikâye, anı ya da şiirdeki bir durumu öğrencilerin
yaşantılarına
ve
hayal
güçlerine
bağlayarak
yaptıracağımız bir yazma çalışmasıdır.
3.5. Gözlenen ve Yaşanan Olaylarla İlgili Yazılar: Öğrenciler
soyut konularda yazı yazamazlar “Vatan sevgisi” gibi.
Konular mümkün olduğu kadar günlük yaşantıya dönük
olmalıdır. Örnek: Bir sonbahar günü öğrencilerle
çevremizdeki değişiklikleri konuşuyoruz. Bunun sonucu
olarak bir şiir yazdırabiliriz.
3.6. Resimlere Bakarak Yazma: Resimleri kendi mizaç,
gözlem ve yaşantılarına göre yorumlama, resmi ayrıntıları
ile betimleme (tasvir edebilme) alışkanlıkları kazandırır.
İkinci sınıftan itibaren başlanmalıdır. Resimler
öğrencilerin görebileceği yere asılmalı ve resim üzerinde
tartışılmalıdır.
3.7. Rüyaları Yazma: Üçüncü sınıftan itibaren yer verilir.
Öğrencilere rüyalarını yazdırırken doğal olanaklar
hazırlamalıyız. Rüyalarla ilgili kayıtlar tutturabiliriz. Rüya
yazma ile hikâye masallar arasındaki ilişkiyi öğrencilere
sezdirmeliyiz.
Özcan Demirel okullarda yapılacak yazı çalışmalarıyla ilgili
sıraladığımız bu örnekleri verirken bizim inceleyeceğimiz Karl
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Linke’nin “Serbest Tahrir” başlığıyla Rauf İnan tarafından 1936
yılında dilimize çevrilmiş olan eserin çalışmamızda kullandığımız
1949 yılına ait ikinci baskısında serbest yazmayla ilgili etkinlikler; İlk
Basamak “1. ve 2. sınıflarda” ve Orta Basamak “3, 4, 5. sınıflarda”
yapılacak olan etkinlikler olmak üzere iki ayrı bölümde gösterilmiştir.
İlk Basamak Yazma Çalışmaları
Bu basamakta yapılan yazma çalışmalarının daha çok birlikte
yapılan yazma çalışmaları olduğu söylenen eserde birinci ve ikinci
sınıflarda yapılacak olan yazma çalışmaların başında bizzat yaşama
tahrirlerinin (yazıları) gediği belirtilir. Bu yazılar daha önce
bahsettiğimiz rüyaların yazılması, masal veya hikâye yazma
çalışmalarının sınıfça uygulanmasıdır.
İncelediğimiz eserde serbest yazma şöyle tarif edilmektedir: Her
serbest ve canlı uygulanmış bir ders saatinde defa olur ki, masal, bir
konuşma hatta bir tek kelime çocuklarda bir sürü hatıraları davet eder.
Çocuklardan birçoğu anlatacak birçok şeyler bilirler ve bu bildikleri
şeylere akış vermek isterler. (Serbest Tahrir) işte bu bizzat yaşanmış,
işitilmiş, görülmüş şeyleri anlatmak isteğine dayanır. Başlangıçta bu
anlatma, hem birkaç cümleden, hatta bir cümleden ibaret olur (İnan,
1949: 23).
Eserin ilk bölümündeki açıklamada görüldüğü gibi ilkokul
birinci, ikinci sınıf öğrencileri daha çok serbest yazma çalışmaları
yapabilirler. Bu dönemde çocuklar düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak
ifade etmede henüz planlı düşünecek durumda olmadıkları için
akıllarına geleni söylerler ve yazarlar.
Eserde çocukların şu şekilde cümleler kurabileceği söyleniyor:
[Dün Şehzade başına gitmiştik. Orada o kadar çok insan vardı ki,
hiç yürüyemiyorduk.
Dün Pazar yerinde bir arabacı atını dövdü bir adam da
arabacıya kızdı, bağırdı.]
Yazar bu durumda öğretmenlerin öğrencilere bazı sorular
sorarak öğrencilerin bir olayı anlatırken ayrıntılarını da beraber
anlatmaya alıştırması gerektiğini söyler. Böylelikle yazının
öğretmenin katkısı ile sınıf önünde son şeklini alacağını
belirtmektedir. Bu izah yazma öğretimindeki tashih (düzeltme) ve
yayınlama aşaması gibi düşünülebilir.
Çocuklara yazma alışkanlığı kazandırmak için her fırsatta sözlü
ifadelerinin yazdırılması ve bunların saklanmasının salık verilmesi “
Güzel anlatmalar bilhassa yazılmalıdır. [Yazalım da bu yanımızda
kalsın; evde annemize okuruz. İnsan büyüyünce bunları unutur. O
zaman bunları bir daha okuyabilir.] Çocuklar büyük bir sevinçle
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kaydetmeye koyulurlar hele bilhassa kendilerine, bir de süs olarak
küçük resim yapmalarına müsaade edilirse.” (s:23). Cümleleriyle
tavsiye edilmektedir.
Eserde ilk basamak için yer verilen serbest yazma çalışmaları
şunlardır:
1. Masallara, Hikâyelere Bağlanarak Yapılan Tahrir: Bu
çalışmada yarım bırakılan bir masalın veya hikâyenin tamamlanması
istenmektedir.
(Küçük Ali kapının önünde oturmuştu. Kedi ile oynuyordu
hemen bir tavşan yanından sıçraya sıçraya tahta köprünün üstüne aştı.
Ali hemen kediyi, bıraktı, başladı tavşanın arkası sıra koşmaya, tahta
köprü çöktü, Ali derenin içine düştü: oradan bağırıyordu. İmdat!
İmdat!) Şeklinde bir masalın yarım bırakılıp tamamlanmasını
istemenin öğrenciler için yeni bir yazma alanı açacağını ve böylece
öğrencilerin hem yazma becerilerinin hem de imlâ işaretlerini
kullanma becerilerinin gelişeceği belirtilmektedir.
Burada imlâ öğretiminde kasıt noktalama işaretlerinin
kullanıldığı yerlerdir. Zira yazar Ali’nin “İmdat!” diye bağırmasının
“!” işaretinin kullanıldığı yeri öğreteceğini söyler. Başka bir örnek ise
“Kırmızı Başlıklı Kız” masalı üzerinden verilmektedir.
2. Resimlere Bağlanarak Yapılan Tahrir: Türkçe derslerinde
değişik amaçlarla kullanılan resim gösterme tekniğinin serbest yazma
çalışmasında kullanılması “Resimler de iyi teşvik edicilerdir ve birçok
hatıraları uyandırırlar. Çocukları evvela resmi seyre bırakmalı ve
ancak sonra hiç sezdirmeden onların dikkatlerini önemli sayılan
şeylere çekmelidir. (s:37)” şeklinde ifade edilmektedir.
Resme bakarak yazma çalışmasında çocuklara belli kısa
cümleleri tekrar ettirmenin dil eğitimini meyvesiz, sonuçsuz
bırakacağını söyleyen yazar, çocukların resim hakkında
konuşturulması gerektiğini, herkes resim hakkındaki düşüncesini
söyledikten sonra öğretmenin resme dair bazı sorular sorarak yazma
konusunu şekillendirmesinin yerinde olacağını belirtmektedir.
Orta Basamak
Orta basamak 3, 4 ve 5. sınıfları kapsamaktadır. Bu seviyede
sınıfça oluşturulan birlikte tahrirden tek başına tahrire geçiş
yapılmaktadır. Fakat özel durumlarda özellikle hayalleri ve ilhamları
zayıf çocuklar sınıfta varsa birlikte yazmanın tamamen
bırakılmayabileceğini söyleyen yazar, bu sınıf seviyesindeki birlikte
yazmanın ilk basamaktaki gibi uygulanmayacağını yazının bir yerine
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kadar sınıfça yazıldıktan sonra öğrencilerin kendi başlarına yazılarını
bitirmelerinin sağlanması gerektiğini belirtir.
Bu durum eserde şöyle anlatılır: “Çocuklar serbest yazmanın
önünde şaşkın bulundukları müddetçe birlikte yazmalar başlamalı.
Böyle birlikte yazma esnasında çocukta nasıl yavaş yavaş hâtıraların
geldiği ve sonuç için her birinin nasıl başka başka şeyler söylediği
fark edilir. Sonucu her çocuğun kendi kendine tamamlamasına
bırakılmalı.” (s: 49).
Böylece yavaş yavaş tek başına yazmaya alışan öğrencilerin
zamanla sadece birkaç cümlelerinin benzerliği dışında farklı
cümlelerle yazılarını tamamlamaya alışacakları söylenmektedir.
Birlikte yazmadan tek başına yazmaya geçişte dikkat edilmesi gereken
nokta şöyle ifade edilir: Birlikte yazmadan tek başına yazmaya doğru
gelişmenin, öyle tam mantıkî, eksiksiz ve bütün çocuklarda aynı
olmasına lüzum yoktur. Bazen bir sınıf tek başına yazmaya
sıçramalarla varır. Burada öğretmenin incelemesi ve yazılacak olayı,
yazının akışını sınıfın yeteneğine uydurması lâzımdır (s:49).
Bu seviyede yapılacak yazma çalışmaları şu şekilde sıralanmıştır:
1. Yaşanılmış Olayların Tahriri:
Yaşanılan olayların yazılması serbest yazma çalışmalarında
sıklıkla başvurulan bir yazma türüdür. Sebebi ise çocuklar başlarından
geçen ya da şahit oldukları olayları rahatlıkla ifade edebilirler. Bu
nedenle konuşma eğitiminde olduğu gibi yazma eğitiminde de
çocukların yaşadıklarını yazılı olarak anlatmaları istenmelidir.
Böylece çocuklar birbirilerinin etkisinde kalmadan kendilerine ait
ifadelerle yaşadıklarını anlatacaklardır.
İncelediğimiz kitapta çocukların yazma derslerinde yazdıkları
yaşadıkları olaylara ait yazı örneklerine yer verilmiştir. Bu yazıların
başlıkları “Güneş tutulması, Çalınmış armutlar, Piyango çekenler,
Pencereden gördüğüm, Dün penceremizden neler gördüm, Avludaki
beyaz cin, Bizim kedinin süte hücumu” şeklindedir. Adı geçen
yazılarda çocuklar yaşadıkları olayları kendi ifadeleriyle yazarak
serbest yazı örnekleri vermişlerdir. Bu yazılarda çocukların duygu,
düşünce ve heyecanlarının, hayal güçlerinin yansımaları
görülmektedir.
2. Hatıraların Tahriri:
Bu bölümde yaşanılmış olayların yazılmasından farklı olarak
üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yaşanmış olayların hatırda
kaldığı şekliyle hatıraların yazılması arasındaki fark; yaşanılmış
olaylar, olay daha çocukta canlı iken yazılması, hatıraların
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yazılmasının ise zamanca geri kalmış olayların bellekte saklı olduğu
şekliyle yazılması olarak belirtilmiştir (s.68). Hatıraların yazımında
çocukların tam yaşanmış olayların yazımındaki kadar olmasa da
zihinlerinde kaldığı kadarıyla olayları yazabilecekleri belirtilmektedir.
Kitapta verilen hatıra örneklerine baktığımızda çocukların daha kısa
yazılar yazdıklarını görmekteyiz. Ayrıca hatıraların yazılmasında çok
defa konuşmalar (diyaloglar) kaybolmakta ve olayların hafızada
değiştiği görülmektedir. Kitapta yer alan hatıralar, “Az kalsın bir kaza
olacaktı, Okula ilk girişim, Daha ben küçükken, Kolumun çıkması”
bunlardan bir tanesini örnek olarak aşağıya alıyoruz:
Az daha bir kaza olacaktı: Biz Mahmudiyede iken bir araba
gelmişti. Kardeşim daha bir oğlanla beraber lokantaya gitmişlerdi.
Ben sokakta yalnız kalmıştım ve atı okşuyordum. At bir çifte attı,
çiftesi karnıma öyle bir geldi ki, yere düştüm. Zorla ayağa kalktım.
Eve gittim. Anneme bir şey söylemedim. Annem onu bugün de daha
bilmiyor (s. 71).
3. Okuma Parçalarına ve Resimlere Bağlanarak Tahrir:
Derslerde kullanılan okuma parçaları ve çeşitli resimler serbest
yazma çalışmalarında kullanılabilecek malzemeler/ konular olarak
önemli bir işleve sahiptirler. İncelediğimiz eserde bunların serbest
yazma çalışmalarına nasıl konu olabileceği anlatılmaktadır. Bazen
okuma parçalarında geçen bir cümlenin, bir masaldaki ya da bir
diyalogdaki konuşmanın yazma çalışmalarında kullanılabileceği
belirtilmektedir.
Resimlere ya da levhalara bağlanarak yazma çalışmasının ise
öğretmenin sınıfa getireceği bir tablonun öğrencilerde uyandırdığı
duyguların yazdırılması şeklinde uygulanması istenmektedir. Bu
tablolar hayvan resimleri, manzara resimleri, değişik ortamlarda veya
işlerde insanların yer aldığı tablolar olabilir. Resimlere bağlanarak
yazma esnasında öğrencilerin düşünce tiplerinin ortaya çıkacağı
belirtilmektedir ve öğrenciler resimlerde gördüklerini yazmada
takındıkları tavırlara göre:Böyle bir levha karşısında çocukların
görüştipleri açıkça belirir. Bazı çocuklar sadece tasvir ederler:
(tasvirci tip), diğer kısmı levhadaki tek tek görünenler arasında bir
bağlılık kurar ve böylece tarif eder (gözlemci tip), diğerbirtakım
resimdekilerkendi duyguları tarafından görür: (duygucu tip), diğer
bir kısmı resimdekileri öğrendikleriyle bağlantıya sokarlar. Bir kısmı
levhadaki tek tek görünenler arasında birbağlılık kurar(âlim tip,
ilimci tip), bir beşinci tip resmi imgelemenin yardımıyla canlandırır
imgelemecitip’ler olaraksınıflanmaktadır (s.91).
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4. İnsanların ve İnsan Tiplerinin Tasviri:
İkinci basamakta yapılacak serbest yazma çalışmalarından birisi
de insanların tasviridir. Bu tür yazma çalışmaları soyut değil somut
oldukları için öğrencilerin gözlem ve inceleme becerilerinin
gelişmesine de katkı sağlamaktadır. İncelediğimiz kitapta “Ahmak,
Tıraşçı, Doğruluk, Azim, Tutumlu ve İsrafçı, Tembel” başlıklı yazılar
insan tasvirlerine örnek olarak verilmektedir.
5. Uydurulmuş Manzumeler ve Masallar (İmgelem
Tahrirleri):
Karl Linke’den Rauf İnan tarafından tercüme edilen kitapta yer
alan serbest yazma türlerinden birisi de uydurulmuş manzumeler ve
masallar (imgelem tahrirleri) başlığındadır. Bu türde çocukların
hayallerinde canlandırdıklarını yazıya aktarmaları istenmektedir.
Çocuklar seve seve masal dinledikleri gibi kendileri de her zaman
masal anlatmaya hazırdırlar ve gerektiğinde masal da düzerler. Yazar,
okullarda bu türde yazı çalışmalarına yer verilmemiş olmasını “Çok
yazık ki eski okullarda çocukların imgelemesine karşı üvey anne
zalimliği gösterilmiştir. (s. 97)” cümlesiyle eleştirmektedir. Bu yazma
şeklinin uygulanış biçimi şöyle anlatılır: Çocukların imgelemini
harekete geçirmek için en basit ve tabiî yol şudur: Onlara bir masal
anlatmaya başlarım; yani çocukları kendi uydurduğum bir sahnenin
ortasına korum ve sonra da masalın devamını onlara bırakırım (s.
98).
Bu türde yapılmış serbest yazma çalışmalarına “Bir parça
ekmeğin bana anlattıkları, Cevizin başından geçenler, Bir kar
tanesinin hayat tarihi, Atılmış kibrit, Nankörlük, Sevimli çocuk”
metinleri örnek olarak verilmiştir.
6. Uzun Hikâyeler:
Eserde yer alan serbest yazma çalışmalarından biri de uzun
hikâyelerin yazdırılmasıdır. Yazar, uzun hikâye yazdırmanın
çocukların yazma çalışmalarından sıkılmaya başladıkları zamanlarda
yaptırılacak çalışmalardan olduğunu “Tahrir istihsalinin durduğu
zamanlarda en çok çalışma heves ve arzusuyla kabul edilen böyle bir
teklif uzun bir hikâye bulmak ve onu bölümlere ayırarak yazdırmak
olurdu.”Cümleleriyle ifade ederek bu türde yazma çalışmasına ilk
örneği
“Doğum
günü”
adlı
hikâye
denemesiyle
HeinrichSharrelmann’ın verdiğini belirtmektedir (s.112).
Uzun hikâye yazma çalışmasında öğretmen öğrencilerle birlikte
bir konu belirleyerek bu konuyu bölümlere ayırır. Konu belirlemede
ve bölümlere ayırmada hep öğrencilerin düşüncelerini ve tekliflerini
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ön planda tutmaya gayret ederek hikâyeyi ve bölümlerini öğrencilere
kurgulatmanın yollarını arar. Konusu ve bölümleri belirlenen hikâye
öğrenciler tarafından aşama aşama yazılmaya başlanır. Bir bölüm
bitince diğer bölümün yazılmasına geçilerek hikâye tamamlanır.
7. Rüyalar:
Serbest yazma çalışmalarından biri de rüyaların yazılmasıdır.
İncelediğimiz eserde rüyaların yazdırılmasının önemi “Rüyaların
serbest yazma çalışmalarına konu olması rüyalar çocuklara imgeyi
gerçek şeklinde aksettirdiği için gerçek bir yaşama gibi olur ve
konuşma halinde ortaya çıkmak için ifadeye hücum eder.” (s. 128).
Cümleleriyle ifade edilmektedir.
Rüyaların yazdırılmasıyla çocuğun ruh dünyası ve gerçek
yaşantısı arasında bağlantı kurulması sağlanabileceği gibi rüyaları
yazma, çocukların korkularını, arzu ve temennilerini yansıtması
açısından da önemlidir.
Kitapta fakir bir ailenin çocuğunun gördüğü şu rüya örnek
olarak verilmektedir: “Rüyamda gördüm, çok param vardı. Kendime
bir ev satın aldım, üzerine bir levha astım: Kiralık daire: oda, mutfak,
küçük oda ayda 60 kron. Anneme de bir mektup yazdım: istiyorsan
benim evime bir bak hoşuna gidecek odayı kendine seçip al. Bana sen
aylık vermeyeceksin. Çünkü benim şimdi büyük bir konağım var,
param da çok.”(s. 129).
Örnek verilen rüyada gerçekte fakir olan ve kirada oturan bir
ailenin çocuğu rüyasında çok parası ve geniş bir evi olduğunu
görmekte ve bunu annesine mektupla bildirmektedir. Bu anlatım bize
çocuğun hayal dünyası özlemleri ve sahip olmak istedikleri hakkında
bilgi vermektedir.
8. Mektuplar:
Kitapta orta basamakta yer alan serbest yazma türlerinden birisi
de mektuptur. Öğrencilere değişik amaçlarla mektup yazdırmak yazılı
anlatım ve yazı yazma becerilerini geliştirecek uygulamalardandır. Bu
çalışma yaptırılırken mektup yazmada dikkat edilmesi gereken
kurallar, nezaket ifadeleri, kâğıt düzeni gibi hususlar da öğrencilere
öğretilmektedir.
İncelediğimiz eserde yazar, öğrencilerine yakın zaman önce
aralarından ayrılarak başka bir yere taşınmış arkadaşlarına mektup
yazdırdığını, çocukların gayet samimi ve dokunaklı mektuplar
yazdıklarını, yazılan mektupların sınıfta okunduğunu ve otuz tane
mektubun içinden en beğenileninin aralarından ayrılan arkadaşlarına
gönderildiğini söylüyor. Bu uygulama, okullarımızda öğrencilere
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yaptırılacak mektup yazdırma çalışmalarında aynı yolun tutulmasının
faydalı olacağını göstermektedir.
9. Tanımlama (tasvir) ve Karşılaştırma:
Çalışmamıza konu olan eserde serbest yazma türlerinden bir
başkası datasvir ve karşılaştırma yazılarıdır. Eserde, ilkokul 3., 4., 5.
sınıf
seviyesindeki çocukların gözlem becerilerinin geliştiği,
etraflarındaki varlıkları, cisimleri; renk, görünüş, iç ve dış özellikleri
bakımından inceleyecek ve özelliklerini belirtebilecek seviyede
oldukları hatırlatılarak tasvir ve tanımlama yazılarının da
yaptırılmasının uygun olacağı ifade edilmektedir. Kitapta tasvir ve
tanımlama amacıyla yaptırılmış çalışmalara “ Sınıfımızdaki takma
takvim, Topaç, Yazı kalemi sapı, Sinek, Sıçan, Kardelen” yazıları
örnek olarak verilmiştir.
Sonuç
Yazma becerisini geliştirmek için hemen her konuda ve türde
yazı yazdırmak gerekir. Yazma üst düzey bir dil becerisi olduğu için
diğer dil becerilerinden daha fazla çalışma ve tekrar gerektirmektedir.
Konuşma ve dinleme becerilerinin aksine okuma ve yazma becerileri
zamanla ve çok tekrar yapmayla gelişir. İlkokul çağında başlayan
okuma ve yazma etkinlikleri ilk yıllardan itibaren tedrici bir şekilde
yaptırılan çalışmaların sonunda kalıcılığa dönüşmektedir.
Yazma çalışmalarıyla beraber dilin kullanımı, kuralları, imlâ ve
noktalama da öğretilir. Bu nedenle yazı çalışmalarında tashih
(düzeltme) çok önemlidir. Yazı çalışmalarının son aşaması olan
düzeltme ve yayınlama üzerinde titizlikle durulması gereken
aşamalardır. Yapılan yazım yanlışlıkları, bağlam hataları, noktalama
yanlışları düzeltilerek yazıya son şekli verildikten sonra
yayınlama/paylaşma aşamasına geçilmelidir.
Yazı çalışmaları sonunda öğrencilerin yazdıkları sınıfta, okulda
veya aile ortamında paylaşılmalı, yayınlanmalıdır. Böylece
öğrencilerin teşvik edilmesi ve cesaretlendirilerek yazmaya
özendirilmesi sağlanmış olur.
Çalışmamıza konu ettiğimiz Karl Linke’nin “Serbest Tahrir”
adlı eseri de ilkokul yıllarında öğrencilere yaptırılacak serbest yazma
çalışmaları üzerinde durmaktadır. İlkokul çağında yapılacak yazı
çalışmalarını ilk basamak ve orta basamak olarak ikiye ayıran eserde
ilk basamakta daha ziyade sınıf ortamında birlikte yapılacak yazma
çalışmalarına yer verilmiştir.
İlk basamakta yapılacak yazı çalışmaları Masallara, Hikâyelere
Bağlanarak Yapılan Tahrir ve Resimlere Bağlanarak Yapılan Tahrir
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olmak üzere ikiye ayrılırken orta basamakta yapılması tavsiye edilen
yazma çalışmaları Yaşanılmış Olayların Tahriri, Hatıraların Tahriri,
Okuma Parçalarına ve Resimlere Bağlanarak Tahrir, İnsanların ve
İnsan Tiplerinin Tasviri, Uydurulmuş Manzumeler ve Masallar
(İmgelem Tahrirleri, Uzun Hikâyeler, Rüyalar, Mektuplar, Tanımlama
(tasvir) ve Karşılaştırma çalışmaları olmak üzere dokuza
ayrılmaktadır.
Yazma eğitimi alanındaki ilk eserlerden olan Karl Linke’nin
“Serbest Tahrir” adlı eserinde yer alan çalışma örnekleri kendisinden
sonra yazılan eserlere de kaynaklık etmiştir. Bu açıdan incelediğimiz
eserde bahsedilen etkinliklerin ya aynen ya da bazı değişikliklerle
yazma çalışmalarında kullanılması günümüzde Türkçe ve sınıf
öğretmenlerinin öğrencilerine yazma becerisi kazandırmalarına
olumlu katkılar sağlayacaktır.
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RELIGION AND ISLAMIC MYSTICISM IN NEBATI’S POEM
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Öz

19. yüzyıl Azeri sahasının önemli şairlerinden olan Seyyid EbulKasım Nebâtî (Ö.1873), hem klasik Türk edebiyatı hem de halk şiiri tarzında
yazdığı manzumeleri ile tanınır. Nimetullahî tarikatına intisap ederek,
tarikatının öğretilerini yaymak için çevresine müritler toplamış olan şair, sûfî
bir kimliğe sahiptir. 1812 yılında Karadağ’ın Üştibin kasabasında dünyaya
gelen Nebâtî, eğitimli ve dindar bir aileye mensuptur. Küçük yaşlardan
itibaren babasından aldığı eğitimin yanı sıra, tasavvufi kaynaklarla birlikte,
pek çok şairin divanını da okuyup Azerbaycan’ın birçok yerini gezmiştir. Bu
sebeple hem sözlü hem de yazılı Azerbaycan edebiyatı ürünlerine aşinadır.
Şiirlerinde Mecnûn, Mecnûnşâh, Hançobânî ve Nebâtî mahlaslarını
kullanmaktadır. O, İran'da Kaçarlar döneminde yaşamış ve bu dönemin siyasi
ve sosyal olaylarının izlerini zaman zaman eserlerine yansıtmıştır. Yaşadığı
karmaşık ve sıkıntılı zamanlar, kişiliği üzerinde derin bir tesir bırakmış;
şiirlerinde, dünya görüşünü kararsız, çelişkili, bazen de karamsar bir biçimde
ortaya koymasına neden olmuştur. Bazen Zerdüşt, bazen mülhid bazen de
Agnostik olarak tarif edilen şairin, Hz Ali'ye olan derin sevgisi ve bağlılığı
eserlerinden kolayca anlaşılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nebâtî, 19. yüzyıl Azeri Şiiri, Nimetullahiyye
Tarikatı

Abstract

Seyyid Ebul-Kasım Nebati, one of the prominent poets in the 19th
century Azerbaijani poetry, is well-known with his poems both in classical
Turkish literature and folk literature.In addition to this,he has a sufic identity,
attending to Nimetullahi sect and gathering disciples around himself to
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spread the doctrines of the sect. Nebâtî, who was born in Üştibin town of
Karadağ(Montenegro) in 1812, is a member of an educate dandreligous
family. Along side thee ducation that he receives from his father from an
early age, he read scollected poems of many poet sand travelsto a lot of
places in Azerbaijan. Fort his reason he is familiarto both oral and written
literary works of Azerbaijan. He uses the pseudonyms “Mecnun”,
”Mecnunşah”, ”Hançobâni” and “Nebati”. He lives during the Kaçarsera in
Iran and from time to time reflect sthemarks of political and social events of
that period on his works. Complicate dand troubled times which he goes
through leave indelible marks on his personality; cause him to manifest his
world view in his poem sirresolutely, paradoxically, and some times moodily.
Being described sometimes as a zoroastrian, sometimes a hereticand
sometimes as an Agnostic, the poet’s deeplove and devotionto Ali can be
easily understood from his works.
Keywords: Nebâtî, 19. Century Azeri Poems, Nimetullahi cult

Giriş
Divan edebiyatı, yedi yüzyıllık bir tarihe ve Azeri, Çağatay,
Osmanlı olmak üzere üç sahaya yayılmış, kültür ve medeniyetimizin
izlerini taşıyan sayısız eser ihtiva etmektedir. Bu çalışmanın konusu
olan Seyyid Ebulkasım Nebâtî, sadece klasik Azerbaycan şiirinin
değil; Türk şiir tarihinin de önemli şahsiyetleri arasındadır. Eserleriyle
çağımıza değin Kafkas, İran, Anadolu ve Orta Asya Türkleri
tarafından oldukça benimsenmiş ve sevilmiş olan şair, hem yaşadığı
dönemde hem de ölümünden sonra halk arasında büyük bir şöhrete
sahip olmuştur.
Nebâtî, İran tarihinde Kaçarlar Dönemi olarak bilinen
dönemde yaşamıştır. Kaçar Hanedanlarından Feth Ali Şah,
Muhammet Şah ve Nasuriddin Şah dönemlerini idrak eden Nebâtî, bu
üç hanedan dönemindeki pek çok siyasî ve sosyal olaya ait izleri,
eserleriyle günümüze taşımaktadır.
Kaçarlar dönemi kültür ve sanat açısından İran için bir geçiş
dönemi kabul edilmektedir. İran coğrafyasında 1794 ile 1925 yılları
arasında iktidarı elinde bulunduran Kaçarlar ve öncesinde İran
toplumu dinî işler, hükümet işleri ve üretim işleri olmak üzere üç
mihver etrafında toplanmıştır. Bu şekilde ehl-i ilim denilen sınıf, din
hizmetlerinde; kılıç ve kalem ehli hükümet işlerinde; üretim ehli ise
çeşitli mesleklerde ve ziraat işlerinde çalışır. (İpek, 2010, s. 78)
Kaçarlar döneminde İran toplumu, millî ve mezhebî bir
taassupla yaşamış; halk, geleneklerine sıkı bir bağla sarılarak Avrupa
toplumundan farklı bir hayat tarzı ortaya koymuştur. Bu dönemde
toplumsal rütbeler; idareciler, ruhaniler ve pazarcılar olmak üzere üç
tabaka halinde şekillenmiştir. Toplumsal sıralamada şehzadeler ve
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saraydaki idareci kesim hâkim tabakayı oluştururken, ruhaniler de
büyük bir itibarla, aynı sınıfa dâhil olmuşlardır. Esnaf, sanatkâr ve
tacirlerden oluşan kesim ise, daha çok mahkûm sınıfı oluşturmaktaydı.
Bu sosyal dereceler arasındaki büyük farklılıklar ise oldukça dikkat
çekicidir. (Sümer, 2007, s. 51-53)
Bu dönemde siyasi yönden komşu ülke Osmanlıda
gerçekleşen reformlar örnek alınarak, kimi zaman yabancı
eğitimcilerin desteğiyle ordu modernleştirilmeye çalışılsa da askerî
alanda oldukça geri planda kalındığı söylenebilir. Kaçarlar döneminde
boy başkanları tarafından ayrı ayrı yönetilen iller, özellikle ülkenin
bazı bölümlerinde, denetimin gevşemesine neden olur. Bunların
dışında Feth Ali Şah dönemi, iç savaşın olmadığı ve belirli bir
ekonomik refahın yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemde,
orduda yenileşme çalışmaları başlamış, matbaa kurulmuş, askerîteknik eğitim almak üzere öğrenciler Avrupa’ya gönderilmiştir. Bu
durum ise Avrupa’nın tanınmasını ve reform yapma gerekliliğinin gün
yüzüne çıkmasını sağlamıştır. (Djalili ve Kellner, 2011, s. 15-16)
Feth Ali Şah döneminde, yaşanan olumlu gelişmelere rağmen,
Osmanlılarla yapılan savaşın ve Rus gücünün yükselişi sırasında
yapılan savaşlardan alınan yenilgilerin oldukça yıkıcı olduğu
görülmektedir. Bu savaşların ardından imzalanan Gürcistan anlaşması,
İran’ın Kafkas eyaletlerinin çoğunu kaybetmesine neden olur. Ayrıca,
yapılan antlaşmalar sonunda Rus tacirlere tanınan imtiyazlar, İran
halkı üzerinde büyük rahatsızlıklara yol açar. Kaybedilen topraklar ve
baş gösteren ekonomik sıkıntılar da Kaçarlara karşı halkı oldukça
olumsuz yönden etkiler.
Feth Ali Şah’tan sonra gelen Muhammet Şah (1834-1848)
döneminde ulemanın hükümetle olan ilişkileri devam etmiş; ancak
önceki döneme göre az da olsa kısıtlanmıştır. Muhammet Şah’ın sahip
olduğu sûfîyâne inanç ve devletin resmi mezhebi dışında benimsenen
sûfîliğin, Şiî ulema tarafından hoş karşılanmaması üzerine ortaya
çıkan isyanlar ve sonrasındaki olaylar büyümeden yatıştırılmıştır.
(Djalili ve Kellner, 2011, s. 21-22)
Muhammet Şah’ın ölümünden sonra tahta çıkan Nasuriddin
Şah (1848-1896)’ın dönemi ise, isyanların ve meşrutiyet inkılâbının
ortaya çıktığı; ayrıca ulema ile onların karşıtlarının güç
mücadelelerinin şiddetlenerek devam ettiği bir dönemdir. (Karadeniz,
2013, s.116) Nasuriddin Şah döneminin en önemli olaylarından biri
Babaîlik hareketinin ortaya çıkmasıdır. 1844’te Mirza Ali Muhammet
Nurî adında bir Hurufî, Mehdilik iddiasıyla büyük bir kalabalığı
etrafına toplamış ve idamına kadar geçen altı yıllık bir sürede iç
karışıklıklara sebebiyet vermiştir. (Karadeniz, 2006, s.174-178)
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Nasuriddin Şah, başta ulema ile iyi ilişkiler kursa da İngiltere’nin
baskısını artırması neticesinde onların nüfuzunu kısıtlamaya çalışır.
Böylece de çatışmalar artarak devam eder. Halka yüklenen ağır
vergiler, alınan borçların günlük masraflara harcanması da gerginliği
artıran etkenlerdendir. Ulemanın halka destek vermesiyle de devlet ve
ulema karşı karşıya gelir. Sonuçta, parasızlık ve maddi sıkıntılardan
etkilenen tüccar kesiminin halkı ve ulemayı desteklemesi ile
meşrutiyetin ilk adımları atılmaya başlanır. (Karadeniz, 2013, s.118130) Ancak, İran halkının siyasî ve ekonomik sıkıntılardan kurtuluş
çaresi olarak gördüğü meşrutiyet, siyasal demokrasi şekline
dönüşmediğinden halkın tamamı tarafından benimsenmez. Sonuç
olarak; Kaçar Devleti, bu dönemde gerçekleştirdiği büyük
değişikliklerle modern bir devlet olma yolunda ilerlemiş, bunda
Osmanlının Tanzimat Hareketlerini örnek alması büyük rol
oynamıştır. (Sümer, 1991, s. 53)
18. Yüzyılda Azeri Şiiri:
18. yüzyılın sonunda siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda
oldukça karışık ve bunalımlı bir dönem yaşamış olan Azerbaycan'ın,
İran’da ortaya çıkan iç savaş sonucunda plansız, kendi aralarında
çatışmalar yaşayan feodal devletlere bölünmüş olması sonucu ortaya
çıkan siyasî parçalanma, her alanda olduğu gibi kültürel alanda da
gerilemelere yol açmıştır.1
19. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın, İran’da hüküm süren
Kaçarlar ve Rusya arasında paylaşılması neticesinde Azeri edebiyatı
iki kola ayrılır; ancak Azerbaycan’da, farklı iki kültür ve medeniyetin
etkisinde kalmış olmasına rağmen; aynı tarih, gelenek-göreneklere
sahip olan halk için bu durum, şeklî bir bölünmüşlükten öteye geçmez.
Her daim iletişim ve etkileşim halinde olan halk, farklı bölgelerde
farklı kültürel değişimler gösterse de temelde birbirini takip eden ve
besleyen toplumsal, sanatsal anlayışlardan söz etmek mümkündür.
(Kafkasyalı, 2002, s.19) Biz burada Nebâtî'nin yaşadığı coğrafya olan
Güney Azerbaycan'daki edebiyat anlayışı üzerinde duracağız.
İran’ın egemenliğinde olan Güney Azerbaycan’da tek din, tek
dil ve tek İran sloganları altında, milli hisler her vesileyle bastırılmaya
çalışılmış; böylece 19. yüzyılda bu bölgedeki edebiyat, klasik
gelenekler içinde sönükleşerek, bir taklit ve nazire edebiyatı halini
almıştır. Bu tutumla, klasik edebiyatta, Fuzûlî gibi büyük sanatkârlar
taklit ediliyor ve nazireler sıkça kaleme alınıyorken; halk edebiyatı
1
http://azerbaycan.diledebiyat.net/1920-ye-kadar-azerbaycan-edebiyati
Tarihi: 02.06.2017)

(Erişim

The Journal of Social Sciences Institute

cephesinde ise, önemli gelişmeler dikkat çekmektedir. Bu dönemde
âşıklar, aruz ölçüsü ve klasik edebiyat nazım şekilleri ile eserler
verirken; divan şairleri de heceyi kullanarak koşma, geraylı2 gibi halk
edebiyatı nazım şekillerini kullanmışlardır. Medrese eğitimi almış,
Fars şiirini iyi bilen aydınların âşık tarzı şiirine ait nazım şekilleriyle
yazmış olmalarının, halk şiirine katkı sağladığı ve âşık şiirinin ufkunu
açtığı söylenebilir. Böylece sözlü edebiyat ve klasik edebiyat iç içe
girmiş; klasik edebiyata bir yandan Osmanlı, diğer yandan da İran
edebiyatı etki etmeye devam etmiştir. (Akpınar, 1994, s.43-45)
Yeni bir edebiyat anlayışı, bu dönemde Güney Azerbaycan’da
çok daha yavaş bir biçimde ortaya çıkar. Bu dönem şiirlerinde,
geleneksel şiir anlayışı ve konuların yanı sıra zamana uygun olarak
belirginleşen gerçek duyguların, kişisel düşüncelerin gerçek hayat
anlayışının izleri de görülmektedir. Bu hususta Y. Akpınar’ın
değerlendirmeleri şöyledir: “Tasvir edilen sevgili artık muhayyel bir
varlık değil, kanlı-canlı gerçek bir insandır. Devrandan şikâyet,
gittikçe gerçekçi bir anlayışa bürünerek içtimaî, siyasî bir mahiyet
kazanır.” (Akpınar, 1994, s.42)
19. yüzyıl Azerbaycan edebiyatı, Kuzey Azerbaycan Rus
hâkimiyetine geçtikten sonra Rus edebiyatından da yararlanmıştır. Bu
dönem yazarlarının büyük bir kısmı Türkçe, Arapça ve Farsçanın yanı
sıra Rusça ve Batı dillerinden birini öğrenmiş; dönemlerine göre iyi
bir eğitim görmüşlerdi. Yine bu dönem şairlerinin en önemli
özelliklerinden biri de, her şairin ana dilinin yanında Farsçayı da
kullanmış olmasıdır. Bunun sebebi ise Muhsin Macit’in ifade ettiği
şekliyle şu şekildedir: “Azeri sahasında edebi muhitler, Osmanlıda
olduğu gibi saray çevresinde oluşmamıştır. Ayrıca birlikte yaşadıkları
halde saray çevrelerinde Fars şairlerinin gördüğü itibar pek çok ‘iki
dilli’
Türk
şairini
Türkçe
şiirlerinde
şifahi
üsluba
yönlendirmiştir.”(Macit, 2006, s.227)
18. yüzyılda, Vâkıf ekolünün ve âşık edebiyatının etkisiyle
ortaya çıkan halk şiiri üslubu, edebiyatın halkla bütünleşmesine imkân
sağlar. Bu üslubun bir sonucu olarak eserlerde ritmi sağlayan unsurlar,
2

Âşık şiirinde kullanılan nazım türlerindendir. Azerbaycan âşıkları arasında
aşktan, sevgiden, ayrılıktan, söz eden lirik ve ahenkli şiirler "gerayli" diye
adlandırılmaktadır. Azerbaycan edebiyatında geraylı her mısrası 8 heceli
olan dörtlüklere denir. Her mısranın (4+4) (3+5) veya (5+3) şeklinde
bölümleri vardır. Anadolu edebiyatındaki semainin karşılığıdır. Bu şiirler üç
ile beş bend/ hâne uzunluğunda olur. Kafiye şeması aaba ccca ddda….
şeklindedir. Şair, rnahlas/tapşırmasmı şiirin son hanesinde verir. (Dursun
Yıldırım, "Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I", , H.Ü.
Edebiyat Fakültesi Dergisi 2.2., 1984, s.16)
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cinas ve kalb gibi sanatlar sıkça kullanılmış; konuşma dilinin
hususiyetleri yazı diline aktarılmıştır. Sonrasında yaşanan gelişmelerle
birlikte, halkın içinde yaşanan değişim, edebiyatı da yeni bir tarza
mecbur kılar. 3
19. yüzyılın ilk yarısında, önemli sanat adamlarından sayılan
Abbaskulu Ağa Bakınahov Gudsi Mirza Şefi Vezeh’in edebiyatın
yenileştirilmesi çalışmalarına rağmen kültür ve edebiyatta yeni bir
devrin başladığını söylemek güçtür. Asıl modernleşme, Mirze Fetheli
Ahundzade edebi faaliyetlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.
Mirze Fetheli, klasik Azerbaycan edebiyatını yeni mazmun ve
biçimlerle donatmış; ardından gelen pek çok şair de onun açtığı yolda
millî-realist bir edebiyatın ilk örneklerini ortaya koymuşlardır. Feth
Ali Ahunzade takipçileri ile başlayan halkçılık akımına bağlı genişçe
bir grup olan şairler, özellikle nesir türlerinde halkın hayatından alınan
konuları halk dili ile yazarlar. Ancak, İran’ın etkisi altında Farsçadan
birçok unsur almış dil, Farsça bilen yazarlar sebebiyle Türkçeden çok
Farsçaya benzeyen bozuk ve karışık bir dil halini alır. (Köprülü, 1989,
s. 29)
Sonuç olarak, tüm Azerbaycan edebi dönemleri içinde
sanatçılar ve eserler yönüyle en zengin ve verimli dönem kabul edilen
19. Asırda, bir yandan çağdaş dünyanın gereklerini yerine getiren,
diğer taraftan da geleneksel yapıyı koruyan bir edebiyatın ortaya
çıktığı söylenebilir. Bu hususiyetler de âşık şiiri üslubunda yazan
divan şairlerinin halk arasında kendilerine bir yer bularak
sevilmelerine ve şiirlerinin ezberlenmesine imkân sunmuştur.
Nebâtî'nin Hayatı
19. yüzyıl Azeri edebiyatının önemli simalarından olan
Nebâtî'nin, asıl adı Ebu’l-Kasım’dır. Seyyid Ebulkasım Nebâtî,
Güney Azerbaycan’ın Karacadağ bölgesine bağlı, Dizmar’ın Üştibin
yahut Üçdübin Kasabası’nda dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin
değildir. Bununla beraber, genel olarak, hicri XIII. yüzyılın ortaları
yani, 19. yüzyılın başlarında, 1812-1813 yıllarında dünyaya geldiği
tahmin edilmektedir. (Terbiyet, 1987, s. 244)
Nebâtî’nin soyu, çok eski devirlerden beri Arabistan’da,
İran’da ve Azerbaycan’da geniş bölgelere yayılmış Nebâtîler
zümresidir. Ailesinin soy ağacı, Hz. Peygamber’e kadar ulaşır.
Annesinin Seydalardan olduğu bilinmektedir. Nebâtî’nin babasının ve
çocuklarının “Mir” lakabı ile anılması da onların seyit olmasına işaret
3
http://azerbaycan.diledebiyat.net/1920-ye-kadar-azerbaycan-edebiyati
(Erişim Tarihi: 02.06.2017)
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eden unsurlardan biridir. Nebâtî’nin babası olan Muhterem lakaplı
Seyyid Mir Yahya, bir din âlimi aynı zamanda da şairdir ve hayatı
boyunca, Üştibin’e yakın yerleşkelerde dervişlik ederek çeşitli İslamî
öğretileri yaymaya çalışmıştır. (Behçet, 1935, s. 14)
Nebâtî’nin çocukluğu Üştibin’de ve Karacadağ’da geçmiştir.
İlk eğitimini babasından alan şair klasik şiir kültürünü, Hâfız'ın
şiirlerindeki yaratıcılığı ve tasavvuf akidelerini küçük yaştan itibaren
öğrenerek büyümüştür. Daha sonra Erdebil’de, Nasir Ali Şah
Erdebilî’nin müridi olmuş ve Tebriz ilmiyye hocalarından da dersler
almıştır. (Düzgün, 2006, s. 44) Nebâtî, küçük yaşlarında babasına
öykünerek kalenderlik yolunu seçtiğinden, Azerbaycan’ın pek çok
yerini yürüyerek dolaşır. Ayrıca babası ile çıktığı bu seyahatlerde
şiirle tanışarak, yüzlerce mısra dinleyip onları ezberlemiştir.4
Genç yaşlarda klasik şiiri okumuş, tasavvufi kaynakları
inceleyerek tasavvufu benimsemiş ve eğitimi esnasında pek çok sûfî
şairin eserleri ile tanışmış olan Nebâtî’nin eserlerinden, devrinin
ilimlerine hâkim, eğitimli bir şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır.Ayrıca,
Ahar’da bulunduğu dönemlerde Nebâtî'nin, pek çok değişik
coğrafyadan bu bölgeye gelen dervişlerle tanışıp fikir mübadelesi
yapma imkânına sahip olduğu da bilinmektedir.5
Bir süre dervişlik edip müritler arasında itibar kazandıktan
sonra Nebâtî, Üştibin’e gelerek mürşid olmuş ve keramet sahibi bir
zat olarak tanınmıştır. Gençlik yıllarında Halvetî, Mevlevî ve Bayramî
pek çok şairin, tasavvuf yolculuğunun bir durağı olarak seçtikleri
Ahar’a giderek, devrin büyük tarikat şeyhi Şeyh Mahmut
Şihabeddin’in ziyaretgâhında gûşe-nîşînlik etmiş; bu sırada çokça
riyazetle meşgul olmuştur. Böylece dünya işlerini geride bırakmak
suretiyle, hakikat âleminin sırlarına vakıf olmaya çalışmıştır.(
Terbiyet, 1987, s. 380)
Şairin vefat tarihi de doğum tarihi gibi tam olarak
bilinmemektedir. Nebâtî’nin ölümü tam olarak belli olmasa da şair,
büyük ihtimalle hicri 1270 yani, 1873 yılında 70 veya yetmiş beş
yaşında Üştibin’de, Karadağ’da vefat etmiş ve orada şehir mezarlığına
defnolunmuştur. (Köçerli, 1920 , s. 534)
Edebî Şahsiyeti, Dinî ve Tasavvufî Görüşleri:
Nebâtî'nin şiirleri istikamet ve amaçları itibariyle tezatlı ve
karmaşıktır. Onun ilk ilham kaynağı dünyevi aşk ve âşıkane
konulardır. Diğeri ise tasavvuf ideolojisi, İslam dini ve dünya görüşü
4
5

http://ali-shamil.tr.gg (Erişim Tarihi: 10.05.2017)
http://ali-shamil.tr.gg (Erişim Tarihi: 10.05.2017)
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çerçevesinde gelişir. Özellikle son dönemlerine ait şiirlerinde hayatı,
kâinatı ve varlığı anlama çabası içinde olduğu görülmektedir. (Behçet,
1935, s.6)
Nebâtî'nin tarikat görüşlerini tebliğ eden dini-ideolojik
mahiyetli şiirlerinde dil sade, söz daha ahenklidir. Şairin sosyal, siyasî
ve felsefi kanaatlerini ifade eden şiirlerde, özellikle kasidelerinde,
devrin sosyal olarak elit kesiminin zevk ve dünya görüşüne hitap
etmek amaçlandığından, dil farklılaşır; daha süslü ve ince bir hâl alır. (
Osmanoğlu, 2011, s. 231) Denebilir ki onun şiirlerinde iki ayrı yol
gözlemlenmektedir. Bunlardan biri, Azerbaycan halk şiiri formlarıyla
ifadesini bulan dünyevi aşk, saf insan duygularının samimi ifadesi ve
somut bir güzelin tasviridir. Diğeri ise, daha çok divan şiiri tarzında
yazılan şiirlerindeki dinî-tasavvufî görüşlerin vahdet-i vücût anlayışı
çerçevesinde anlatımıdır. Kısacası onun şiirlerinde âşık şiiri ile derviş
şiirinin birleştiğini söylemek mümkündür. A. Y. Kasımov, Nebâtî’nin
kalender ve derviş kimliği hususunda, dervişliğin halk edebiyatındaki
yerine değinerek, halk edebiyatının bir kolu olduğunu söyler ve
şunları belirtir:
“Şairin hayatı ile maraqlanan alimlar qeyd edir ki, Nəbati
qalanderlik - yani dervişlik edermiş. Bu faaliyyet növü bir növü aşıq
faaliyyeti ile bağlıdır. Bele ki, aşıqlar el şenliklerini keçirmek üçün eli,
obanı gezer şen mahnılar, könül ohşayan, dinleyenleri şadlandıran
şeirler deyirdilerse, dervişlerse aksine, elin yas merasimlerini, dini
merasimlerini keçirmek üçün el arasında olardılar. Onların da aşıqlar
kimi hoş avazı olurdu ve hemin avaz keder notları üstünde olduğuna
göre mersiye edebiyyatının bir sahası sayılırdı. İndi de hemin
dervişlerden var. Onlar sadece olarak ellerine saz alıb çalmır, yalnız
yas merasimlerinde, dini merasimlerde, pirlerde, ziyaretgâhlarda
muğam üstünde şairler deyib insanların qelbini ohşayırlar.”
(Kasımov, 2013, s 35)
Nebâtî’nin bilinen tek eseri Türkçe ve Farsça yazmış olduğu
şiirlerini ihtiva eden divanıdır. Eserleri üzerinde tesir eden klasik
edebiyat ve şifahî halk şiiri formlarında toplam 200 Türkçe manzume
kaleme alan şair; kaside, gazel, terkib-i bent, muhammes, meseddes
gibi pek çok divan şiiri nazım şeklinin yanında geraylı, koşma, tecnis,
beşlik gibi halk şiiri nazım şekillerine de divanında yer vermektedir.
Nebâtî Divanı’nın elimizde bulunan beş farklı nüshasından biri Tebriz,
üçü Tahran ve biri de Bakü’de bulunmaktadır. Tebriz’deki nüsha ile
Tahran’daki nüshalardan biri tamamıyla Farsça şiirlerden
müteşekkildir. İslami Şura Meclis Kütüphanesi'nde 1133 numarada
1302 tarihiyle kayıtlı bulunan bu nüsha dışında, Bakü El Yazmaları
Enstitüsü No: B-651/11152’de bulunan Muhammet Tebrizî adlı
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müstensih tarafından kaleme alınan bir diğer nüsha, şairin en çok
Türkçe şiirlerini içeren nüshalardır. Yine Tahran Üniversitesi Merkezi
Kütüphanesi'nde 2500 kitap numarası ile 1389 tarihinde yazılmış,
21x13.5 ölçülerindeki nüshanın dışında Tahran Üniversitesi Yazmalar
Kütüphanesindeki 20x12 ölçülerindeki, 4335 nolu, Hosrî Şirvân Nâmî
adlı müstensih tarafından yazılan nüsha ve müstensihi Mensur Zeban
olan Tebriz Milli Kütüphanesi'nde 1846 cilt numarasıyla kayıtlı divan
nüshaları ise şairin yalnızca Farsça şiirlerini içermektedir.
Nebâtî’nin şiirlerinde, sûfîliğinin ve tarikatının etkisi
büyüktür. Ömrünün ilk yıllarında sûfîlik yoluna girmiş ve sonra Şiîlik
inancı doğrultusunda Hz Ali’yi öven pek çok şiir kaleme almıştır.
(Kasımzade, 1975, s. 58-74)
Klasik tarzda yazdığı şiirlerinde genellikle İlahi aşk ve Hüsn-i
Mutlak’a olan sevgi terennüm edilmektedir. Güzeli sevme gücü, İlahi
muhabbetin nuruna bağlanır. Ancak dünyevi aşk da inkâr edilmez.
Şiirlerinde anlatılan aşk, bir taraftan vahdet-i vücût anlayışı
çerçevesinde işlenirken diğer taraftan dünyevi yönleriyle
anlatılmaktadır. Aşk, şaire göre, insan ruhuna ve kalbine has manevi
ve ulvi bir haldir. Bu sebeple aşka büyük bir kıymet verir. Onu hayatın
mânâsı olarak görür. Yaşadığı zor dönemin ve zulümlerin yükünden
kaçan şair aşka sığınır.
Nebâtî, bir yandan hayatın güzelliklerini anlatarak, insanları
bu güzelliklerden zevk almaya davet ederken, başka şiirlerinde, asıl
zevkin maddi âlemin dışında vahdet makamında olduğunu söyler.
Yani, Nebâtî’nin şiirlerinde dünyevi ve ilahi duygular, maddi ve
manevi âlem, Allah aşkı ve beşeri aşk, tüm endamı ve güzellik
unsurlarıyla reel sevgili ve çeşitli tasavvufî çağrışımlar bir aradadır. O,
dünyadan umduğunu bulamadığında yüzünü vahdet âlemine
çevirmekte, beşeri aşkı İlahi aşka geçişte bir merhale olarak
görmektedir.
Yâri dut gayrı unut sen de gözüm Mecnûn
tek
Mümkün olmaz ola bir cân iki cânân ile
cemè (314)6
Nebâtî’nin şiirlerinde sûfîyâne fikirlere sıkça yer verilir. Şair
kendini Hallac-ı Mansur'a benzeterek gece gündüz “Ene’l-Hak”
Bu beyit ve sonrasındaki tüm şiirler, İslami Şura Meclis Kütüphanesi'nde
bulunan nüshadan alınmış; şiirlerin sonundaki parantezlerin içinde nüshanın
sayfa numarası belirtilmiştir.
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dediğini pek çok beyitinde söz konusu eder. Tüm güzelliklerin
kaynağı olarak Vücud-ı Mutlak’ı, yani Allah’ı görür. Şiirlerinde sıkça
rastlanan mey, âşık, sâkî, cam, humar, dildâr vb. mazmunlar genellikle
bu felsefe ile ilişkili olarak karşımıza çıkar. Ona göre meyhane kutsal
bir yerdir ve derin mânâlar içerir. Oraya giren insan, manevi olarak
temizlenir, saflaşır böylelikle vahdete ve ilahi sırlara ulaşır.
Bu kadar gûşe-i mihrâba sıkındın besdir
Bir de meyhâneye gel fâîz-i envâr ol ol
(123)

Nimetullah Velî’nin Şiâ tarikatının müdavimlerinden olan
Nebâtî'nin Karadağ’da etrafına topladığı müritlerine tarikatının
inceliklerini öğretip onları teşvik ederken kalemiyle de fikirlerinin
yayılmasını sağladığı düşünülmektedir.7 Bu tarikatta göre de Allah’a
kavuşmanın yolu, maddi âlemden geçerek kendini içsel olarak
temizleyip fenâ âlemine ulaşmaktır. Ancak bu yolla “Ene’l-Hak”
mertebesine ulaşılabilir. O da Nesîmî gibi “Ene’l-Hak” ifadesi ile
Allah’ı insanın özünde gördüğünü söylemektedir:
Bele gör besdi Nebâtî ne ene’l-Hakdır bu
Dahi bir yol deginen vâhid ü yektâyam men
(112)
Şiirlerinin genel havasında hissedilen zıtlıklar, en çok
tasavvufi mânâ içeren şiirlerinde göze çarpar. Örneğin; divanındaki
terci-i bendinin ilk mısralarında Allah’ın kudretini, Hz Muhammed’in
büyüklüğünü zikrederken sonraki mısralarda “ben hara sohbet-i namaz
hara” sorusunu sorar. “Hak Alîdedir baksan hak ile” diyen şair, bir
başka beyitte “ne Alî ne Ahmedem men” der. Ya da İslâm’dan yüz
çevirip Hıristiyan olduğunu söyler:
Terk
edip
Îslâmı
dutdum
mezheb-i
Rûhullahı
Secde kıldım haça bir ruhbânı gözler
gözlerim (203)
Nebâtî’nin bazen de kendini hem kâfir, putperest hem de
ateşperest olarak farklı farklı tanıttığı görülmektedir. Bir beytinde:
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Çoh da ahtarma Nebâtîni geç ondan geç geç
Dini yoh mezhebi yoh geberdi melèûn melèûn
(27)
Tanrı’nın tecellisini görüp İlahi nurun sırlarına vakıf olmanın
ancak tekkede, işin ehli tarafından yetiştirilmekle mümkün
olabildiğini söyleyen Nebâtî, şiirini tekkesine davette bir araç olarak
kullanmaktadır:
Gez harâbât ü münâcâtı yetiş ehlinden
Od vuran èâleme bu nûr-i tecellâ neçidir
(198)
Nebâtî, bir taraftan dini hükümleri terennüm edip halkı ibadete
çağırırken diğer taraftan zahitlik edenleri “kör gözlü uzun kulak”
olarak tanımlar ve insanları hayattan zevk almaya, ayş u işret kılmaya
çağırır:
Menden el getir ey uzun úulag zühd satma
çoh ey humâr-ı mahz
Dur ayaàa bir aç o kör gözün bir o
gözleri sürme-sâya bah (99)
“Hak-perest” bir zat olarak tarif edilen şair, gençlik
döneminde, zamanının büyük bölümünü ibadet ve riyazetle geçirir.
Şiirlerinde bu hakiki zevke ulaşmayan, riya ehli zahidi her fırsatta
eleştirmekte ve bazen de onu, aşka düşmediği için yaptıklarından
ötürü mazur görmektedir:
Menè
kılmayın çohda zâhidi èözrü var
onun èâşık olmayıp
O èabes yere halk olunmayıp bâgbâna bir
gülle hâr gerek (196)
Şair, pek çok şah ve hanın yönetimini görmüş, ülkedeki
karışıklıklara, siyasî ve toplumsal çalkantılara şahit olmuştur. Bu zor
zamanların yaşanmışlıkları ise şiirlerinde elbette ki sıkça zuhur eder:
Bir galaù
vîrânede

sözdür

ki

derler

genc

olur
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Genc yoh vîrâne çoh vîrânelerden küsmüşem
(118)
Şair, mensubu olduğu tarikatın esaslarından istifade ederek
İslam dinine muhalefette bazen kendi seleflerinin de önüne geçerek
sıra dışı ifadeler kullanır. Bir şiirinde İslamî merkezlerden olan
Bağdat’ı yerle yeksan etme isteğinden ve Zerdüşt dinini bina etmekten
dem vurur:
Talayaydım o Bâgdadı
Kalmayaydı hîççe zâdı
Alaydım úasr-ı Şeddâdı
Dolanaydım heştî heştî
Koymayaydım kızıl kanda
Çekeydim olsa her yanda
Bina kılaydım Îrânda
Dîn-i Zerdüşti Zerdüşti

(412)

Bazen İslam’ı atıp Hıristiyan olduğunu ve haça meylettiğini
söylerken bazı zamanlarda Ateşperestliği yüceltmeye gayret gösterir.
Kimi zaman da aşk delisi olduğu için hiçbir dine bağlı olmadığını
itiraf eder. Kendini kâfir olarak adlandırdığında, insanların
kendisinden haberdar olmaları durumunda Şeyh Senan’a bin kez şükür
edeceklerini belirtir.
Eger bu rûzgâr ehli haberdâr olsalar
menden
Yakînimdir ki min yıl şükr ederler küfr-i
Ṣenèâna (59)
Terk
edip
Îslâmı
dutdum
mezheb-i
Rûhullahı
Secde kıldım haça bir ruhbânı gözler
gözlerim (203)
Aklın yardımıyla yaradılış muammasını çözemeyen şairin
Agnostikliğe varan bir noktadan sonra yaşadığı tereddüt ve çelişkiler
git gide artar. Sonrasında her kanaati reddetmeye başlar ve istihza
ederek:
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Bu ne mezhebdir ne âyin ey Nebâtî bir
utan
Sen ne kâfirsen ki senden cümle küffâr
incimiş (153)
Devre geldükce kadeh sen dahi bir câm al
iç
Püf de îmâna belî sen dahi humâr ol ol
(123)
Büyük ölçüde bu karmaşa içinde, dünyayı anlama çabalarının
bir sonucu olarak çeşitli yollara sapmış olan şair, Şiî bir tarikat olan
Nimetullâhiyye’nin esaslarını anlatırken; başka şiirlerinde Zerdüştlük,
Hıristiyanlık gibi dinlere meylettiğini de açıkça ifade eder. Bazen de
hiçbir dine inanmadığını söyler. Bir beytinde de âşıklığın ve aşkın,
divane bir hal olduğunu ifade eden şair, din ve mezheplerin ötesinde
bir yol tuttuğunu şöyle ifade etmektedir:
Dîn
nedir
mezheb
nedir
men
dîvâneyem
Eylerem
meşú-i
cünûn
cânânı
gözlerim (203)

èâşıú-ı
gözler

Nebâtî, hayatının son demlerinde, hayatın mânâsı, İlahî
gerçekler gibi konular hakkında çok düşünse de yaradılış sırlarına
vakıf olamadığını tüm samimiyetiyle itiraf etmektedir:
Yetdi ömrün âhire sen bir Nebâtî bilmedin
Kimdi bu gözden bahan yâ dilde bu gûyâ
nedir (217)
Hayatını maddi yoksulluk ve manevi zıtlıklar içinde geçiren
şair, genel olarak çizdiği derviş, kalender tavrın dışına çıkarak son
zamanlarında, “künc-i vahdet”te geçen sûfîyane bir ömrün
pişmanlığını yaşamıştır:
Künc-i vahdetde tebâh oldu èazîz èömrüm
hayf
Olmadı yâr bana bir büt-i zîbâ delisi
(120)
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Lillehü'l-hamd ki men küfrde buldum îmân
Geçen eyyâma ne óâãıl ki peşîmân oldum
(55)
Dünyaya dair istekleri gerçekleşmeyen Nebâtî, en sonunda bu
dünyada muradı hâsıl olmadığından öte dünyada murada ermek
amacıyla Mevla’ya yönelmek hususunda kendi kendine tavsiyelerde
bulunmaktadır:
Nebâtî çoh cefâ çekdin murâdın olmadı
hâsıl
Yeri pîrinden al himmet yapış dâmân-ı
Mevlâya (288)
Nimetullahiyye Tarikatı ve Nebâtî'nin Hz. Ali Sevgisi
Nimetullahiyye tarikatına mensup olan Nebâtî'nin bu tarikata
yönelmesinin başta gelen sebeplerinden biri olarak Hâfız'a olan derin
sevgisi ve Hâfız’ın, Nimetullah-i Velî’ye el verdiği inancı
gösterilebilir. (Hemzeyeva, 1992, s. 65) Orta asırdaki Şiâ ağırlıklı
tarikatlar içerisinde Nimetullah-i Velî’nin öncülük ettiği
Nimetullahiyye, Müslümanlar arasında köken ve vaziyet yönüyle özel
bir imtiyaza sahip ve itibarlı kabul edilen önemli bir tarikattır. Geniş
çaplı bir şöhrete sahip bu tarikat, yakın doğu halkları arasında
yaygındır. Tarikat hizmetleri esnasında Nebâtî, Karadağ’da etrafına
müritler toplayarak, şiirleriyle tarikatın fikirlerinin yayılmasına
oldukça hizmet etmiştir. (Behçet, 1935, s. 6)
Nimetullahîler yüzyıllarca ehl-i Hak cemaatler gibi
Azerbaycan ve çevresinde yaşamışlar; hayat tarzı bakımından İslam
tarihi ve medeniyetine bağlı olmuşlardır. (Düzgün, 2006, s. 52) Bu
tarikatın kurucusu 1330 tarihinde Halep'te doğan Şah Nimetullah-ı
Velî’dir. Tarikat silsilesi, Abdullah b. Es’ad-el-Yafiî vasıtasıyla
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin feyz aldığı şeyhlerden Ebu Medyen elMağribî’ye ulaşır. Haririzade, Abdullah el-Yafiî’ye nispet edilen
Yafiyye tarikatının Kadiriyye, Medyeniyye, Ekberiyye, Rifaiyye ve
Şazeliyye’nin bir terkibi olduğunu söyler. Ancak Yafiyye’nin şubesi
olmasına rağmen Nimetullahiye’den söz etmez. Bu tarikat hem ortaya
çıkışında hem de sonrasında pek çok tasavvufî anlayıştan beslenmiştir.
Nimetullah-ı Velî Sünnî bir aileye mensup olsa da soyunun İsmail b.
Ca’fer es-Sadık’a dayanması tarikatın kendisinden sonra Şii’ler
arasında benimsenmesinde etkili olmuştur. (Kılıç, 2007, s. 134)
Nimetullah-i Velî’nin ölümünden sonra yerine oğlu Şah
Halîlulah-ı Kirmanî ve torunu Seyyid Nurullah geçer. Onlar da
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faaliyetlerini İran dışında daha çok Hindistan’da gerçekleştirmişlerdir.
Seyyid Nurullah, Nimetullah-i Velî’nin sağlığında Dekken’e giderek
tarikatın öğretilerini yaymış ve hükümdarın kızıyla evlenmiştir.
Sarayla kurulan bu akrabalık bağıyla da sonraki dönemlerde de siyasî
ve manevi bir güç elde eden Nimetullahî’ler Kutubşâhî’lerin yönetimi
ele geçirmesinden sonra da İsmaîlîler arasında yayılır. (Düzgün, 2006,
s. 53)
Nimetullahiyye’nin İran’da yayılması ise, Nimetullah-i
Velî'nin torunlarından Mir Şemseddin ve çocukları vasıtasıyla
olmuştur. O dönemde aile, İran’da hükümdarlık süren Safevi
Hanedanlığı ile iyi ilişkiler ve akrabalık kurmuş, büyük bir saygı ve
nüfuz kazanmıştır. Böylece tamamen Şiîleşen Nimetullâhiyye
Haydarî, Kalenderî ve Safevî unsurlarla da kaynaşmıştır. İslam'ın
özellikle Şiî yorumunun yanında Budacı ve Manici unsurlar ile
Yahudi ve Hıristiyan inanışlarının da tesiri altındaki bu tarikat,
Melamî tavırlar sergilemesi, vahdet-i vücût inancına sahip olmaları,
Hurufîlik sembolizmini sıkça kullanmaları, yerleşik hayatı tercih
etmemeleri, on iki imam ve Mehdi anlayışı yönüyle kendinden önceki
ve sonraki pek çok tarikatla paralellik arz etmiştir. (Uyar, 2012, s.
299-332)
Nimetullahî,
fütüvvet
grupları
arasında
sayılır.
Nimetullahiyye’ye ait pek çok unsur günümüzde Bektaşilik potasında
erimiştir. Bektaşi gülbanklarında zikredilen pirler arasında
Nimetullah-i Velî’nin de adı geçmektedir.
18. yüzyılın sonlarında Nimetullahîlerin ikinci piri sayılan Ali
Şah Dekkenî, Hindistan’dan İran’a gelip tarikatı canlandırmaya
çalışmış ancak Şiî âlimlerin karşı koyması sonucu, Meczub Ali Şah
tarafından sürdürülmüştür. Sonrasında Kevseriyye, Safi Ali Şâhiyye,
Şemsiyye, Gunabadiyye, Munis Ali Şâhiyye adlı kollara ayrılan
tarikatın günümüzdeki son iki kolu hala İran’da faaliyetlerini
sürdürmektedir. (Kılıç, 2007, s. 134)
Nimetullahî inancında, eski Şaman itikatlarının İslami irfan ile
kaynaşmasının da etkisiyle, insanların pek çok kez dünyaya geldiği
görüşü yer alır. Her vücuda geliş “don” olarak adlandırılır ve bu
tecelliler silsilesine de don-be-don denir. Don, Türkçe bir sözdür ve
beden anlamına gelmektedir. Her insan dünyada bin bir dona girer. Bu
bin bir kez var oluşun ardından tekrar dünyaya gelmek ise ancak,
misafir olarak bir başkasının vücudunda bulunmak, yaşamak suretiyle
mümkündür. İnanışın esasında bin birinci don "sultan donudur" ve bu
don son kabul edilir, bir daha zuhur etmeyeceğine inanılır. Nebâtî de
kendi bedeninde muhtelif zatların misafir olduğuna inanmaktadır.
Birçok yerde kendisini “Hoca Hâfız’ın donu”şeklinde ifade eder.
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Hatta Şah Nimetullahî Velîye ve Şah Kasım Envâr’a olan yakınlığı da
bu anlayış doğrultusundadır. (Osmanoğlu, 2011, s. 228)
Şairin mensup olduğu tarikat hakkında farklı görüşler de
mevcuttur. Örneğin, M. Osmanoğlu, Nebâtî’nin Şah Nimetullahî Velî
tarikatına bağlı olduğunu ileri sürenlerin:
Maksud-ı dil ü cân-ı Nebâtî hu hu
Hem mürşide Şâh Nimetullah Ali est
(Nebâtînin yüreğinin ve canının
Nimetullah’ın mürşidi Ali’dir)

maksadı

odur.

Hem

Şah

Şeklindeki Farsça beyitten yola çıktıklarını söyler. Şairin asıl
tarikatının Aliallahî tarikatı olduğu fikrini ileri sürer. Ayrıca
Osmanoğlu, Alialahî inancında Hurûfî ideoljisinin esas olması
sebebiyle, Hurûfî anlayışını benimsemiş Nimetullahî Velî, Şah Kasım
Envar gibi mürşitlerin de tanrının insan şeklindeki tezahürleri olduğu
fikrinden kaynaklı olarak şiirlerde zikredildiğini belirtir. Ayrıca
Nebâtî şiirlerinde sıkça karşılaşılan zıtlıklar hususu da bu inanç
çerçevesinde açıklanır. (Osmanoğlu, 2011, s. 230) Gerçekten de
Nebâtî'nin şiirlerinde Aliallahî inancı ile, yüzyıllar boyunca İslam
medeniyetinde derin bir kök salmış olan tasavvuf felsefesinin ve dini
anlayışın çarpışması neticesinde iki ayrı görüşün zaman zaman
birbirini inkâr ettiğini görmek mümkündür. Ancak şair, hakkındaki
farklı farklı yargıların dışında, tüm inanç sistemlerinin ötesinde bir
bakış açısına sahiptir.
Hz. Ali’ye olan söz konusu derin bağlılık, felsefi
düşüncelerinin derinleşmesi ve inkişafı neticesinde değişime uğrar ve
şair, kendini Hz. Ali ve Peygamberimizden ayrı tuttuğunu ifade eder.
Şair, mecâzî aşkı hakiki aşka geçişte bir başlangıç noktası sayar. Onun
şiirlerinde hiçbir şaha veya devrin ileri gelen kişisine karşı aşırı bir
övgü yoktur. Tüm övgüleri Hz. Ali ve sevdiği içindir. Bir şiirinde
bunu şöyle dile getirir:
Bir perî peyker nigârın vasfını şeró
eylerem
Etmenem men özgeler tek hân u sultândan
hadîs (228)
Şair Hz Ali sevgisini anlatan pek çok methiye yazmış hatta bu
hususta ifrat noktasına varmıştır. Divanda bu görüşü destekleyen
çeşitli ifadelere rastlamak mümkündür. Örneğin Nebâtî, bir şiirinde
Yunus peygamberden itibaren Hz Muhammed’e dek pek çok
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peygamberin Ali’yi zikretmesi gereğini ifade eder. Hatta, zor duruma
düşen peygamberler Ali’nin sayesinde kurtuluşa ereceklerdir. Ona
göre, Hak da Cebrail de Ali’nin özüdür:
Rûz-ı evvel Cibrîlden tâ ki Hak etdi
su’âl
Sen ne kimsen men kimem söyle
cevâbım olma lâl
Dedi sen sen men menem od dutdu
yandı perr ü bâl
Mülteci oldu bu isme tâ ki refè oldu
melâl
Şîr-i Yezdân şâh-ı merdân Haydar-ı
Düldül-süvâr
Lâ fetâ illâ èAli lâ Seyfe illâ
Zülfikâr (335)
Divanda ayrıca, Hz Ali’nin veya evlatlarının şehit edilmesiyle
ilgili tek mısranın bile yazılmamış olması, onların ölümden öte kabul
edilmesinin ve kıyamet günü bir kurtarıcı olarak insanların yardımına
koşacağı inancının bulunmasıyla açıklanabilir. Nebâtî, 19. yüzyılda
yaygın olan kıyamet arifesinde olma inancının tesiri altında kalmış
gibi görünmektedir:
Yâ èAlî el menüm senin etegün
Sen yetiş dâda yâ Şâh-ı merdân (368)
Lâkin bundan da çabuk vazgeçip dünya görüşünde kendini noksan
bularak şöyle der:
Git dolanginen hamsan henüz pühte olmaka
çoh sefer gerek
Murg-ı Kâf ilen hem-zebân olup devre
kalhmaka bâl u per gerek (196)
Nebâtî, Allah’ın ayrı, Hz Ali’nin ayrı bir makamı olduğunu
ifade ettiğinde Allah yaratandır, her şeyin başlangıcıdır; Ali ise onun
yarattıklarından biridir:
Nebâtî çek èAlî èAlî
Gönlün olsun celî celî
Onu Allah belî belî
Bu dilde ezber yaradıp (308)
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Nebâtî, Hz Ali’yi samimi bir dille överken Şir-i Hüdâ, Şah-ı
merdân, sâhib-i Zülfikar, şîr-i Hak gibi halk arasında oldukça meşhur
olan bu lakapları da sıkça kullanır. Hz. Ali’yi, sultan, fağfur, hakan,
şah, gül bahçesi, Cennet’im ifadeleriyle zikredilir:
Menim èâlemde sultânım èAlîdir
Menim mîr-i cihân-bânım èAlîdir
Behişti zâhide verdim ser-â-ser
Menim gülzâr u Rıdvânım èAlîdir
Eger her kimsenin bir şâhı olsa
Menim de şâh-ı şâhânım èAlîdir (232)
Sanki tüm sözleri ona ve hatırasına ve ona ithafendir. Nebâtî,
aşk hikâyeleri yerine her daim ondan söz etmeyi tercih etmektedir:
Óüsrev ü Şîrîn ü Ferhâdı Nîzâmîden sürûş
Kim Nebâtî dâ’im eyler Şâh-ı merdândan
hadîs (228)
İltica edilen tek kişi de yine O'dur:
Sanma Nebâtî üz tutub herkese èilticâ
eder
Tarı bilir ki gözleri birce onun gözünde
var (136)
Şiirlerde sıkça karşımıza çıkan Hz. Ali sevgisi, herhangi bir
sevgiliye duyulan sevgiden daha derin, daha ulvî bir sevgidir. İhtiyarın
elden gittiği, tüm varlığın aşkla dolduğu mest ve divane zamanların
ifade edildiği anlatımlarda ve bazen de gazellerindeki aşk
terennümlerinde bahsedilen tek kişinin Hz. Ali olduğu hissine
kapılmak mümkündür.
Sonuç
XIX. yüzyıl Azeri şiirinin “görkemli yaratıcılarından kabul
edilen Seyyid Ebul-Kasım Nebâtî’nin, 19. yüzyıl Azerbaycan şairleri
içinde önemli bir yeri vardır. O, hem kendi zamanında hem de sonraki
dönemlerde, farklı coğrafyalarda haklı bir şöhrete sahip olmuştur. O,
yalnızca bir şair olarak değil; aynı zamanda tarikat piri, âlim ve
musikîşinas olarak da tanınır.
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Nebâtî’nin küçük yaşlardan itibaren çıktığı tasavvuf
yolculuğunda, şiir bir araç olarak karşımıza çıkar. Dâhil olduğu
tarikatın öğretilerini, etrafına topladığı müritlere ve halka yaymada
kullandığı şiirleri içerisinde, şairin özellikle divan edebiyatı nazım
türleri ile kaleme aldığı tasavvufi mânâda zengin manzumeleri
divanında sıkça göze çarpmaktadır. Özellikle Vahdet-i vücût felsefesi,
tasavvufi şiirlerinin esasını oluşturur. O, baktığı-bulunduğu her yerde
Allah’ı gören, dinlerin ötesinde bir yaşam tarzını benimsemiş,
sözleriyle çoğu zaman okurlarını zıtlıklar deryasına gark eden özgün
bir şahsiyettir. Bu durum ise döneminin yapısından, hayatı boyunca
karşılaştığı çeşitli zorluklardan ileri gelmektedir. Büyük ölçüde bu
karmaşa içinde, dünyayı anlama çabalarının bir sonucu olarak çeşitli
yollara sapmış olan şair, Şiî bir tarikat olan Nimetullâhiyye’nin
esaslarını anlatırken; başka şiirlerinde Zerdüştlük, Hıristiyanlık gibi
dinlere meylettiğini de açıkça ifade eder. Bazen de hiçbir dine
inanmadığını söyler.
Hakkında ileri sürülen pek çok görüşe rağmen, ulu şahsiyetler
arasında kabul edilen Nebâtî, manevî ve İlahî derecelere sahip,
keramet ehli bir zat olarak bilinmektedir. Dünyadan ve dünyevî
bağlardan alakasını kesmiş biri olarak, kanaat içinde bir hayat
yaşamıştır.
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Öz

Aile, insanoğlunun var olduğu ilk andan günümüze önemini koruyan
sosyolojik bir olgudur. Genel anlamda toplumun en küçük ve en temel birimi
olarak tanımlanan ailenin kendi içinde alt sistemlerden oluştuğu, belli
kurallara göre şekillendiği, çeşitli rol ve işlevlere sahip olduğu de bilinen bir
gerçektir. Aile, toplumsal yaşamın devam etmesi için kilit bir role sahiptir.
Bu yönüyle zaman içerisinde sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik şartlara
bağlı olarak çeşitli değişimler yaşansa da aile kavramı, varlığını ve önemini
hep korumuştur.
Sosyal bir varlık olan bireyin doğduğu ilk andan itibaren herhangi
bir ailenin parçası haline gelmesi, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve edebiyat
başta olmak üzere birey odaklı tüm disiplinlerin aile kavramına
odaklanmasını zaruri kılar. Bu nedenle asıl odağı birey olan edebiyat
alanında da aile kavramının antik dönemden günümüze pek çok açıdan
irdelendiği, sayısız edebi eserde konu edildiği görülmektedir. Çalışmamızın
konusunu olan A Raisin in the Sun (Güneşte Bir Leke) ve Yollar Tükendi adlı
oyunları da aile ve aile ilişkileri açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
Bu çalışmamızda Çağdaş Amerikan edebiyatından Lorraine Hansberry ve 20.
yüzyıl Türk edebiyatından Ülker Köksal’ın oyunlarında aile konusunu ne
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şekilde ele aldıkları, aile bireylerinin aile içerisinde hangi rolleri üstlendikleri
ve birbirleriyle kurdukları bağlar karşılaştırmalı bir anlayışla incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Lorraine Hansberry, Ülker Köksal, A Raisin in the Sun,
Yollar Tükendi, aile bağları

Abstract

The family is a sociological entity that has preserved its significance
from the very first day man appeared on earth up till now. It is a well known
fact that the family, which is generally defined as the smallest and basic unit
of the society in general, consists of sub-systems within itself, has a variety
of roles and functions shaped by certain rules. The family has a key role in
the continuity of social life. In this way, despite the various changes in sociocultural, political and economic conditions over time, the concept of family,
its existence and importance have always been hailed as quintessential and
brought under protection.
The fact that an individual who is a social entity becomes a part of
any family from the first moment makes it essential that all individual
disciplines, especially philosophy, sociology, psychology and literature,
focus on the concept of family. For this reason, it is seen that in the field of
literature, which is the main focus of the individual, the concept of family is
discussed in many literary genres from the antiquity up till now, and it is the
subject of countless literary works. The plays A Raisin in the Sun and Yollar
Tükendi have a very rich content in terms of family and familial relations. In
this study, we will examine in a comparative manner the roles of family
members in the family, bringing under scrutiny the connections and bonds
they have established in the family with each other, in the works of
contemporary American literary figure Lorraine Hansberry and the 20th
century Turkish literary figure Ülker Köksal.
Keywords: Lorraine Hansberry, Ülker Köksal, A Raisin in the Sun,
Yollar Tükendi, family ties

Giriş
Yazı ve ateşin henüz bulunmadığı tarih öncesinden günümüz
modern toplumlarına kadar bir arada olmayı simgeleyen aile kavramı,
birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Ailenin
bağlayıcı rollerine dikkat çeken Özgüven aileyi “evlilik bağıyla
başlayan, akrabalık ve sosyal bağlarla birbirlerine bağlanan, çeşitli
rollere sahip, birbirlerini etkileyen, çoğunlukla aynı evde yaşayan
fertlerden oluşan, üyelerinin psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik
ihtiyaçlarını karşılayan bir birim” (Özgüven, 2001: 289) olarak ifade
eder. Ailenin sosyolojik yönünü öne çıkaran Sayın’a göre ise aile,
“toplumun sahip olduğu değer yargıları, normatif kurallar ve
sosyalleşmenin en ciddi ve yoğun olarak yaşandığı toplumsal
yapı(dır)” (Sayın, 1990: 2). Aile kavramı, hangi boyutuyla ele alınırsa
alınsın yapılan tanımlarda ailenin toplumun en temel birimi ve
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toplumun devamlılığını sağlayan en önemli araç olduğu ortak nokta
olarak öne çıkar.
Dünyaya geldiği ilk andan itibaren her birey, aile ve toplum
tarafından oluşturulan bir döngünün parçası olur. Karşılıklı bir
alışverişin söz konusu olduğu bu döngüde birey, bir yandan mensubu
olduğu aile aracılığıyla toplumsal devamlılığa katkı sağlarken diğer
yandan da içinde bulunduğu yaşantıyı (toplumu var eden sosyal
kodlar, değer yargılar ve normatif kuralları) edinir. Nesilden nesle
aktarılarak oluşturulan bu edinimler, toplumdan topluma, bölgeden
bölgeye farklılık göstermekle birlikte sadece bireyi değil ailenin
yapısını da genel anlamda belirleme özelliğine sahiptir. Nitekim
antropolog ve tarihçi demografların yaptıkları araştırmalar, ilkel avcı
ve toplayıcı toplulukların oluşturduğu klan ailelerden günümüze “aile
biçimlerinin insanlık tarihinin her döneminde kurallarla çevrelenmiş”
(Çağatay, 1990: 114) olduğunu ve zaman zaman değişik yapılara
büründüğünü ortaya koymaktadır.
Kadın ve toprağın özdeş sayıldığı ilkçağ tarım topluluklarında
çanak, çömlek yapmaları, ipliği eğirerek dokuma işini öğrenmeleri,
keşfettikleri tohumlar sayesinde tarımsal üretime geçmeleri kadınların
toplumdaki konumunu güçlendiren ve ailelerin anaerkil bir yapıya
evrilmesini sağlayan gelişmelerdir. Sonraki dönemlerde ise tarım
işlerinde sabanın kullanılmaya başlanmasıyla üretim, aile ve toplum
dengeleri yeniden değişir:
“Çapa ile üretim yapan kadının yerini, saban ile üretim
yapan erkek alır. (…) Bunun sonucunda siyasal
örgütlenme de değişir. Bu sosyal, siyasal ve ekonomik
değişmelere bağlı olarak aile yapısı da değişime uğrar.
Baba otoritesinde babaerkil, akrabalığın babadan geldiği
babayanlı, babalokal aile yapısı hâkim duruma gelir.”
(Eyce, 2000: 228)
Şenel’e göre çağdaş uygar toplumların “birçok temel kurumu
ilkel topluluktan uygar topluma geçiş aşamasında ortaya çıkmışlardır
ve daha sonra öteki kurumlarla ve yeni yeni ortaya çıkan kurumlarla
karşılıklı etkileşim ilişkileri içinde örülüp günümüze dek ulaşarak,
içinde yaşadığımız toplumun yapısını dokumuşlardır” (Şenel, 1982:
IV). Bu anlamda anaerkil aile yapısının, yerini babaerkil aile yapısına
bırakması önemli bir değişimdir ve günümüz aile/toplum yapısının
oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir.
Aile kurumu, her şeyden önce sosyal bir kurum olma
özelliğine sahiptir. Bu özellik, ailenin tarihsel, toplumsal, siyasal ve
ekonomik gelişmelerden etkilenmesini ve çeşitli değişimlere açık
olmasını da beraberinde getirir. Nitekim tarihsel süreçte etkili olan
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göçler, değişen iklim koşulları, endüstri devrimi, kadının iş hayatına
atılması, I. ve II. Dünya Savaşları, teknolojik gelişmeler ve
modernleşme/kentleşme aile kurumunun geleneksel yapısını, rol ve
işlevlerini değişmiştir. Böylece geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan
aile tarihsel süreçte geleneksel (geniş), çekirdek, gecekondu, kırsal,
kentsel, parçalanmış, anaerkil ve babaerkil gibi sosyal, kültürel ve
ekonomik farklılaşmanın birer yansıması olan tipolojik isimlerle
ortaya çıkmıştır.
Toplumsal yaşamın devamı için hayati bir öneme sahip bir
kurum olan ailenin, zaman içinde pek çok değişiklik göstermesine
karşın varlığını ve önemini hep koruduğunu söylemek mümkündür.
Nitekim günümüzde gerek ailenin kavramsal nitelik, rol ve işlevleri
gerekse de sosyal bir varlık olan birey üzerindeki etkileri felsefe,
sosyoloji, psikoloji başta olmak üzere pek çok disiplinden beslenen
edebiyat alanında önemle irdelenmektedir. Bu durum, edebiyat
özelinde değerlendirildiğinde antik dönemden günümüze kadar birçok
yazarın aile kavramını çok değişik bağlamlarda ele aldığı ve bu
kavramı eserlerinin merkezine yerleştirdikleri görülmektedir. Bu
çerçevede çağdaş Amerikan edebiyatından Lorraine Hansberry’nin A
Raisin in the Sun (Güneşte Bir Leke) ve 20. yüzyıl Türk edebiyatından
da Ülker Köksal’ın Yollar Tükendi adlı oyunları aile ve aile ilişkileri
açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir.
Lorraine Hansberry
Lorraine Hansberry, 19 Mayıs 1894’te Ilinois, Chicago’da
dünyaya gelir. Amerika’da siyahlara ait ilk bankayı Chicago’da kuran
babasının (Carl Augustus Hansberry) başarılarla dolu kariyerinin
yanında amcası (William Leo Hansberry) 1959 yılına kadar Howard
Üniversitesinde profesör olarak çalışır. Eğitim ve ekonomik durumları
oldukça iyi olmasına rağmen ailesi pek çok zorlukla karşı karşıya
kalır. Babası New York’a taşınmadan önce iskân politikalarıyla ilgili
çeşitli saldırı ve tehditlere göğüs gererek açtığı davaları kazanmayı
başarır. Bu süreçte annesi (Mamie-Perry Hansberry)
beyaz
çetecilerden gelebilecek saldırılara karşı evinin önünde sabahlara
kadar bekler. Amcası ise Atlanta Üniversitesinden yapılan teklifleri
reddederek Nijerya’da kendi adına açılan üniversitede çalışmayı tercih
eder. Hansberry henüz 8 yaşında olmasına rağmen bu olaylardan
oldukça etkilenir. Nitekim ailesinin bu mücadeleci yapısı Lorraine
Hansberry’nin karakterinin oluşmasına etki eden önemli bir etken
olur. Ancak kişiliğini en çok etkileyen olay, onun zenci bir ailenin
mensubu olarak doğduğu topluluğun geçmişinde asırlar boyunca
devam eden kölelik ve ırkçılık olgusudur. Ezilmelerine, hor
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görülmelerine ve insani olmayan pek çok uygulamalarla karşı karşıya
kalmalarına neden olan kölelik süreci, tüm zenci toplumunda olduğu
gibi Hansberry’nin kişiliğinde telafisi mümkün olmayan yaralar açar.
Lorraine Hansberry’nin kişiliğinin oluşmasında önemli etkiye
sahip bir diğer husus “Harlem Rönesansı” olarak bilinen dönemdir. İlk
gençlik yılları bu dönemin zevk ve anlayışıyla şekillenen Hansberry,
sonraki yıllarda bu dönemin önde gelen yazar ve sanatçılarıyla yakın
ilişkiler kurduğu gibi eserlerinde dönemin kültürel, ekonomik ve
siyasi özelliklerini en güzel şekilde tasvir etme başarısını yakalar.
Eğitim hayatı boyunca sanatla hep yakın temasta olan
Hansberry, önceleri Chicago sanat enstitüsü, Roosevelt koleji ve
Wisconsin Üniversitesinde resim ile ilgili eğitim görmeye başlar. New
York’a yerleştikten sonra da tiyatro ile ilgilenmeye başlar. İlk
seyrettiği oyun William Shakespeare’in Otello isimli oyunudur.
Hansberry’nin tiyatro sevgisinde Shakepeare oyunları önemli oldukça
önemli bir yere sahiptir. Zira oyunlarında Shakespeare’in üslup ve
tasvir yeteneğini örnek aldığı görülmektedir.
Lorraine Hansberry çok yönlü bir sanatçıdır. 1950’li yıllara
birçok alanda ilklerle damga vuran Hansberry’nin tiyatro yazarı,
ressam, şair, denemeci, köşe yazarı, aktivist, solcu ve feminist olarak
öne çıktığı ve bu alanlarda çeşitli çalışmalar yaptığı bilinmektedir.
Hansberry, mücadele ve sanat yaşamını sadece siyahi mücadeleyle
sınırlı tutmayarak her türlü duruşa saygılı olduğunu gösterir. Feminist
bir duruşa sahip olduğu kadar ‘gay’leri de destekler. The Ladder isimli
lezbiyen dergisinde cinsel tercihlerle ilgili düşüncelerini lezbiyen bir
yazar olarak köşe yazılarında ifade eder. İnsanların tercihlerini
belirleyen tek etmenin mutluluk arayışı olduğunu düşünen Hansberry,
Make New Sounds’da ve American Theater’da yaptığı söyleşilerde
kadınların zenci olarak ezilmişliklerine vurgu yaparken kadınların
toplumdaki durumuna da değinir:
“Doğrusunu söylemek gerekirse, herhangi bir ezilen
grubun en ezilen kişileri o grupların kadınları olacaktır
çünkü onlar iki defa ezilen olacaktır. Öyle zannediyorum
ki tepkileri de buna göre oluşturacaklardır. Zulüm
insanları daha militan yapar. Kadınları iki kat daha
militan yapacaktır çünkü onlar iki kez ezilendirler”
(Hansberry, Lorraine, 1959).
Eserlerinde orta sınıf siyah ve beyaz Amerikalıların varoluşu
ile ilgili sosyal problemlere önem veren; zencilik, eşitlik, kadınlık ve
insan hakları gibi konularda ise doğruluğuna inandığı şeyleri en
yüksek tonda dile getirmekten çekinmeyen Hansberry asıl başarıyı
oyunlarıyla yakalar. Sanatçı, birçok beyaz yazarın dahi oyunlarının
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kabul edilmediği Broadway’de oyunu sahnelenen ilk zenci kadın
tiyatrocu olma unvanına sahiptir. New York drama eleştirmenleri
tarafından 1959’da dönemin en iyi oyun yazarı olarak ilan edilen
Lorraine Hansberry kendini sadece “ben siyah ve kadınım” (Lorraine
Hansberry, (1981) sözleriyle tanımlayarak tüm yaşamı boyunca bunun
mücadelesini verir.
Ülker Köksal
Ülker Köksal Fatma Sıtkiye ve Mahmut Mitat Akçakoca’nın
ilk çocukları olarak 5 Ağustos 1931’de Ankara’da dünyaya gelir. 1955
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve
Maliye bölümü ve 1959 yılında da Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü’nden mezun olur. Kamu kuruluşlarında araştırma ve
eğitim uzmanlığı gibi çeşitli görevler yürütür. 1960-1962 yılları
arasında Fransa’daki Yüksek İdarecilik Okulu eğitiminden sonra
TRT’de program uzmanlığı ve Kültür Bakanlığı’nda danışmanlık
görevini yapar. 1980 yılından itibaren de TRT’nin “Susam Sokağı”
programında başyazarlık ve TRT Program Etüt Uzmanlığı, ASSİTEJ
(Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye kurucu
üyeliği ve başkanlığı, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro
Bölümü’nde öğretim üyeliği gibi görevleri başarıyla yerine getirir.
Babası ordu mensubu olan Köksal, Varşova, Paris, Kars,
İstanbul, Kütahya, Konya gibi pek çok yerde vakit yaşadığından farklı
kültür, coğrafya ve insan tipini tanıma fırsatı bulur. Bu durum yazarın
hem şahsi hem de edebî kişiliği üzerinde önemli etkiler bırakır.
Köksal’ın kişiliğinde derin izler bırakan bir diğer zaman
aralığı da ilkokul ve liseyi tamamladığı 1943-1950 yıllarıdır. Bu
süreçte ülkede ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda ciddi sorunlar
yaşanmaktadır. II. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkisi tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de en derin şekilde hissedilir. Yazar, temel
ihtiyaç malzemelerinin bile temin edilemediği, ekonomik dar boğazın
ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunu etkilediği bu dönemde
yaşanan tüm sıkıntılara, her türlü yoksulluğa şahitlik eder. Ancak tüm
olumsuzluk ve yoksunluklara rağmen okuma ve yazma arzusunu
yitirmeyen Köksal, henüz lisedeyken “Bir Horoz Öttü” adlı öyküsünü
ve daha sonraki yıllarda “Satırlarla Çizilen”, “Kadınsı” ve “Tutsaklar
Zincirleri Sevmemeli” adlı öykülerini yayımlamayı başarır.
Yazarlık macerası bu şekilde başlayan Köksal, aynı yıllarda
tiyatroyla tanışır. Lise yıllarında Moliere’in “Hastalık Hastası”
oyununda Angelique rolünü ve daha sonraki yıllarda Goldoni’nin “İki
Efendi’nin Uşağı” oyununda Hizmetçi Smeraldina ve Eugene
O’Neil’in “Altın” adlı oyununda da Bayan Bartlett rolünü üstlenir.
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Kendisini tiyatroya bağlayacak olan bu deneyimlerden sonra TRT’nin
düzenlediği Radyo Oyunları Yarışması’nda “Mutluluğa Dönemeç”,
“Sıfıra Bir Var” (1965); “Yaşarken Bilmediklerimiz”, “Sil Bastan” ve
“Binbir Çiçek Kolonya Fabrikası” (1970) oyunlarıyla başarı ödülü
alır. Aldığı ödüllerden sonra kendisini tam anlamıyla tiyatroya adayan
Köksal, edebiyat tarihimizde bir tiyatro yazarı olarak yer edinmesini
sağlayan ilk önemli başarısını, “Sacide” adlı oyunun 1972’de Devlet
Tiyatrolarında sahnelenmesiyle elde eder. Ülker Köksal, “Sacide”nin
ilk sahnelendiği 1972’den, Değişim (2003) adlı son oyununun
yayımlanmasına kadarki süreçte pek çok eser vererek Türk tiyatro
tarihinin önemli isimleri arasında yerini alır.
Köksal, toplumun neredeyse her kesiminden sahneye taşıdığı
karakterlerle “insanı” ve “insan olmanın” tüm hallerini yansıtmayı
amaçlar. Oyunlarında oldukça kalabalık bir kişi kadrosunun temsil
ettiği konular ise yazara asıl başarıyı getirir ve geniş bir çevre
tarafından tanınmasını sağlar. Oyunlarının çoğunda kadın sorunlarına
eğilen Köksal, aile kavramı başta olmak üzere kadınların eş, anne
veya kız evlat rollerini, toplum ve çalışma hayatında karşı karşıya
kaldığı problemleri, eğitim sorunlarını; kuşak çatışmasını, değerler
sistemi ve toplumsal cinsiyet kalıplarını gelenek ve görenekleri
yansıtmaya çalışır.
Yazarın bu tutumu hem hissettiği toplumsal sorumlulukla hem
de kadın olmanın verdiği sorumluluk duygusuyla ilgilidir. Köksal,
“kadın olma yazgısını yenmekteki ortak çabamız nedeniyle kendime
yakın bulduğum, insan olma savaşımına erkeklerle hiç de eşit olmayan
koşullarda atılan kadınları sahneye çağırmak, onlara sahnede yaşama
olanağı vermek yazar olarak çok ilgimi çekiyor” (Köksal, 1994: 21)
sözleriyle kadın karakterleriyle ortak bir yazgıya sahip olduğu
gerçeğine işaret etmektedir. Bu anlamda “okuyamamış, kişiliğini
geliştirememiş, kimliğini bulamamış kadın, bir dayanak gereksinen ve
böyle bir dayanağı ancak ona baskı uygulayan babasında ve
kocasında arayan kadın, yoksul ve güvencesiz kadın, sömürülen kadın
Ülker Köksal’ın oyunlarının merkez kişileridir” (Şener, 2002: 14).
Kadın sorunlarını kadın duyarlılığı ile sahneye taşıyan Köksal,
ideal bir ailenin kurulmasını, kadının aile hayatında pasif kalması
koşuluna bağlayan erkek egemen düşünceye karşı çıkar. Ona göre
kadının toplum hayatında hak ettiği konuma erişmesi, aile hayatında
kız evlat, eş veya anne rollerini yerine getiren kadının her birey gibi
kendi kimliğinin tüm gereklerini yapma özgürlüğüne sahip
olmasından geçmektedir.
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A Raisin in the Sun
Lorraine Hansberry’nin A Raisin In The Sun adlı oyunu
1950’lerde Chicago’nun güneyinde gettoda yaşayan Afrika kökenli
geleneksel bir zenci Amerikan ailesini (Youngerlar) konu alır.
Büyükanne Lena Younger, oğlu (Walter), kızı (Beneatha), gelini
(Ruth) ve torunuyla (Travis) birlikte oldukça zor yaşam koşullarıyla
mücadele etmektedir. Aile gecekondu tarzı evlerinde yaşamlarını
sürdürmeye çalışırken büyükbaba Walter’ın ölümünden ötürü aileye
10000 dolarlık bir sigortanın ödenecek olması, ailenin monoton ve
renksiz hayatını bir anda hareketlendirir. Ekonomik durumları oldukça
kötü olan aile bireylerinin alacakları yüklü miktardaki parayla ilgili
apayrı düşleri bulunmaktadır. Walter, açmak istediği likör dükkânıyla
ailesinin kötü talihinin değişeceğini düşünken Beneatha bu parayla
eğitim masraflarını karşılamak ve kolejde okumak ister. Ruth ile
büyükanne ise güzel bir ev satın almanın hayalini kurar. Her aile
ferdinin farklı hayaller kurduğu bu para, aile içi birey-birey odaklı
çatışmaların en önemli sebebi olur. Ancak geleneksel anne tipini
simgeleyen Lena, parayı alır almaz kimseye haber vermeden bir ev
satın alır. Evin peşinatından arta kalan paranın bir kısmını oğlu
Walter’a bir kısmını da Beneatha’ya vererek bir anlamda herkesin
hayalini gerçekleştirir. O gece Lena ve Ruth oturacakları geniş evin,
Walter açacağı likör dükkânının ve Beneatha de gideceği kolejin
hayallerini kurarak uyur. Ancak çok zaman geçmeden büyük hayal
kırıklıkları yaşarlar. Walter, kuracağı işle ilgili dolandırılmış hem
kendi parasını hem de Beneatha’nın eğitimi için verilen parayı
kaybetmiştir. Satın aldıkları ev de beyazların bölgesinde
bulunduğundan orada oturan beyazlar, aralarında zenci bir aile
istemediklerini seçtikleri bir temsilci aracılığıyla (Karl Linder) aileye
bildirmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklar, ailenin hayatlarında ilk kez
sahip oldukları hayallerin bir anda yok olmasına neden olur. Ancak
beyazların ikinci sefer gönderdikleri temsilcinin aileye satın aldıkları
ev için ödediklerinden daha yüksek bir fiyat vermeye hazır olduklarını
söylemelerine rağmen aile, ne pahasına olursa olsun o evden
vazgeçmeyeceklerini söyleyerek adeta kenetlenir.
Yollar Tükendi
Yollar Tükendi’de ise Gülsün Ana üç oğlu, kızı, gelini ve
torunlarıyla köyde yaşamaktadır. Gülsün Ana tam anlamıyla toprak
insanı olmasına rağmen şehir hayatına özenen çocukları, köyden
kurtulmak isterler. Bu nedenle küçük oğlu Murtaza hariç diğer
oğulları (Mehmet ve Mustafa) çalışmak için gittikleri şehirden bir
daha geri dönmezler. Hatta Gülsün Ana’nın kendine en yakın

The Journal of Social Sciences Institute

hissettiği ve köydeki mirası devralacağını düşündüğü büyük oğlu,
karısını ve çocuklarını da bırakarak Almanya’ya gider. Çocukları artık
köyde yaşamanın olanaksız olduğunu, şehre taşınmaları gerektiğini
ısrarla söyleseler de Gülsün Ana’yı bir türlü ikna edemezler. Ancak
torunlardan biri hastalanınca hep birlikte, apar topar şehre giderek
kapıcılık yapan oğlunun dairesine yerleşmek zorunda kalırlar. Gülsün
Ana ve gelini Hatice dışında herkes ilk zamanlarda mutludur, kızı
Güllü çalışır, sevdiği biriyle evlenir ama mutluluğu kısa sürer. Kapıcı
dairesinden kurtulduğunu zannederken daha kötü koşulların olduğu
gecekonduda yaşamaya başlar. Gündelik işlerde çalışmasına rağmen
geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamadıkları gibi kocasından şiddet
de görmektedir. Kapıcılık yapan Mustafa oynadığı talih oyunlarıyla
zengin olma hayalleri kurar. Ancak gecekondulu bir kızla evlenir ve
kapıcılık yükünden bir türlü kurtulamaz. Murtaza ise köyde kaldığı
zamanlardan beri okumaya heveslisidir. Önceleri ailesinin günlük
işlerden kazandığı paralarla okur sonra da kazandığı burs sayesinde tıp
fakültesine girer. Hatice şehirde evlere temizlik yapmaya gider, onu
bırakarak Almanya’ya giden kocasının hasretiyle üzülür, hastalanır.
Gülsün Ana ise şehirde yaşamak zorunda olmaktan, çocuklarının
olumsuz değişiminden dolayı mutsuzdur. Murtaza’nın fakülte
kazanmasına sevinse de onun köyünden utanmasına ve şehir yaşamına
aşırı derecede özenmesine içerler.
A Raisin in the Sun ve Yollar Tükendi’de Aile Bağları:
Farklı Coğrafyalarda Yazgı Ortaklığı
Farklı coğrafyalarda, farklı kültür ve deneyimlere sahip
yazarlar tarafından kaleme alınmasına rağmen iki oyunu birbirine
yaklaştıran pek çok benzerlikten bahsetmek mümkündür. Her şeyden
önce her iki ailede söz sahibi olan oyun kişilerinin kocalarını yitirmiş
birer anne olmaları ve geleneği temsil etmeleri ailelerin anaerkil bir
yapı sergilemesine neden olmaktadır. Geleneksel ve parçalanmış aile
tipini de temsil eden bu iki ailenin dikkat çeken bir diğer önemli
özelliği sahip oldukları düşlerdir. Oldukça zor koşullar kurtulup iyi bir
yaşama ulaşma düşüyle yaşamlarını sürdüren aile bireyleri, düş
kırıklıkları ve hayatın katı gerçekliklerine rağmen bir arada olmanın
gücüne erişebilmişlerdir. Günlük yaşamda her ailede yaşanabilecek
muhtemel çatışmalarla uğraşmanın dışında bu iki aileyi bir birine
yaklaştıran diğer bir ortaklık ise tüm aile bireylerinin hayatlarını
etkileyecek oranda büyük sorunların art arda yaşanması ve
talihsizliğin bu aileler için adeta bir yazgıya dönüşmesidir. Buna
rağmen her iki oyunda da ailenin bütünlüğünü tehdit eden bir sorun
söz konusu olduğunda normalde yaşam koşullarının zorluğuyla pamuk
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ipliğine bağlı gibi görünen ilişkilerin bir anda tersine dönmesi ve aile
bireylerinin birbirine kenetlenebilmesi oldukça dikkat çekicidir.
Her iki oyunda da aile içinde çatışmalar ve huzursuzluklar
olsa da ailelerin dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı tek vücut
olmasını sağlayan asli kişiler büyükannelerdir. Lena Younger ve
Gülsün Ana her ne kadar geleneksel yapının taşıyıcılığını yapsalar da
sahip oldukları birikim ailelerini en iyi şekilde idare etmeleri ve aile
bütünlüğünü korumalarını sağlamaktadır.
Lena karşımıza Amerikan ve Afro-Amerikan edebiyatının
önemli bir tipi olan “Mama” klişesi olarak çıkar. Hansberry, bu klişeyi
kullanarak hem siyahların aile yapısını hem de yaşam biçimlerini
sahneye taşıma amacındadır. Oyunda eğitici ve birleştirici vasıflarla
dikkat çeken Mama, Younger ailesinin yegâne sahibi görünümünde
olduğu kadar gücün ve direncin de sembolüdür. Bu yönüyle hem aile
içi çatışmalarda hem de karşı karşıya kalınan zor durumların
üstesinden gelmede Mama, aile içerisinde sözünü dinletmeyi
başarmaktadır. Tüm yaşamını köyde geçirmiş bir anne olarak Gülsün
Ana da tıpkı Lena gibi sahip olduğu bilgi ve birikimi çocuklarına
aktarmaya, onları toplumsal değer yargıları ve normlarla bir arada
tutmaya çalışır. Öyle ki günlük yaşam, aile hayatı, karı-koca ve
ağabey-kardeş ilişkileri başta olmak üzere eğitim, evlilik/eş seçimi,
çalışma hayatı ile ilgili bütün davranışlarını geleneksel anlayışı
gözeterek düzenler. Bu yüzden Gülsün Ana, karşılaştıkları zor
durumların üstesinden gelmek için “Kız kısmının eli işleyecek ağzı
değil.”, “Kocan değil mi kız? Döver de sever de... Sen şükret nikâh
ettiğine. Onca dolaştın. Kendin vardın adama... Şimdi neye
ağlıyorsun?”, “Kısır kalacak değildin ya. Doğuracaksın elbet.
Sevineceğine üzülüyorsun. Ötekilerin rızkını veren Mevlam, bununkini
de verecek elbet.”, “Kızın çilesi büyük olur. İnsan yerine konmaz
köylük yerde kız kısmı. Tee kocakarı oluncaya dek. Erkek olsun daha
iyi.”, “Kadın kısmının başı eğik olacak a kızım. Karı kısmı zayıf
olduğundan güçsüz olduğundan erkekler öfkelerini bizden alırlar
kızım. Erkek kısmı sıkıldı mı karı döver.” (s.66, 76, 79, 119) gibi
geleneksel anlayışın birer ürünü olan kalıp söylemleri kullanmaktan
çekinmeyerek çocuklarını toplumsal bir birikimden aldığı güçle
yönlendirmeye çalışır.
Gülsün Ana, günlük yaşam ve aile ilişkilerinde geleneksel
kalıplardan faydalanırken Lena da buna benzer bir yaklaşımı
benimseyerek geleneklerle özdeşleştirdiği kocasının anılarından
faydalanır ve çocuklarına sürekli bu deneyimleri/geçmişi aktarır.
Kocasına duyduğu sevgi ve şükran her konuşmasından hissedilen
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Lena çocuklarının da kocasının değer yargılarına ve hayat görüşüne
sahip çıkılmasını beklemektedir:
MAMA — Çocuklarına deli oluyordu. Allah bilir taş
kafalı Walter Younger’ın pek çok hatası vardır birçok
kadınla ilgili hataları vardır. Fakat çocuklarını
sevdiğinden emindi. Her zaman onlar için bir şeye sahip
olmalarını ve bir şey olmalarını istedi. Kardeşin
sorumluluğu aldığı yerin orası olduğunu zannediyorum.
Büyük Walter haklı olarak, bazen gözleri nemli, başını
geri yaslayıp gözlerine yaşlar dolarak "Öyle
zannediyorum Tanrı yeryüzünde zencilere düşlerini
gerçekleştirecek çocuklardan başka hiçbir şey vermemiş”
O böyle konuşurdu bilmiyor musun?
RUTH — Evet gerçekten öyle derdi. Bay Younger iyi
birisiydi. (s.44-45)
Kocasının yol göstericiliğine yaslanan Lena, ortak
geçmişlerinden aldığı güçle ailesinin istikbali için yeri geldiğinde
oldukça otoriter tavırlarla çözüm üretmeyi başarır. Baba Walter’ın
ölümünden sonra aileye ödenen sigorta, aile bireyleri arasında
çatışmaya neden olunca Younger ailesini içine girdiği çıkmazdan
kurtararak bir anlamda herkesin düşünü gerçekleştirebileceği bir yola
başvurur. Walter’a içki dükkânı açabileceği miktarda para verir.
Beneatha’ya eğitim masraflarını karşılayabileceği bir miktar para
ayırır ve kalanıyla da ev satın alır. Üstelik satın aldığı ev, beyazların
bölgesindedir. Mama, bu otoriter/lider davranışıyla sorunları çözdüğü
gibi oldukça cesur bir eylemde bulunmuştur. Çünkü parayı aile
bireyleri arasında bölüştürdüğü için zencilerin oturduğu bölgelerde
oldukça yüksek fiyattan satılan evleri alamayacağını anlayan Mama,
tüm tehlikelere göğüs gererek beyazların bölgesinden bir ev satın alır.
Lena’nın sergilediği bu otoriter tavırları Gülsün Ana da yeri
geldikçe sergilemekten geri durmaz. Nitekim Gülsün Ana, şehre
taşındıkları ilk andan itibaren köle gibi çalışmalarına rağmen geçim
sıkıntısından kurtulamayan çocuklarına kızarak onları şehirde
kalmaktan vazgeçirmeye çalışır:
“Şehir ha... Darmadağın etti şehir bizi. Ziyanlık. Babasız
büyüttüm sizleri. Hem ananız hem babanız oldum.
Sözümü dinlerdiniz eskiden. Şimdi diklendiniz. Hiç biriniz
kötü değilsiniz. Bana karşı gelmiyorsunuz ama kendi
bildiğinizi yapıyorsunuz. Hepiniz şehirli olmaya
özendiniz. Köylü olduğunuza utanıyorsunuz. Köyünüzü
istemiyorsunuz gayri. Unuttunuz bile köyü... Şehir de sizi
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istemiyor ama... Azarlıyor. Beğenmiyor. En kötü işleri
size yaptırıyor, itiyor sizi... Şehir sevmiyor sizi” (s. 117).
Lena ve Gülsün Ana çocuklarına özellikle de gelinine
yaklaşımlarındaki müşfik tavırlarıyla dikkat çekerler. Lena, sürekli ev
işleriyle uğraşan ve kocası tarafından ihmal edilen Ruth’a karşı
oldukça anlayışlıdır. Lena, Ruth’un evlerinin küçük olmasından ötürü
bebeğini aldırmayı düşündüğünü öğrenince sigortadan aldıkları
paranın önemli bir kısmıyla hemen ev alması onun Ruth’a değer
verdiğinin ve isteklerini görmezden gelmediğinin önemli bir
göstergesidir. Gülsün Ana da büyük oğlunun eşine oldukça değer
vermektedir. Kocası yurt dışına gitti diye üzülen Hatice’yi hem teskin
etmeye çalışır hem de sağlığından endişelenir. Ayrıca şehirde kalıp
kalmamayla ilgili kararını vereceği esnada evin erkeği olarak gördüğü
Mehmet orada bulunmadığı için gelini Hatice’yle danışması ve onun
fikrini de sorması da ona verdiği değerin önemli bir kanıtıdır.
Her iki oyunda aile bağları açısından önem arz eden bir diğer
husus, anaerkil bir yapıya sahip olan ailelerde annelerin bu erki büyük
oğullarına devretmeye istekli oluşlarıdır. Lena her ne kadar ailenin
yönetiminde söz sahibi olsa da zaman zaman oğlu Walter’a “Para
senin, ailenin büyüğü sensin” şeklinde yaklaşımlar sergileyerek
oğlunun aile reisliğini rolüne sahip olabileceğine işaret eder. Özellikle
beyazların temsilcisiyle konuşma işini ‘babana layık bir evlat
olduğunu göster’ diyerek oğlu Walter’a bırakması, Lena’nın aile
reisliğini babaları hayatta olmadığı için emaneten yürüttüğünü
gösterir.
Gülsün Ana da Lena ile ortak bir yazgıya sahiptir. Zira Gülsün
Ana da aile reisliği görevini, kocasını kaybettiği için yürütmek
zorunda kalır. Ancak Gülsün Ana’nın Lena’ya oranla gelenek ve
göreneklere daha çok bağlı olması ve bu değerlerle yetişmesi, aile
ilişkilerinde de geleneksel yapının gereklerine daha fazla uymasına
neden olur. Gülsün Ana, ataerkil düşünce yapısının baskın olduğu,
kırsal bir kesimde yaşadığı için bu yaşam tarzına bağlı olarak erkek
çocuklarına daha çok değer vermektedir. Bu nedenle aile reisliği ve
aile yönetimi işini önce kocasını sonra da en büyük oğlunu temsilen
yaptığının bilincindedir. Çocukları arasında geleneksel yapıya en
yakın olan ve aynı zamanda aile reisi olarak da gördüğü en büyük
oğlu, Mehmet’i diğer çocuklarından ayrı bir konuma yerleştirmiştir:
“Hepiniz de ciğer yavrum... Biriniz ötekinden farklı değil
ki... Ama... Memedim küçücük yaşla çok kahır çekti.
Uğraştı didindi. Evin erkeği oldu. Hiç unutmam, rahmetli
kayınbabanın öldüğü gündü... Memedim dediydi ki... Ana
evin erkeği benim bundan böyle. Sen hiç tasalanma.
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Küçücüktü daha. Sözünü de tuttu. Memedim gönül hatır
bilir. Karıncayı incitmez” (s.67-70).
Oyunlarda baba figürü olarak yer bulan Walter ve Mehmet ise
aile ilişkileri açısından sorunlu tiplerdir. Her şeyden önce her iki oyun
kişisi de aile, eş ve çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenmezler. Açacağı
içki dükkânının düşlerini kuran Walter, ne karısının hamile oluşundan
ne de aile içerisinde yaşanan problemlerden haberdardır. Mehmet de
karısını ve çocuklarını bırakarak yurt dışına çalışmaya gider. Üstelik
bunu yaptığından da hiç kimsenin haberi olmaz. Walter ve Mehmet’in
aile sorumluluklarını yeteri kadar yerine getirmemeleri, ailelerin
anaerkil bir yapıya evrilmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
Oldukça düşük bir ücret karşılığında yorucu bir işte çalışan
Walter’ın çeşitli iletişim problemleri yaşaması anlaşılabilir bir
durumdur. Ancak Walter içinde bulunduğu durumun gerçekliğiyle
yüzleşmek yerine hep hayaller kuran ve çevresindekilerin de bu
hayallere iştirak etmesini bekler:
“17. yaşında bir gün, çok yorgun şekilde eve geleceğim,
neyi kastettiğimi biliyorsun, sekreterlerin konferanslarda
yaptıkları birçok hatalardan sonra... Güzel giden günü
cehenneme çevirmeye sebep oldular... Arabamı
süreceğim lastik, kenarları Beyaz, basit Siyah Chrysler
(jip), daha münasip. Zenginler gösterişli olmak zorunda
değil... Bu sebepten Ruth’a sportif bir tane alacağım. ve
oğluma; Tamam oğlum, bu senin 17. yaş günün. Neye
karar verdin? Hangi okula gitmek istiyorsan bana söyle
oraya gideceksin., yeter ki bana ne olmak istediğini söyle,
öyle olacak. Arkanda olacağım asla seni yalnız
bırakmayacağım.” (s. 108-109)
Karısıyla ciddi iletişim sorunları yaşayan Walter’ın oyunun
tamamında oğluna oldukça düşkün olduğu görülmektedir. Ciddi
ekonomik sıkıntılara rağmen oğluna harcaması için para vermesi hatta
taksi ile okula gitmesini söylemesi, Walter’ın kendi çocukluğunda
yapamadıklarını çocuğuna yaptırmak istemesinden ileri gelmektedir.
Babasının hissettiği ezikliği zihninden bir türlü silip atamayan Walter
çocuğunun da aynı şeylere tanık olmasını istememektedir.
Beneatha, ailede çatışmacı yaklaşımıyla dikkat çeken bir
karakterdir. Ailesine ve ailesinin yaşadığı sorunlara karşı oldukça
duyarsızdır. Walter’ın oğluna 25 centlik harçlığı zar zor verebildiği bir
zamanda Beneatha, hem koleje hem de binicilik kursuna gider.
Beneatha, bu yönüyle Murtaza’ya çok benzer. Murtaza da sırf yabancı
dil kursuna gitmek ve eğitimini eksiksiz sürdürmek için annesinin
ilerlemiş yaşına rağmen merdiven silmesine aldırış etmez. Üstelik
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annesinin “bakıyorum karıları kızları işe koydun Mırtaza... Sen
nedecen? Erkek değil misin sen? Sen iş tutmayacak mısın? Şehirliler
böyle eder demek. Karılarını kızlarını işe koyarlar, kendileri çalgı
dinler. He mi?” (s.92-100) sözlerinden de hiç etkilenmediği gibi
davranış ve sözleriyle köylü oluşundan utandığını ifade etmekten de
geri durmaz.
Murtaza boynuna fular bağlayarak, yabancı müzik dinleyerek
şehirlilere özenmesine rağmen kız kardeşi Güllü ile iletişimlerinde
taşra zihniyetinden uzaklaşamaz. Nitekim kız kardeşinin eve giriş
çıkış saatlerinden, kimlerle arkadaşlık ettiğine kadar her türlü hareket
ve davranışına karışır ve üzerinde baskı kurmaya çalışır.
Oyunlarda Beneatha ve Murtaza her ne kadar eğitimlerini
sonuna kadar sürdürme yolunu seçseler de aileleriyle kuşak çatışması
yaşayan karakterlerdir. Bu çatışmayı da özellikle geleneksel yaşam
tarzına sahip olan anneleriyle yaşamaktadırlar. Hem yeni hem de
eğitimli zenci kuşağını temsil eden Beneatha, kendini ateist olarak
tanımlar ve din konusunda oldukça tutucu olan Lena’nın inançlarına
saygı göstermez:
MAMA — Tabi ki doktor olacaksın, tatlım, İnşallah.
BENEATHA — Allah’ın yapacağı bir şey yok.
MAMA — Beneatha bu gerekli değildi.
BENEATHA — Tabi, Allah da. Her zaman Allah’ın adını
rahatsızım.
MAMA — Beneatha!
BENEATHA — Şunu söyledim! Her zaman Allah’ın adını
duymaktan bıktım. Onun olacak şeyle ne ilgisi var? Okul
ücretini o mu ödüyor?
BENEATHA — Anne anlamıyorsun. Bunlar düşünceler,
Allah’ta bunlardan sadece birisi. Ben bunu kabul
etmiyorum. Çok önemli değil. Ben bunları söylemekle
ahlaksız
olmayacağım
suç
işleyeceğim
çünkü
inanmıyorum. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Ben
onun verdiği şeylerden son derece yorgunum insanlar
sadece kendi çabaları ile başarırlar. Yani, kısacası Tanrı
yoktur. Sadece insan vardır. Ve mucizeleri sadece
insanlar yaparlar.
MAMA — Şimdi benden sonra tekrar et, benim ananemin
evinde hala Allah var. Uzun bir sessizlikten sonra hiç bir
şey söylemeksizin yere bakar. Anne sözlerini baskılı bir
şekilde soğukkanlılıkla tekrar eder. Benim ananemin
evinde hala Allah var.
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BENEATHA — Benim ananemin evinde hala Allah var.
(s.50-51)
Murtaza da benzer bir münakaşayı eğitim konusunda yaşar.
İyi bir hayata sahip olmak için köy yaşamının temel gereklerini
öğrenmenin yeterli olduğuna inanan Gülsün Ana oğlunun şehre
taşınma merakına ve eğitim hayatına devam etmek etmesine bir türlü
anlam veremez:
GÜLSÜN ANA — Sen de okudun ya... Köyde okul mu
yok? Okuyup yazıyorsun ya. Daha ne istiyorsun?
MURTAZA — İlki bitirmeyle adam okumuş mu olur? Köy
okulu. Şehirde olsak tüm okulları okurdum. Öğretmen
diyor ki şehirde...
GÜLSÜN ANA — Hep o sıska öğretmen değil mi senin
aklını çelen? Okusan n'olacak okumasan n'olacak? Alt
tarafı bir köylüsün işte... Topraktan buğday almak için
okumak gerekmez.
MURTAZA — Öğretmen dedi ki... Sen okusan çok büyük
adam olursun, bu heves sende varken dedi...
GÜLSÜN ANA — Öğretmen o kadar okumuş da n'olmuş
yani? Bizden başka mı yaşıyor? (s.69)
Oyunlarda büyük anneler dışında aile bağlarının güçlenmesi,
ailenin huzur ve mutluluğu için en çok çaba sarf eden oyun kişileri
Ruth ve Hatice’dir. Ruth neredeyse hiç eşyası olmayan kendilerine ait
lavabonun bile olmadığı bir gecekonduda son derece olumsuz şartlar
altında yaşamaktadır. Aile bütçesine katkıda bulunmak için de
gündelik işlere, ev temizliğine ve çamaşır yıkamaya giden Ruth,
yokluk içerisinde yaşamasına rağmen iyimserliğini daima muhafaza
eder. Kocası içinde bulundukları ekonomik durumdan sürekli şikâyet
etmesine rağmen o, cefakâr bir eş ve anne rolündedir. Kocası
Walter’dan yeteri kadar ilgi görmemesine rağmen aile içi çatışmalara
neden olmaktan kaçınır. Hatice de tıpkı Ruth gibi aile bütünlüğüne
önem veren özverili bir kadındır. Kocası onu ve çocuklarını bırakıp
yurt dışında çalışmaya gitmesine karşın o, ailesinin refahı ve
mutluluğu için gündelikçiliğe bile katlanır. Kocası yokken
kaynanasıyla da oldukça iyi anlaşan Hatice, ailesi şehre taşındıktan
sonra sahip olduğu özü yitirmeyerek şehir hayatından en az etkilenen
kişi olur.
Sonuç
Lorraine Hansberry ve Ülker Köksal farklı coğrafyalarda
yaşamalarına rağmen oyunlarında ele aldıkları evrensel konularla
mensubu oldukları edebi ekollerin ötesinde okuma olanağı sunan iki
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önemli oyun yazarıdır. Bu nedenle her şeyden önce çalışmamıza konu
olan A Raisin in the Sun ve Yollar Tükendi isimli oyunların pek çok
kavram ve bakış açısıyla değerlendirme imkânı sunacak kadar zengin
bir içeriğe sahip olduğunu belirtmek gerekir. Bu iki oyunda aile
kavramının araştırma konusu olarak seçilmesinin nedeni, geçmişi
insanlık tarihiyle koşut olan bu olgunun ele alınışında feminist birer
kimliğe sahip olan yazarların özgün bir niteliğe erişme başarısı
göstermiş olmalarıdır.
Aile ilişkileri konusunda pek çok benzerliğin bulunduğu bu
oyunlarda önem arz eden ilk durum, büyük annelerin aile yönetiminde
önemli ölçüde söz sahibi olmalarıdır. Her iki ailede de anaerkil bir aile
tipinin hâkim olmasında büyük babaların sağ olmayışının, büyük
annelerin geleneksel bir yaşam tarzına sahip olmalarının ve en büyük
erkek çocukların üstlerine düşen sorumlulukları yeteri kadar yerine
getirmemelerinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Oldukça zor yaşam koşulları içerisinde yaşam savaşı veren bu
ailelerde zaman zaman çatışmalar yaşansa da ailenin varlığını tehdit
eden herhangi bir durum söz konusu olduğunda aile bireylerinin
çatışma ve anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak tek vücut olmaları da
aile ilişkileri açısından dikkat çekicidir.
Geleneksel bir yaşam tarzıyla yoğrulan büyük anne Lena ve
Gülsün Ana ailelerinin bir arada kalmasını sağladıkları gibi aile
bireylerine toplumsal norm ve değer yargılarını aktarma gibi bir
işlevleri de bulunur. Çocuklarına karşı oldukça müşfik olan bu
anneler, zor durumların üstesinden gelebilmeyi ve aile bütünlüklerini
korumayı bilmişlerdir.
Ailelerde gelin rolünü üstlenen Ruth ve Hatice’nin geleneksel
anlayışın muhafaza edildiği geniş ailelerde görülebilecek sorunlarla
karşı karşıya kaldıkları söylenebilir. Özverili oluşları ve kendi
isteklerini ikinci plana atmalarıyla öne çıkan bu oyun kişilerinin aile
içerisinde gerilimi azalttıkları, pek çok şahsi sorunla boğuşmalarına
rağmen ailelerinin mutluluğu için çaba sarf etmekten kaçınmadıkları
görülür.
Lena ve Gülsün Ana’nın aile yönetimini devretmeye hazır
oldukları büyük oğullar Walter ve Mehmet her ne kadar son anda aile
sorumluluklarını fark etseler de oyunun genelinde yeteri kadar güçlü
bir duruş sergilemezler. Tüm aile bireyleri oldukça zor ekonomik
koşullarla ve çeşitli sorunlarla cebelleşirken onların gerçek yaşamla
uyuşmayan hayallerin peşinde koşmaları, aile bağlarının
zayıflamasına neden olur.
Oyunlarda yeni nesli temsil eden Beneatha ve Murtaza’nın
genel anlamda çatışmanın da kaynağı olmaları önemlidir. Nitekim
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ailelerde farklı şekillerde yaşanan sosyalleşme süreçleri bazen
düşünce, inanç ve eylem bakımından oldukça farklılaşmış bireylerin
ortaya çıkmalarına neden olur. Geçmiş yaşantılara daha çok bağlı
yetişkinler ile yenilik taraftarı çocuklar arasında ortaya çıkması
kaçınılmaz olan bu kuşak çatışması sorunu, oyunlarda gerilimi arttıran
bir unsur olarak aileleri etkilemiştir.
Kaynakça
Çağatay, Tahir (1990). “Modern Aile Yapısı ve Sosyal
Problemleri”, Aile Yazıları 2 (Derleyen: B. Dikeçliğil – A. Çiğdem),
T.C.Başbakanlık A.A.K. Bşk., s.95-143, Ankara.
Eyce, Berrin (2000). “Tarihten Günümüze Türk Aile Yapısı”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, S.4, s. 224-243.
Hansberry, Lorraine (1959). Interview with Lorraine
Hansberry by Studs Terkel. Radio interview with Studs Terkel,
broadcast on WFMT Radio, Chicago, Illinois, May 12, 1959.
Transcript reprinted in Make New Sounds: Studs Terkel Interviews
Lorraine Hansberry. (S. Terkel, Röportaj Yapan)
Hansberry, Lorraine (1981). The Writer and His Black Roots:
Toward a New Position.Originally printed as "is in the stars/ Crisis in
1969 and re printed in The Blavk ScholarDestiny. The Black Scholar
Vol. No.12 2, 2-12.
Hansberry, Lorraine (1994.). A Raisin in The Sun. New York:
First Vintage Book Edition A Divisionof Random House, Inc.
Köksal, Ülker (1994). Oyunlarımdaki bazı kadın kimlikleri.
Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Araştırmaları Dergisi,11, 21-35.
Köksal, Ülker (1994). Toplu oyunlar 2 (Sacide, Yollar
Tükendi, Ademin Kaburga Kemiği, Gün Dönerken). İstanbul: MitosBoyut Yayınları.
Özgüven, İbrahim Ethem (2001). Ailede İletişim ve Yaşam,
PDREM Yayınları, Ankara.
Sayın, Önal (1990). Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi
Basımevi, İzmir.
Şenel, Alâeddin (1982). İlkel Topluluktan Uygar Topluma
Geçiş Aşamasında Ekonomik Toplumsal Düşünsel Yapıların
Etkileşimi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
Şener, Sevda (2002). Ülker Köksal’ın oyun yazarlığı. Ülker
Köksal Toplu Oyunlar 1, İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.

161

162 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Journal of Social Sciences Institute

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
The Journal of Social Sciences Institute
Sayı/Issue: 35 – Sayfa / Page: 163-176
ISSN: 1302-6879 VAN/TURKEY
Makale Bilgisi / Article Info
Geliş/Received: 18.05.2017 Kabul/Accepted: 26.07.2017
URUK SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE KÖKENBİLİMSEL BİR
İNCELEME
AN ETYMOLOGICAL ANALYSIS ON THE WORD URUK
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERATALAY

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
s.eratalay@gmail.com

Öz

Dillerin çeşitli oranlarda ve sürekli değişim içinde oldukları bir
gerçektir. Ancak bu değişimin kapsamı son derece değişkendir. Sözcükler
değişebildiği gibi yapısal değişiklikler de oldukça doğaldır. Ancak dillerde
bazı yapı ya da sözcükler diğerlerine oranla oldukça dayanıklıdırlar ve
değişime belli ölçüde direnç gösterirler.
Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlüğüne göre ‘soy, sülale’
anlamında ad olan uruk sözcüğü, Türkçenin en eski kaynaklarında da
karşımıza aynı şekilde çıkmaktadır. Çağlara direnç göstererek uzun süre
biçimini ve anlamını korumayı başarmış bu sözcük farklı dillerde de
karşımıza çıkmaktadır. Ancak kökenbilimsel (etimolojik) araştırmalar
sözcüğün Türkçe ile bağlantısını ortaya koymaktadır.
Türkçenin en eski yazılı kaynaklarında karşılaştığımız bir sözcük
olan uruk, aynı görüntü ile çok daha eski zamanlara uzanıyor olabilir.
Milattan önce 3500’lü yıllarda oluşturdukları yazı sayesinde tarihî devirleri
arkeolojik devirlerden ayıran Sümerler Ur ve Uruk denen iki kente
sahiptirler. Bu kent adlarının Sümerce olmadığı da bilinmektedir.
Çalışmamız çerçevesinde bu sözcüğün kökeni ve gelişimi üzerine
derinlemesine bir inceleme yapılacaktır. Bu inceleme ile uruk sözcüğünün
bileşenleri ortaya çıkarılarak kavram alanı tespit edilecek ve bu sözcükle
bağlantılı başka sözcükler de araştırılarak tarihsel süreç içinde sözcüğün
gelişim ve yayılımı gözlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca yazılı tarihin ilk
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örnekleri olan Sümer tabletlerinde geçen Uruk sözcüğü ile bağlantısı da
araştırılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Uruk, Türkçe, Eski Türkçe, Kökenbilim.

Abstract

It is a fact that languages are in a continuous change at separate
ratios. However, the scope of this change is extremely variable. As words
change, the structural changes are natural as well. However, some structures
or words are durable and they resist to changes compared to other words.
According to the current dictionary of Turkish Language Society,
the word “Uruk” that means “lineage, progeny”, emerges with the same
meaning in the oldest sources of Turkish Language. This word, which kept its
meaning and form successfully resisted to ages, come across in different
languages. However, the etymological studies proves the relation of this word
with Turkish.
The word Uruk that come across in the oldest written sources of
Turkish, can be observed in archaic ages with the same form. Sumerians,
who distinguish historical ages from archaeological ages with their owncreated writing system in BC. 3500s, had two cities called “Ur” and “Uruk”.
It is well known fact that the name of these cities are not Sumerish.
A deep research on etymon and achievement of this word has been
done within the frame of this study.
In this article, the components of “Uruk” unveiled, conceptual field
is determined and different words related to “Uruk” are researched. Whit this
scope, the development and spread of this word during the historical process
is observed. Besides, its relation with “Uruk” on Sumerian tablets, one of the
first written historical examples, is studied.
Keywords: Etymology, Turkish, Old Turkish, Uruk.

Giriş
Dili belli bir yönüyle kısaca tanımlamak gerekirse devamlı
değişen ve gelişen canlı bir iletişim aracıdır diyebiliriz. Değişim
bunun ötesinde tüm dünya dilleri için ortak bir olaydır. Dile ait tüm
unsurlar değişir ve gelişir. Ancak dile ait her öğe aynı oranda ve aynı
şekilde değişime uğramaz. Dildeki bazı yapıların, seslerin ya da
sözcüklerin kısa süreler içinde çeşitli nedenlerle değiştikleri
gözlenmişse de, bazı dilsel birimlerin oldukça zor değişim geçirdikleri
de bilinmektedir.
Uruk sözcüğü üzerine bir çalışma yapmamızın yolunu açan
Kramer’in “Sümerler” adlı eserindeki
“Sümer’e yaşam veren iki ırmağın, Dicle ve Fırat’ın ya da
çiviyazısı okunuşlarıyla idiglat ve buranun adları Sümerce
sözcükler değildir. Ayrıca Eridu, Ur, Larsa, İsin, Adab,
Kullab, Lagaş, Nippur, Kiş gibi Sümer’in en önemli kent
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merkezlerinin isimleri de Sümerce değildir; bu sözcükler
için Sümercede kökenbilimsel olarak hiçbir doyurucu
açıklama yoktur.”(2002:61)
ifadeleri olmuştur. Yukarıda da görülebileceği gibi Sümer
kent ve nehir adları Sümerce değildir. Bu bilgi zaten Sümerlerin o
bölgenin yerli halkı olmadığı sonucunu da doğurmuştur. Dolayısıyla
bilinen en eski yazılı dili üreten tolumun kullandığı ur ve uruk gibi iki
sözcüğün kökeni başka bir dile dayanmalı ve başka bir toplumun
ürettiği bir kavram olmalıdır.
Sümerlerde kent adı olarak karşımıza çıkan uruk sözcüğü, bu
dil dışında Akadça sözlüklerde bir yer adı olarak geçmektedir. Aynı
zamanda Arapça ve Türkçe kaynaklarda da karışılaşılan bu sözcüğün
her iki dilde köken çözümlemesinin yapılabildiği görülmektedir.
Dolayısıyla oldukça eski hatta kadim denebilecek bu sözcüğün antik
kültürlerden gelerek Arapça ve Türkçe ile nasıl bir bağlantı içerisinde
olduğu sorusu önem kazanmaktadır. Bir sözcük farklı biçimbilimsel
özelliklere ve farklı dil ailelerine ait dillerin ortak malı olabilir mi?
Sözcük bu dillerden birinden diğer(ler)ine geçmişse hangi dile ait
olabilir? gibi sorular ilk bakışta akla gelen sorulardandır.
Tarihsel olarak bakıldığında bilinen en eski dil olan
Sümercede bulunan uruk sözcüğü, coğrafi ve kültürel birliktelik
yoluyla Akadçaya girip, bu dil ile bağlantılı Arapçaya geçmiş olduğu
yönünde görüşler öne sürülebilir. Fakat Arapçada ‘soy, nesil’
anlamına gelen ırk sözcüğünün çoğulu olan uruk sözcüğü Akadçada
aynı anlamıyla bulunmamaktadır. Akadça sözlükte uruk sözcüğü
Sümer kent adı olarak geçmektedir (Aydın, 2002:534). Dolayısıyla
sözcüğün Sümerce olmadığı gibi Akadça kökenli olarak düşünülmesi
de zorlaşmaktadır.
Bu noktada yazılı ilk kaynakları 6. yüzyıla dayanan Türkçe
hemen akla gelmeyebilir. Ancak Türkçenin olukça eski tarihlere
dayandırılabilecek bir dil olduğu bilinmektedir.
“Sümerce ile Türkçe arasında ortaklaşan hususlar, Türklerin
[…] XI. yüzyılda Anadolu’ya göç etmeden önce ta MÖ
4000-3500 yıllarında Doğu Anadolu’da Hurriler ve
Mezopotamya’daki Sümerlerle ilişki ve bağlantıları
bulunduğunu ortaya koyuyor.” (Korkmaz, 2013:15).
Yazılı kaynaklarla olmasa da oldukça eskiye dayanan Türkçe,
ur ve uruk sözcüklerini barındırmasıyla dikkati çekmektedir.
İnsanlık tarihinde yazıyı icat etmeleri nedeniyle yazılı
kayıtlarına en eski dönemlerde ulaşılmış olan dil tabiiki Sümercedir.
Ancak yazılı kaynakları daha eskiye dayandığı için hiçbir dilin
diğerinden daha eski, daha kadim olduğu sonucuna varılamaz (de
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Saussure, 1998:302). Dolayısıyla Sümerce ve Akadça, Türkçeden
daha eski dillerdir sonucuna da varılamaz.
Bu bilgiler ışığında Sümerce olmadığı ileri sürülen ve Türkçe
büyük ve küçük ünlü uyumu gibi sözcük kurallarına uyan uruk
sözcüğünün hangi dile ait olduğu, Türkçe ile ilgisinin boyutları ve bu
sözcüğünün kökenbilim sözlüklerinde nasıl geçtiği önem
kazanmaktadır.
Ur ve uruk sözcükleri:
Ur ve uruk sözcükleri çeşitli yayınlarda aşağıdaki
şekillerde karşımıza çıkmaktadır.
1. Kâşgarlı Mahmûd’un Türk dili için önemi tartışılmaz eseri
“Divânü Lugâti’t Türk”te urdı, urug ve uruq maddeleri
bulunmaktadır.
“urdı: elgindēki nēngni yērde ūrdı: elindeki şeyi
yere koydu. Şu atasözünde geçer, kümüş künke ursa
altun adaqın kelir: gümüş [para] güneşe
konduğunda, altın ona yürüyerek gelir. Bu atasözü,
birine, isteklerini yerine getirmek istiyorsa para
harcamaktan çekinmemesini öğütlemek için
kullanılır.
Ol qulın ūrdı: O kölesini [başka birini de olabilir]
dövdü.
urūr, urmāq” (Kâşgarlı Mahmûd, 2007:622)
“urug: Herhangi Bir şeyin tanesi (habbe). Ekilen
tohuma da urug denir.
Urug ekti: Tohum ekti. Hısımlar ve akrabalar da
buna benzetilir ve urug tarıg olarak adlandırılır.”
(Kâşgarlı Mahmûd, 2007:623)
“uruq: İp.” (Kâşgarlı Mahmûd, 2007:634)
2. Clauson’un “An etymological dictionary of pre-thirteenthcentury Turkish” ‘On Üçüncü Yüzyıl Öncesi Türkçesinin
Bir Etimolojik Sözlüğü’ adlı çalışmasında;
“ur- “En eski dönemlerden itibaren her ikisi de
kolların kullanımı ile alakalı iki belirgin anlama
sahiptir. (1) koymak (Birşeyi Acc. Birşeyin
üzerine Dat. ya da Loc.) (2) vurmak (birine ya da
birşeye Acc.)” (Clauson, 1972:194)
“D 1 uruğ eylem bildiren bir ad ur- ; ‘dövmek’
(olarak) yalnızca aşağıdaki şekilde keydedilmiştir.
1 uruğluğ. Xak. XI ol kulın uruğ urdı. ‘Kölesine
ciddi bir dayak attı.’” (Clauson, 1972:214)
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“2 uruğ aslında konik biçimli. Ad ‘tohum,
tomurcuk, çekirdek’, ancak mecazi olarak
genişleyerek ‘nesil, soy’ ve hatta ‘budun’, burada
ortak atadan soy anlamındadır. Tüm modern
dillerde çeşitli şekillerde yaşar (uruğ/uruk/uru,
vd.)” (Clauson, 1972:214)
3. Şemseddin Sami’nin “Kâmûs-ı Türkî” adlı sözlüğünde de
karşımıza çıkan uruk sözcüğünün anlamı şöyle verilmiştir:
“
(uruk): İsim [galat. Irk, ılk] müfreze, kısım,
bölük, şube, kabile şubesi, bir ulusun urukları.” (Sami,
2006:200) Aynı sözlükte ırk sözcüğü ile ilgili olarak da; “
(ırk): yahut ırk. İsim. [aslı: uruk ve galatı ılk] nesil,
soy, ırk: il ırkları: oymaklar, kabâil ve aşâyir, ensâb.
[Arabî müterâdifi gibi olan «ırk» ile iltibâs ettiriliyor.]”
(Sami, 2012:78)
Şemseddin Sami’nin değinilen eseri Osmanlıca olarak
kaleme alınmıştır ve uruk ile ırk sözcüklerinin
yazımlarının anlamları gibi birbirine oldukça yakın olduğu
görülmektedir. Sözlükte bulunan uruk ve ırk sözcüklerinin
yazılışlarındaki küçük farklar sözcüğün söylenişinde değil
yalnızca yazımındadır. Yukarıda [ اelif] ile yazılmış olan
sözcükler açıklanmıştır. Bunların dışında bir de [ عayın]
ile yazılan sözcükler de bulunmaktadır.
“
(uruk): iz. cm. ar. fd: ırk. ba: ırk.” (Sami,
2012:725)
“
(ırk): iz. ar. cm: uruk. 1. kök, asıl, bih ırku’zzeheb: altın kökü. (nebât) 2. Damar, reg: urukunda
cevelan eden kan. 3. Nesil, sülâle, zürriyet, neseb:
bazı hayvanatın ırkı münkatı‘ olmuştur. 4. Cins,
nevi, şube: nev‘-i beşerin ırk-ı ebyâzı, ırk-ı asfarı. 5.
mc. hissiyyât, havâss: uruk-ı hamiyyet. ırku’n-nesâ
[nünun fethiylekalça sinirinin ismidir, nisvân
manasına gelen nisâ değildir]: kalça kemiğinden
ökçeye kadar mümtedd olan sinir ile şubelerinin
şiddetli veca‘ından ibâret çok ıztırap verir bir
maraz. fr. Sciatique.” (Sami, 2012:724)
4. İsmet Zeki Eyuboğlu’nun “Türk Dilinin Etimoloji
Sözlüğü” adlı çalışmasında ur ve uruk sözcüklerinin
kökeni konusu aşağıdaki şekilde verilmiştir.
“UR, tr. ur/ür (üreme, kabarma, büyüme, şişme,
gelişme, döl, örtünme, kapanma, vurma anlamında
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kök.) Süm. ur (kişi, er), tr. uruk (soy, döl, kuşak,
üreme). Anadolu halk ağzında ur (kabarık, kütük,
SDD), Uygur Türkçesinde urı (oğul, genç) urluğ
(soy, soy-sop), uruğ (kuşak, soy, ekin, torunlar)...
Asya Türkçesinde ur kökünün vurmak, döl, soy,
ürün, kuşak, kabarma, şişme örtünme, üreme,
gelişme, büyüme, giyinme, bg. anlamları içerir.
Oysa Sümer dilinde ur sözcüğü de, aşağı yukarı
Türkçedeki anlamlara geliyor. Öte yandan, yine bu
ur köküyle bağlantılı, il adları vardır: süm. uruk (...)
Türkçe ur/ür, ör ile süm. ur sözcükleri kökensel
olarak birleşiyor. Türkçe vurmak sözcüğünü urmak
(eski söylenişi) ile bağdaştırarak ur’dan türetme
tutarsızdır; ur/vur kökleri burada yer alan ur’la
özdeşleşmez.” (Eyuboğlu, 2004:689)
“URUK, tr. ur (bk.)dan ur-uk/uruk (soy, döl, kuşak,
üreme. Oba, boy, ar. Aşiret. Tar. Söz.).
Bu sözcük Sümerce uru ile bağlantılıdır.”
(Eyuboğlu, 2004:689)
5. Vámbéry, “Etymologisches Wörterbuch der turkotatarischen
Sprachen”
‘Türk-Tatar
Dillerinin
Kökenbilimsel Sözlüğü’ adlı eserinin 36. bölümünde ur ve
uruk sözcüklerinin kökeni hakkında aşağıdaki bilgileri
paylaşmaktadır.
“[...]dögmek= vurmak, dayak atmak, kakmak=
çakmak, [kapı] vurmak, silkelemek (bir elbise) ve
urmak, vurmak=kuvvetle vurmak, öldürmek, vurup
kesmek, bu durumda, büyük bir güç kullanarak
vurmak işi anlamına gelmez; en azından karşı
tarafla olan ilişki açısından mac. erö (güç), verni
(vurmak), çuv. ará (güç), per (vurmak), turk.-tat. ur,
vur köklerini şüpheli olarak tanımlama taraftarıyım.
Ur, osm. vur, çuv. per, öncelikle vurma, dövüşme
ve şiddetli çarpışma eylemlerini ifade eder; ikinci
olarak filizlenme eylemi, çağ. ur, urma= kabarcık,
döküntü; uruk= filiz, bir ağacın sürgünleri, dallar ve
mecazi anlama ayrılarak, bir ailenin dalı, aile, jak.
Uruta= akraba olmak; kaz. Ürçün=soy-sop; kır.
Ürçün=cinsiyet; üçüncü olarak da bir yola ya da bir
bölgeye sapma, oram= mahalle; uru= bölge, maden
ocağının yolu; urçin= bölge, semt.” (Vámbéry,
1878:34)
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6. Hasan Eren ise “Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü” adlı
çalışmasında ayrı bir başlık halinde olmasada uruk
sözcüğü hakkında bazı bilgiler vermiştir. Bu bilgilerin
bulunduğu urgan sözcüğü ile ilgili açıklama şöyledir.
“Eski Kıpçakçada urgan ‘koyunu sağarken
bağlamaya yarayan uzun ip’ olarak geçer.
Orta Türkçede kullanılan uruk ‘ip, urgan (>urk)
sözünden –(a)n küçültme eki yle yapıldığı
anlaşılıyor. Kaşgarlı Mahmu’un verdiği uruk biçimi
ur- ‘vurmak, dövmek, koymak, yapmak, takmak’
kökünden-(u)k ekiyle yapılmış bir türevdir. Orta
Türkçede urul- ‘(ip) örülmek’ olarak geçer. Buna
göre urgan adı, yapım bakımından örken (~örgen)
‘keçi kılından yapılan ip’ türevine benzer. Bk. Örk.
(…)
Güney Sibirya diyalektlerinde kullanılan uruk
(<uruk) ‘atları tutmak için kullanılan ucu ilmikli
sırık veya uzun ip’, Kaşgarlı Mahmud’un sakladığı
uruk biçimiyle birleştirilemez. Çağdaş diyalektlerde
geçen uruk (<uruk) adı ukruk (~ukuruk) biçiminden
gelir.(…)(Eren, 1999:424)
7. Tuncer Gülensoy “Türkiye Türkçesindeki Türkçe
Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü” adlı çalışmasında bu
sözcüklere değinmiştir.
Ur ‘Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan
ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör […] =şiş
(Az., Özb., TatK.), şişlik (Kırg.)[…]ur-[ vurAnadolu ağızları. Ur-, urla- ‘1.vurmak; 2. Çalmak’
(DS.XI, 4041); ur- ‘kuyudan su çekmek’ (Gülensoy,
2011:969)
Uruk ‘soy, sülale’ = ET. Urug ‘Nesil, kuşak, soy,
torunlar’ (EUTS. 266) OT. Urug ‘tane, tohum, evin’
(DLT: urugla- ‘çekirdeğini çıkarmak’; uruglan‘tane tutmak’ urugluk (buğday) ‘tohumluk için
saklanmış (buğday); urug turıg ‘hısımlar’)
(Gülensoy, 2011:970)
8. Bazı etimolojik sözlüklerde ur ve uruk sözcüklerine yer
verilmediği gözlemlenmiştir. (Nişanyan, 2002)
9. İbn Manzûr el-Afrikî el-Mısrî’nin 15 ciltlik Arapça sözlüğü
olan
“Lisan
al-'Arab”da
da
uruk
sözcüğüne
rastlanmaktadır. Bu sözlükte ʿark, ʿırk ʿurûk, eʿrâk ve
ʿarîk sözcüklerinin şu anlamlara geldiği görülmüştür.
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(ʿark): “ter” teri çok adam anlamına gelir.
“süt”, “ibrik”, “su kabı” ve “hurma” anlamlarına da
gelmektedir. (Manzur, 1990:240)
(ʿırk): Her şeyin aslı. Bu sözcüğün çoğulu
 ا اveya ( ا اeʿrâk)’dır. (Manzur,
(ʿurûk)
1990:241)
(ʿarîk): asil soylu. Bu sözcük araların
kullanımında
güzel
vasıfları
(cömertlik,
iyilikseverlik vb.) kendisinde toplayan kişi için
kullanılır. (Manzur, 1990:241)
Kökenbilimsel inceleme:
Yukarıda görüldüğü gibi uruk sözcüğünün bazı temel
anlamlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu sözcük öncelikle
‘ip’ anlamına gelmektedir. Bu anlamını yanında ‘soy, sülale,
aile’ ve ‘konik şekle sahip tomurcuk ya da bir ağacın dalı’
anlamına sahip olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda bu sözcüğün ur- kökünden türediği de
yukarıdan açıkça anlaşılmaktadır. Bu kökün de temel
anlamının ‘vurmak’ olduğu yukarıdaki açıklamalardam
anlaşılmaktadır. Ancak ur- kökünün ‘vurmanın’ yanında yine
kolların kullanılmasıyla yapılan ‘koymak, takmak’ gibi bazı
farklı anlamlara da sahip olduğu görülmektedir. Ancak bu
anlamlar uruk sözcüğününü ‘ip, sürgün’ ve ‘sülale, soy, aile’
gibi anlamlara gelen bir gövde oluşturması için kullanılmış
gibi görünmemektedir.
ur kökünün ‘kabarcık’ ve ‘(derideki sişkin kızarıklığı
ifade eden) döküntü’ anlamına geldiği göz önünde
bulundurulursa vurmak ve kolların kullanılması ile alakalı
diğer anlamlarından farklı bir anlam taşıdığı görülür. Aynı
görüntüye sahip olan ancak farklı anlamlara gelen sözcüklerin
öncelikle kök değil gövde oldukları değerlendirilebilir ve
sözcüğün gerçek köküne eklenen aynı görüntüde fakat farklı
işlevde eklerin eklendiği söylenebilir.
Burada konumuzun odağını oluşturan ur sözcüğü de
‘vurmak, koymak’ ve kabarıklık ifade eden ‘kabarcık,
döküntü’
anlamlarında iki
farklı
sözcük olarak
değerlendirilebilir.
Türkçe sözcük köklerinin tek heceye gittiği
bilinmektedir (Ergin, 2013:107). Derin biçimbilim
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yaklaşımına göre, Türkçe sözcük kökleri tek hecenin ötesinde
çift ve tek sese indirilebilmektedir (Sarıca, 2015:1830). Bu
doğrultuda uruk sözcüğü ur’a ur sözcüğü de u köküne
gitmektedir.
Hacıeminoğlu, Türkçedeki ünlü seslerin bağımsız
kökler olduğu görüşündedir ve u’nun ‘muktedir olmak’
anlamında bir eylem olduğunu öne sürmektedir (1991:25). Bu
görüşe Muharrem Ergin (2013:388) ve Clauson (1972:2) gibi
araştırmacılar da katılarak u’yu tek ünlüden ibaret kök eylem
olarak
‘muktedir
olmak’
anlamında
vermişlerdir.
Hacıeminoğlu’nun aynı çalışmasında bu kökten türemiş olan
ut ‘yenmek, galip gelmek’ ve uz ‘mahir, usta, kabiliyetli’ gibi
iki söcüğe de yer vermiştir (1991:25). Araştırmacı ‘anlamak’
manasındaki bir başka (uzun) u eyleminden daha
bahsetmektedir (1991:25). Ancak bu kökün konumuzla
alakası bulunmamaktadır.
Clauson da birden fazla u kökünden bahseder.
Birincisi muhtemelen kökeni ud sözcüğüne dayanan
‘uyumak’ anlamında bir u’dur. İkincisi ise ‘muktedir olmak’
anlamındaki eylemdir (1972:2).
Yukarıdaki açıklamalar ur’un kökeninin ‘muktedir
olmak’ anlamındaki u’dan geldiğini göstermektedir. Bu
durumda sözcüğün sonundaki /r/ sesi bir eylemden eylem
yapma eki olmalıdır. Eski Türkçede kullanılan böyle bir –r
eki bulunmaktadır. Ergin, işlevleri aynı olan bazı oldurma ve
yaptırma eklerinden bahseder ve bu eki onlar arasında faktitif
olarak sayar (2013:209). Clauson da ettirgen bir –Vr ekinin
varlığından söz etmektedir (2005:97). Hacıeminoğlu ise
Clauson’a karşı çıkarak –r ekinin ettirgen değil bazen
dönüşlü bazen de geçişli eylemler türettiğini tespit ettiğinden
bahsetmektedir (1991:36).
Anlaşıldığı kadarıyla ‘muktedir olmak’ anlamındaki
u eylemine iki farklı özellikte –r eki eklenerek ‘vurmak,
koymak’ temel anlamlı ve ‘filizlenmek, kabarmak’ temel
anlamlı iki farklı eylem türemiştir. Aslında ‘kabarmak’ ve
‘kızarıklık’ anlamları ‘vurmak’ eyleminin sonucu olarak da
düşünülebilir. Ancak sonuç olarak iki farklı anlamın ur
görüntüsü içeriside barınmaya başladığı bir gerçektir.
Günümüzde ‘vurmak’ anlamındaki ur küçük bir değişiklikle
vur- şekliyle varlığını sürdürmektedir. Yine ‘filizlenmek,
kabarmak’ anlamındaki ur eylemi ise Türkçe Sözlükte bir ad
olarak “Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya
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bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru,
bağa,
tümör,
neoplazma”
(2011:2419)
karşımıza
çıkmaktadır. Dolayısıyla ur biçiminin geçmişten günümüze
iki farklı anlamla geldiği söylenebilir.
Çalışmamızın konusu olan uruk sözcüğü bu iki eylem
kökünden birinden oluşmuş olmalıdır. Türkçede eskiden beri
oldukça işlek olarak kullanılan bir –k eylemden ad yapma eki
bulunmaktadır. Bu ek ile oluşturulan adlar eylemin gösterdiği
harekete uğramış olmak ve o hareketten doğmuş olmak gibi
anlamlar kazanırlar ya da o hareketi yapan nesneye ad olurlar
(Ergin, 2013:188). Bu bilgi ışığında ‘tohum, tomurcuk, nesil,
aile, soy, ırk’ anlamlarına gelen uruk sözcüğünün, ‘vurmak,
koymak’ anlamındaki kökten çok ‘kabarmak, filizlenmek’
anlamına gelen kökten geldiği düşünülmektedir. ‘Kabarmak,
genişlemek, tomurcuklanmak’ gibi anlamlara gelen eylemden
türetilen bir adın, Clauson’nun da yukarıda belirttiği gibi
mecazi bir anlam değişmesi ile ‘aile, nesil, soy’ ve ‘ırk’
anlamlarını kazanmış olması son derece doğaldır.
Yukarıda kökenbilimsel olarak incelenen uruk
sözcüğü, en eski Türkçe kaynaklarda da karşımıza
çıkmaktadır. Hüseyin Namık Orkun, kemçik, çırgak yazıtında
geçen ‘ediz el urugın kabay urugın öt amga altım’ ifadesini
‘Ediz kavminin boyunu, Kabay boyunu hazineci olarak
aldım’ şeklinde çevirerek notlar kısmında da bazı
açıklamalarda bulunmuştur (Orkun, 2011:80,81).
“Maloff GRu sözünü orag okuyup hiçbir münasebet
almadan beşik diye tercüme etmektedir. Halbuki
ben bu sözü urug diye okuyorum. Türkçe malum
olduğu vehiçle boy, soy manasına gelen kelimenin
ayni telakki ediyorum.”(Orkun, 2011:84)
Aynı çalışmada Orkun, kabay sözcüğü ile ilgili
olarak; urug sözcüğü ‘boy, soy’ anlamına geliyorsa, bu
sözcüğün de özel bir ad olması gerektiğini belirtir ve Kazakkırgızlar arasında Ortayüze mensup Arğınlardan Atabay
kabilesinin Kabay adlı bir boyu olduğundan bahseder (Orkun,
2011:84).
Türkçe en eski yazıtlarda ‘boy, soy, nesil’ gibi
anlamlarda kullanıldığını tespit ettiğimiz uruk sözcüğü
Arapçada da ırk sözcüğünün çoğulu olarak karşımıza
çıkmaktadır. İncelediğimiz Osmanlıca ve Arapça kaynaklarda
ırk sözcüğünün kökeninin Arapça ve çoğul şeklinin de uruk
olduğu görülmektedir. Bu durumda uruk sözcüğü özelinde iki
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dilde aynı görüntü ve aynı anlamda sözcükler olduğu
anlaşılmaktadır. Ancak bu tür durumlar bazı ayrıntıların
atlanmaması kaydıyla;
 iki dilden birinin diğerinden kopyalamış
olmasına,
 her iki dilin başka dilden kopyalamış
olmasına,
 iki dil arasında olası bir köken birliğine işaret
etmektedir (Sarıca, 2015:1821).
Bu noktada Arapça ve Türkçenin köken birliğine
sahip diller olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu sözcük ya iki
dilden birinden diğerine geçmiş veya üçüncü bir dilden bu
dillere geçmiş olabilir. Sözcük aşağıda da belirtildiği gibi
tarihte ilk olarak bir Sümer kent adı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak sözcüğün kökeni Sümerce değildir. yani
bu sözcüğün üçüncü bir dilden gelme ihtimali de yok gibidir.
Biçimbilimsel olarak son derece uygun olduğu Türkçe ve
Arapçanın ya ortak sözcüğü ya da iki dilden birine ait bir
sözcüktür. Arapçadan Türkçeye ya da tam tersi şekilde
kopyalanan sözcüklerin tam bir envanterini bulabileceğimiz
bir çalışma günümüze kadar yapılmamıştır (Karaağaç,
2008:XIX). Ancak Türkçedeki Arapça unsurlar (Tietze,
1958:255-335) ve Arapçadaki Türkçe unsurlar (Cheneb,
1966:157-213; Aytaç, 1994) üzerine yapılmış çalışmalar
incelenmiş ve uruk sözcüğüne herhangi bir çalışmada
değinilmediği gözlenmiştir.
Yukarıda Şemseddin Sami’nin Kâmûs-ı Türkî adlı
sözlüğünden yaptığımız alıntıda da görülebileceği gibi
sözcüğün iki farklı yazımı bulunmaktadır. İki farklı yazım bu
sözcüğün Arapça ve Türkçe olmak üzere iki farklı biçiminin
bulunduğunu ve aynı anda kullanıldığını göstermektedir.
Ayın kullanılarak yazılan Arapça ırk ve uruk sözcükleri, elif
ve vav ile yazılan ırk ve uruk sözcüklerinden görüntü olarak
farklı olduğu halde bu sözcükler okunuş ve anlam olarak
aynıdır. Bu durum oldukça erken dönemlerde iki dil arasında
gerçekleşmiş bir sözcük kopyalama olayına işaret ediyor
olması muhtemel gözükmektedir.
Zaten bu sözcük tarihte ilk olarak karşımıza bir
Sümer kentinin adı olarak çıkmaktadır. Akadça çift dilli
metinler aracılığıyla sesleri yorumlanan Sümercede “lud
Lama-sanga-Unuki-ga” ifadesinde ‘Uruk rahibinin koruyucu
adamı’ olarak geçmektedir (Tosun-Yalvaç, 1981:13).
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Sümerce bu sözcük bir belirteç (ki) ile kullanılmıştır.
Belirteç, bu sözcüğün kent adı olduğunu göstermektedir.
Sümercede ur sözcüğü de bir kent adı olarak
bulunmaktadır. Ancak bu sözcük Sümercede ‘köpek’
anlamına geldiğinden (Aydın, 2013:784), bir kent adı olarak
kullanılma ihtimali oldukça zayıftır. Bu sözcük Sümercede
birçok hayvanı tanımlamak için de kullanılmıştır. Örneğin
‘çok büyük’ anlamındaki mah ile birleşerek ur-mah şeklini
almış ve ‘aslan’ anlamına gelmiştir. Yine ‘küçük’
anlamındaki tur sözcüğünün eklenmesiyle ur-tur şekline
gelmiş ve ‘köpek yavrusu, enik’ anlamını kazanmıştır. Ancak
Sümerler zamanında, hem Ur hemde Uruk adında iki kent
olduğu görülüyor. Kramer tarafından bu kent adlarının
Sümerce kökenli olmadığı sonucuna varıldığından (2002:61),
bu sözcüklerin alıntı/kopya olduğunu düşünmek de son
derece doğaldır.
Yazıyı geliştiren toplum olan Sümerlerden öncesi
hakkında bilinenler haliyle oldukça sınırlıdır. Ancak
Sümerlerin güney mezopotamyanın yerli halkı olmadığı ve
onlardan önce Ubeyd yada ön Fırat halkı denen bir
topluluğun o coğrafyada yaşadığı bilinmektedir. Bu
topluluktan geriye Sümerce ile günümüze ulaşabilmiş birkaç
yer adı dışında pek bir şey kalmamıştır.
Türkçe ile Sümerce arasında bazı ortak sözcükler ve
bazı yapı benzerlikleri de yok değildir. Çalışma konumuzu
oluşturan uruk sözcüğü de iki dil içerisinde kullanılmış ortak
sözcüklere eklenebilir. Türkçedeki kullanımıyla sahip olduğu
‘boy, soy, nesil, kabile vs.’ anlamlarıya bir kent, boy ve hatta
ülke adı bile olma özellikleri barındırmaktadır. Sümerce,
Arapça ve Türkçe’yi birbirine yaklaştıran ve araştırmacıların
bu üç dilin nasıl ve ne şekilde iletişim içine girdiklerini ortaya
çıkarma konusunda güdüleyen bir yapı olan uruk sözcüğü
görünümünü binyılar boyunca korumasıyla da oldukça ilgi
çekicidir.
Sonuç
Çalışma ile Türkçede ‘muktedir olmak’ anlamındaki
u kökünden –r ekinin eklenmesiyle oluşturulmuş tarihsel bir
ur sözcüğü bulunduğu görülmüştür. Bu ur sözcüğü temel
olarak ‘vurmak, koymak’ anlamındadır. Ancak ‘kabarmak,
filizlenmek, döküntü’ gibi anlamlarda da kullanıldığı tespit
edilmiştir. Bu tespit ur görünümünde iki farklı sözcük
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kullanımının sözkonusu olabileceği kanısını oluşturur. Uruk
sözcüğü de bu ikinci eylem kökünden türetilmiş bir sözcük
olarak ‘sürgün, dal’ gibi anlamlardan mecazlaşarak ‘aile, boy,
soy, nesil, kabile vs.’ anlamlarda kullanılan bir ad olmuştur
denebilir. Cumhuriyet öncesinde iki farklı yazımı bulunan
sözcüğün hem Türkçe hem de Arapça imla ile yazılması
kökeni konusunda kesin sonuçlar çıkarmamızı engellese de,
oldukça
erken
dönemden
alıntı
olma
ihtimali
düşünülmektedir. Sözcük aynı zamanda Sümerler tarafından
kent adı olarak da kullanılmıştır. Bu da uruk sözcüğünün
birhayli eski zamanlara kadar gittiğini göstermektedir.
Sözcüğün Türkçe ile kökenbilimsel olarak açıklanabilmesi ve
anlamsal olarak bir kent adı ya da bir kabile adı olabilmesi de
oldukça önemli bir çıkarım olarak görülmektedir. Ancak
yalnızca sözcüklerin birliği her zaman toplumların da birliği
anlamına gelmemektedir. Sözcük alıntılanmış/kopyalanmış
bile olsa tarihsel olarak o toplumların yakın coğrafyalarda
yaşadıkları da kanıtlanmalıdır. Bu konularda yapılacak
bilimsel çalışmalara bu nedenle ihtiyaç vardır.
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Öz

Bu çalışmanın amacı, 12. sınıf öğrencilerinin kariyer seçimlerinde
aile ve sosyal medyanın etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda
çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışma tekniğine uygun
tasarlanmıştır. Odak grup görüşmeleri, izin veren ve ürkütücü olmayan bir
ortamda belli bir konuya ilişkin algıları öğrenmek, amacı ile dikkatlice
planlanmış tartışmalardır. Bu araştırma Van İlinin Edremit İlçesindeki
12.sınıf 10 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar yaş, cinsiyet,
sosyo-ekonomik, kültürel özellikler gibi özellikleri dikkate alınarak basit
rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcı araştırma hakkında
kendilerinin bilgilendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kariyer seçimi yaparken ailelerin
hayalindeki mesleklere yönlendirildikleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin
kariyer seçimi kararlarında etkili olan faktörler sırasıyla; ailenin hayalindeki
meslek, ailenin eğitim düzeyi, sosyal medya ve anne-babanın mesleği olarak
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belirlenmiştir. Öğrencilerin kararlarını verirken aileden özellikle babanın
kararları etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kariyer seçimi, karar verme, aile, sosyal
medya, nitel araştırma

Abstract

The aim this study is to identify the effect of family and social
media on career choice. In accordance with this purpose, the study is
designed in focus group among the qualitative research methods. Focus
group discussions are carefully planned discussions with the aim of learning
perceptions of a particular subject in a non-frightening environment. This
study is carried out with the participation of ten 12th students in Edremit
district of Van province. Participants are selected by simpler and omsampling
method by taking in the account of their age, gender, socio-economic and
cultural characteristics. The participant was informed about the research. As a
result of there search, it was observed that most of the students were directed
to the professions in their family’s dreams while they are choosing career.
The factors that affect career choice decisions are respectively: the profession
in family’s dream, eductaional level of the family, social media and
profession of the parents. It was seen that decisions of the family, especially
father, were effective while the students are deciding.
Keywords: Careerchoice, to decide, family, social media,
Qualitative research

1.Giriş
Meslek, “belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve
becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve
karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iştir”
(TDK, 2014). İnsan hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi
olan meslek seçimi insan yaşam biçiminin de seçilmesi demektir
(Altun, 2000;Yanıkkerem ve ark. 2004) .Kişilerin kendilerini en iyi
şekilde ifade edebilecekleri, hayat boyu uğraşmaktan sıkılmayacakları
ve kişilik yapılarına en uygun mesleğe yönelmeleri doğru bir karar
olacak ve böylece hem kişisel hem de toplumsal açıdan önemli
kazanımlar elde edilecektir. Kariyer gelişim sürecinin başlangıç
noktası olan meslek seçimi, bireylerin hayatında önemli bir yer teşkil
etmektedir. Kişilerin meslek seçiminde aile ve sosyal medyanın
önemli ölçüde etkili olduğu gözlemlenmiştir. İdeal meslek seçimi için
özelikle iş sahalarının analizi, ilgili sektörün avantaj ve dezavantajları
hakkında bilgi sahibi olma, sektörde çalışanların mesleki
deneyimlerini öğrenme ve mesleğin kişiye uygunluğunu tespit etme
gibi unsurların dikkate alınması ve kariyer planlaması yapılması
gerekmektedir. Ancak öğrencilerin bu fırsatları değerlendiremeden
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ailenin ya da sosyal medyanın etkisi ile seçim yapmaları daha
sıklıktadır.
Son yıllarda eğitim alanında yapılan yenilikler kapsamında
birçok ülke kariyer eğitiminin önemini vurgulayan bazı düzenlemeler
yapmıştır. Bir kısım Asya ve birçok Avrupa ülkesinde kariyer
eğitimine yönelik çeşitli bakış açıları getirilmiş ve kültürlerine uygun
olanları benimsenmiştir. Kariyer seçimi sürecinin akademik başarının
değerlendirilmesinde olduğu gibi sonuçlarına göre sürekli olarak
yenilenen
ve
değiştirilen
dinamik
bir
süreç
olduğu
vurgulanmıştır.(Rojewski ve Kim, 2003). Ne var ki, Türkiye’nin de
aralarında olduğu birçok ülkede ise öğrencilere yönelik herhangi bir
kariyer eğitimi programı uygulanmamaktadır.
Kariyer seçimi ve olası bir karara varma beklentisi çoğu
zaman belirsizlik içeren karmaşık bir süreçtir. Belirsizliğin nedeni,
bireyin hayatını bütünüyle etkileyecek olan meslek seçimini içsel ve
dışsal faktörlere bağlı olarak seçmek zorunda olmasıdır.Birey bu
süreçte olası bazı senaryolar kurar, geleceğe yönelik planlar yapar ve
hatta gelecekte bütün bu belirsizliğin azaldığını veya yok olduğunu
düşler. Öte yandan bu süreci karmaşıklaştıran ise, bireyin son karara
varmadan önce dikkate almak zorunda olduğu ailesinin düşüncesi,
isteği, hayali ve birde sosyal medyada kendiyle özdeşleştirdiği
kariyerler gibi faktörlerin olmasıdır. Karar sürecini yaşayan birey
bütün bu faktörleri varlığının ve bunların nasıl analiz edilmesi
gerektiğinin farkında olabilir veya olmayabilir. Ayrıca son kararını
vereceği zaman bu faktörleri eleme veya aralarında bir denge
kurabilme kapasitesine de sahip olmayabilir. Bu durumda kariyer
seçimi sürecini son derece karmaşık ve öğrenilmesi gereken bir süreç
haline getirmektedir.(Athanasou, 2003).
2.Yöntem
Bu çalışmada 12.sınıf öğrencilerinin kariyer ve meslek seçimi
sürecinde, ailenin ve sosyal medyanın belirleyici olup olmadığının
saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusundaaraştırma, nitel
araştırma yöntemlerinden odak grup tekniği ile tasarlanmıştır.Odak
grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında
katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine,
eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve
alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi
edinmektir (Stewart ve Shamdasani, 1990; Kitzinger, 1994, 1995;
Krueger, 1994; Gibbs, 1997; Bowling, 2002).
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3.Çalışma Grubu
Bu araştırma Van İlinin Edremit İlçesindeki 12.sınıf 10
öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışma grubu 5 kadın (%50)
ve 5 erkek (%50) katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar yaş,
cinsiyet, sosyo-ekonomik, kültürel özellikler gibi özellikleri dikkate
alınarak basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Katılımcı
araştırma
hakkında
kendilerinin
bilgilendirilmesi
ile
gerçekleştirilmiştir.
4.Veri Toplama Aracı
Nitel araştırma tekniklerine dayanan buçalışmada odak
(focus) grup görüşmesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada iki ayrı
kameradan 1saat 15 dk boyunca kamera ile çekim yapılmak sureti ile
veriler toplanmıştır. Görüşme ise her sınıfta tüm öğrencilerin toplantı
salonunda bir araya getirilerek bir moderatör eşliğinde
gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi 90 dakikayı geçmemiştir.
Odak grup görüşmesine 10 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara aşağıdaki
sorular yöneltilmiştir:
●‘Kariyer’ kelimesi size neyi çağrıştırıyor?
●Kariyer seçimi yaparken kararınızı ne etkiliyor?
● Anne ve babanızın hayalindeki meslek sizi etkiliyor mu ? Nasıl
● Ailenizin eğitim düzeyi sizin seçimlerinizde etkili mi? Bu konu
ile ilgili neler söyleyebiliriz?
●Ailenizin mesleklere karşı ön yargısı kariyer seçiminde etkili mi?
●Günümüzde kariyer tercihi yaparken sosyal medya araçlarının
öğrencilere bir etkisi var mı?
●Tüm konuşmalarımızı gözden geçirecek olsak kariyer seçimini
yaparken öğrenciler en çok aile mi yoksa sosyal medyanın
etkisinde mi kalıyor?
5.Verilerin Toplanması
Araştırmada odak grup teknikleri kullanılmıştır. Öncelikle,
çocuklara daha rahat iletişim kurabilmeleri için ve demografik
bilgilerini de ortaya çıkaran giriş soruları sorulmuştur.(Creswell, 1998,
s.131). “Annenin mesleği nedir?, nasıl bir evde oturuyorsun? ve kaç
kardeşin var?” v.b şeklindeki sorular bunlara örnek olarak
gösterilebilir. Odak grup çalışmasında bir yardımcı araştırmacı
kullanılarak katılımcıların olası düzensizliği engellenmiştir. Isınma
çalışmalarından sonra “Kariyer denilince aklınıza ne geliyor?” sorusu
öğrencilere yöneltilerek görüşme başlatılmıştır.
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6. Verilerin Analizi
Bu çalışmada odak grup görüşmesi tekniğinden
yararlanılmıştır. Toplanan veriler eleştirel yorumlayıcı analiz (Hatch,
2002,
s.179-191)
tekniklerinin
birlikte
kullanılması
ile
çözümlenmiştir. Eleştirel analiz tekniği eleştirel kurama
dayandırılmaktadır (Creswell, 1998, s.80-83). Creswell’e göre eleştirel
kuramın ana teması, araştırmacıların sosyal durumlarını (güç, sosyal
ayrıcalık, baskı, ırk, cinsiyet, sınıf) yorumlayarak kendi çıkarımlarını
yapmalarıdır. Merriam (1998, s.155-197) nitel analizi verilerin
parçalanarak ve çözümlenerek anlamlandırılması olarak tanımlar.
Özellikle nitel çalışmalarda veri analizi karmaşık ve zordur. Nitel
araştırmalarda çok çeşitli analiz tekniklerinin bulunması
araştırmacıları analiz konusunda bazen yanılgıya düşürebilmektedir.
7. Bulgular
Odak grup çalışmaları sırasında oluşturulan sorular
doğrultusunda 10 öğrenci katılımlı çalışmada elde edilen bilgilerden
esinlenerek, ifadeler yeniden gözden geçirilmiş ve aşağıda verildiği
şekliyle son haline getirilmiştir.
S1: ‘’Kariyer’’ denilince aklınıza gelen şey nedir?

EKONOMİ

STATÜ
MESLEKİ
VE
RUHSAL

KATILIMCI
KE4
KK1
KE8
KE10
KE5
KK2
KK3
KE9

İFADE
Para
İyi Yaşam
Güç
Maddi imkan
Herşeye sahip olmak
Meslek
Makam
İyi bir iş

KK7

Mutluluk

KK6

Başarı

*KK: Kadın Katılımcı

KE%

KK%

%40

%10

%10

%20

------

%20

*KE: Erkek Katılımcı

Kariyer kelimesi tüm katılımcılarda farklı algılanmaktadır.
Soru yöneltildikten sonra ilk cevap KE4’ten ‘ben para için kariyer
yapmak istiyorum.’ şeklinde gelirken KK1’den ‘iyi yaşam’,KE8 ‘den
‘kariyerli insan güçlü olur’, KE10 ‘maddi imkanların iyi olması’,KE5
‘ten ‘kariyerli insan her şeye sahip olan insandır’ cevapları alınmıştır.
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Aynı şekilde KK2 ‘kariyer bence meslektir.’ derken KK3 ‘kariyer
bence makamdır,’ diye cevaplamıştır. Ne kadar kariyer yaparsa o
kadar üst makamda olur.’ derken KE9’da ‘Bana göre kariyer iyi bir iş
demektir.’ demiştir. Son olarak KK7 ‘kariyer eşittir mutluluktur.’diye
cevap verirken KK6 da ‘kariyer bana göre başarı demektir.’diye cevap
vermiştir.
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi genel olarak kariyer kelimesi 10
katılımcıdan 5’inde (%50) ekonomi, 3’ünde (%30) statü, 2 katılımcıda
ise (%20) mesleki ve ruhsal kelimeleri ile ilgili ifadeleri
çağrıştırmıştır. Ancak kadın ve erkek katılımcıların düşünceleri ayrı
ayrı değerlendirildiğinde kariyer kelimesi 5 erkek katılımcıdan4’ünde
(%40) ekonomiyi çağrıştırırken 5 kadın katılımcıdan sadece 1’inde
(%10) çağrıştırmaktadır. Statü alanında ise erkek katılımcıların 1’i
(%10), kadın katılımcıların 2’si (%20)cevap vermiştir. Son olarak
Mesleki ve ruhsal alanda ise erkek katılımcılara bir şey
çağrıştırmazken kadın katılımcıların 2’sinde (%20) çağrışım
yapmıştır.
Görüldüğü üzere bireysel kariyer planlamasında etkili olan
‘kariyer’ kelimesi için birçok farklı algı mevcuttur. ‘Kariyer’ kavramı
bu çalışmada ekonomi, statü ve mesleki-ruhsal alanında birey ve iş
eşleştirilmesine odaklanmaktadır. Bunun nedeni, katılımcıların
algısında kariyerin diğer alanlarda etkisi ve esasen bu etkinin devam
ediyor olmasıdır.
S2: Kariyer seçiminizi yaparken kararınızı ne etkiliyor?
KATILIMCI
KK3
KK6
KK7
KE8
KE9
KK1
KE4
KE10
KE5
KK2

*KK: Kadın Katılımcı

İFADE

KE%

KK%

AİLE

%20

%30

SOSYAL
MEDYA

%30

%10

------

%10

KİŞİSEL HEDEFLER

*KE: Erkek Katılımcı

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi katılımcılar başta aile
olmak üzere sosyal medyadan oldukça etkilenmektedirler. Kariyer
seçimlerinde 10 katılımcıdan 5’i (%50) aileden, 4’ü sosyal medyadan
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(%40) etkilenirken, 1 katılımcı da hedefi dışında hiçbir şeyden
etkilenmediğini ifade etmiştir. Ancak katılımcıların cinsiyetleri göz
önüne alındığında kariyer seçimlerinde kadın katılımcıların 3’ü(%30)
en çok aileden etkilenirken, erkek katılımcıların 3’ü (%30) en çok
sosyal medyadan etkilenmiştir. Araştırmada, cinsiyet ile kariyer
seçimi arasında önemli bir farklılığın olduğu da gözlemlenmiştir.
Kariyer seçimlerinde etkili olan faktörlerin, belirli demografik
özelliklere göre farklılık gösterdikleri ve böylece öğrencilerin kariyer
seçimlerine ilişkin bir profilin ortaya çıktığı saptanmıştır.
S3: Anne ve babanızın hayalindeki meslek sizi etkiliyor
mu? Nasıl ?
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi katılımcı KE5 ifadesinde
‘babam imam olmamı istiyor.’ demekte iken bir başka katılımcı KK3
ise ‘Sağlık Meslek lisesine gitmek istiyordum ama ailemin isteği ile
Anadolu Lisesi’ne yazıldım şimdide hayallerindeki öğretmenlik
mesleğini seçmemi istiyorlar.KK2 ise ‘bana şimdiye kadar hiçbir
baskıda bulunmadılar. Hangi meslekte mutlu olacağını düşünüyorsan
o mesleği tercih et diyorlar.’ demektedir. Aynı şekilde KK1 de
‘ailemiz üzerimizde baskı yapmıyor ve seçimi bize bırakıyor ama
gönüllerinde yatan başka meslekler de var ve bunu hissediyoruz
tabiki.’dedi. Bir diğer katılımcı KE4 ise ‘pilot olmak istiyorum fakat
ailem hayallerindeki meslek olan doktorluğu tercih etmemi istiyorlar.’
ifadesini kullanırken aynı şekilde KE8,KE9,KE10 da ailelerinin hayali
olan öğretmenlik ya da doktorluk mesleğini seçmeleri konusunda ısrar
ettiklerini ifade ettiler.KK6 ise ‘ailem hemşire olmamı istiyor oysa
ben iğneden bile çok korkarım demiştir. Son olarak KK7 de aynı
şekilde ‘Van Ticaret odası başkanı olmak istiyorum ama ailem bana
bu konuda destek olmayacaklarını eğer bir meslek sahibi olacaksam
ya öğretmen yada doktorluk mesleğini seçmemi söylediler.
Yapılan çalışmada görüldüğü gibi 10 katılımcının 8’i (%80)
kariyer ve meslek seçimi yaparken ailelerinin yönlendirme yaptıkları
ifade ederken,2 katılımcı (%20) ise kararın kendilerine bırakıldığını
ifade etmişlerdir,
Bu çalışmanın sonucunda görüldüğü gibi anne - babanın
çocuğunun geleceği ile ilgili bazen farkında olarak ya da olmayarak
çocuklarını belli bir mesleğe doğru yönlendirme yaptıkları
saptanmıştır. Bu meslekler araştırma grubundaki öğrencilerin anne ya
da babalarının arzulayıpta giremediği, çocuğu için uygun gördüğü
mesleklerdir. Öte yandan çocuklarda öncelikle anne babalarına
danışmakta, eğitsel planlarına kendileri karar verdikleri zaman
genellikle yetenekleri, ilgileri gibi kişisel özelliklerinin seçecekleri
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mesleğe uygun olup olmadığını değerlendirmeden ve iş dünyasını
yeterince tanımadan bir mesleki karar verdikleri ortaya çıkmıştır. Aile
gücünün devamını getirme, hayalleri gerçekleştirme, çabalarının
boşa gitmediğini görme, onun için yaptıklarını görme, onu görmek
istediği gibi görme, kendi gücüyle kıyaslama kendi devamını görme,
hayatta bir dayanağı olmalı, onun hayat pratiğinde başarılı görme, kişi
ve aile ölçeğinde gurur duyma gibi özel beklentiler nedeniyle özel
beklentiler öğrencilerin kararlarını etkilemektedir. Önemli olan
seçilmek istenen mesleğin ne kadar zeka ve ne kadar çalışma azmi
gerektirdiğinin birey tarafından bilinmesidir.(Hürriyet Gazetesi,1999)
S4: Ailenizin eğitim düzeyi sizin seçimlerinizde etkili mi?
Bu konu ile ilgili neler söyleyebiliriz?
Yapılan çalışmada KE5 ‘Etkili tabi. Mesela benim ailemin hiç
eğitim durumu yok. Babamın bildiği tek meslek imamlık o yüzden
sadece imam olmamı istiyor.’ şeklinde cevap verdi.KE9 ise ‘Anne ve
babamın okuma yazması hiç yok mesela televizyonda doktor
gördüğünde keşke bu adam benim oğlum olsa diye sesli şekilde hayal
ediyor. Oysa doktorluk mesleğinin nasıl olacağını ve beni nasıl
yönlendireceğini hiç bilmiyor sadece istiyor.’dedi.KK2 ve KE10 ise
babalarının üniversite mezunu olduklarını meslek yönlendirmesinden
ziyade başarılı olmaları için onlara her imkanı sunduklarını belirttiler.
Ancak KK1 ‘annemin ve babamın eğitim düzeni bilmiyorum. Bana
baskıda kurmuyor ama mesleki yönlendirmede yapmıyorlar.’ demekte
iken KK3,KE4,KK6,KK7,KE8 ise ailelerinin sadece istedikleri
meslek için baskı kurduklarını ancak yönlendirme ve imkan
sağlamadıklarını belirtmişlerdir.
Yapılan çalışmaya göre 10 katılımcının 1’i (%10) eğitim
düzeyinin meslek seçiminde etkili olup olmadığında çekimser kalırken
2 katılımcının (%20) ailelerinin eğitim düzeyinden olumlu yönde
etkilenirken 7 katılımcının da (%70) olumsuz yönde etkilendiği
saptanmıştır.
Bu çalışmada kariyer ve meslek seçiminde anne-babanın
öğretim düzeyi ile öğrencinin uygun mesleğe yönlendirilmesi arasında
çok yakın bir ilişki vardır. Tahsilli anne-babaların, çocuklarındaki
başarı güdüsünü harekete geçirmekte daha üstün oldukları
görülmektedir. Bu çalışmadaki öğrencilerimizin de ailelerinin eğitim
düzeyi ve yaşadıkları çevre öğrencileri olumsuz olarak etkilemektedir.
Eğitim düzeyi düşük olan ailelerin meslekleri sadece gözlem yaparak
öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin göz ardı edildiği gözlemlenmiştir.
Birey tercih edeceği mesleğin gerektirdiği yeteneğe ve ilgiye sahip
olup olmadığı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadan karar
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verebilir.(Kuzgun,1986,s-150)Bu durumda katılımcıları
yönde etkilemektedir.

olumsuz

S5:Ailenizin mesleklere karşı ön yargısı kariyer
seçiminizde etkili mi ?
Yapılan bu çalışmada KK1 ‘ben sanatçı olmak istiyorum ama
aileme böyle bir şeyi diyemem bunu tabiki de kabul etmezler’ dedi ve
aynı şekilde KK3 e sorulan ‘modacı olmayı düşünür müsün?’
sorusuna cevabı ‘ailem izin vermez o tarz meslekleri sevmez.’ dedi.
KE8 ‘arkadaşlarım sesimin çok güzel olduğunu söylüyor ancak
sanatçı olmakla ilgili ailemin ön yargısını bildiğim için bu mesleğin
hayalini bile kuramıyorum.’dedi.KK2 ise ‘benim ailemin hiçbir
mesleğe ön yargısı olduğunu duymadım. Zaten benimde hiçbir
mesleğe karşı ön yargım yoktur’ diye ifade etmiştir. Diğer
katılımcılardan KE4,KE5,Kk6,KK7 de ailelerinin meslek ön
yargılarının bulunduğunu söylerken KE9 ve KE10 katılımcılarının
ailelerinin ön yargısının olup olmadığı konusunda bilgi sahibi
olmadıklarını söylemişlerdir.
Bu çalışmada görüldüğü gibi ailelerin mesleğe olan ön
yargıları 10 katılımcıdan 7’sini(%70) meslek seçiminde olumsuz
olarak etkilerken 2 katılımcı(%20) böyle bir durumla karşı kaşıya
kalmamıştır.1 katılımcı (%10) ise bu konuda çekimser kalmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmada ailelerde çok erkenden çocuklara bazı
mesleklerin önemli ve itibarlı, bazılarının önemsiz ve değersiz olduğu
söylendiği saptanmıştır. Bu durumda aile içinde bazı meslekler
hakkında ön yargı oluştuğu görülmüştür. Böylece aile, dolaylı bir
biçimde öğrencilerin meslek tercihini etkilemiştir. Sözü geçen bu
aileler birey-meslek uygunluğunu göz önünde bulundurmadığından
dolayı ne öğrencinin başarısı düşünülür ne de mutluluğu. Burada
önemli olan ailenin isteklerinin gerçekleşmesi, ailenin yapmış olduğu
meslek seçiminin genç tarafından benimsenmesidir.
S6: Günümüzde kariyer tercihi yaparken sosyal medya
araçlarının siz öğrencilere bir etkisi var mı?
Yapılan bu çalışmada katılımcılardan KK2 ‘hiçbir sosyal
medya hesabım bulunmuyor ve hiç ilgilenmiyorum dolayısıyla sosyal
medya araçları beni etkilemiyor’dedi.KK1 ise’sosyal medyadan ve
oradaki kişilerden, yaptıkları işlerden ben çok etkileniyorum sürekli
takip ediyorum.’dedi. Aynı şekilde KE4 ‘facebook hesabımda uçak
ile ilgili tüm grupları takip ediyorum ve diğer sosyal medya
araçlarından da sürekli uçuş videoları izliyorum. Bunları izledikçe
mesleğime ulaşmak için daha çok çalışıyorum.’ derken KE10 ve KE5
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ise hayallerindeki meslek gruplarını sürekli sosyal medyadan takip
ettiklerini ve bundan heyecan duyduklarını belirttiler.KE8 ise ‘savaş
videolarından çok etkileniyorum ve o an savaş muhabiri olmak
istiyorum. Bir gün savaş muhabiri olursam sebebi sosyal medyadır.’
derken KK6 da benzer bir sebepten dolayı ‘savaş videolarını görünce
yardım gönüllüsü olmayı istiyorum.’dedi.KK3 ise ‘sosyal medyadaki
özellikle bayanların meslekleri dikkatimi çekiyor ve sürekli onları
takip edip kendimi onlarla özdeşleştiriyorum ve ilerde kendi başıma
meslek seçim imkanım olsaydı kesinlikle sosyal medyada gördüğüm
meslek gruplarından birini seçerdim.KK7 VE KE9 da KK2 gibi sosyal
medyayı kullanmadıklarını ve dolaysıyla meslek seçiminde bu
durumdan etkilenmediklerini ifade etmişlerdir.
Yapılan çalışmada alınan cevaplara göre sosyal medyanın
birçok öğrencinin alışkanlıklarını, yaşam biçimlerini, toplumsal hayata
bakışlarını, meslek seçimleri için fikirlerini belirlediği görülmektedir.
Sosyal medya öğrencilerin kariyer ve meslek seçimi ile ilgili bilgi
birikimlerine katkı sağlamaktadır. Kişinin televizyonda ya da yeni
nesil medya araçlarında gördükleri kişileri özdeşleştirdikleri gibi
seçim yapacakları meslek ile ilgilide araştırma olanakları
bulmaktadırlar.
Bu çalışmanın sonucuna göre 10 katılımcıdan 7’si(% 70)
sosyal medyayı kullandıklarını ve kullanan tüm katılımcılarında
meslek seçimi yaparken sosyal medyadan etkilendikleri
gözlemlenmiştir. Aynı zamanda 3 katılımcının da (%30) sosyal
medyayı kullanmadıkları ve bu sebeple de meslek seçiminde sosyal
medyadan etkilenmedikleri ortaya çıkmıştır.
Meslek seçimi, bireyin yaşamında son derece önemli bir
karardır çünkü meslek bireyin hayatını kazanmak için yaptığı geçici
bir iş değil, belirli bir formasyonu gerektiren ilgi, bilgi ve beceri
isteyen sürekli bir uğraştır. Birey meslek seçimi sırasında yetenek, ilgi
ve isteklerini göz önünde tuttuğu oranda başarılı olur. Ancak, meslek
seçimi daima bireyin yetenek ve ilgileri doğrultusunda
yapılamamakta, sosyal medyada rastlantılar yoluyla görüp kendilerini
özdeşleştirmeleri bireyin meslek seçimini etkilemektedir.
S7:Tüm konuşmalarımızı gözden geçirecek olsak kariyer
seçimini yaparken öğrenciler en çok aile mi yoksa sosyal
medyanın etkisinde mi kalıyor?
Bu çalışmada öğrencilere yöneltilen soruda 10 katılımcıdan
5’i (%50)aile etkisinde kaldığını söylerken 4’ü(%40) sosyal medyanın
etkisinde kaldığını, 1’i (%10) ise aile veya sosyal medya etkisinde
kalmadığını söylemiştir. Sonuç olarak öğrencilerin yaşamlarının
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dönüm noktasını oluşturan meslek ve kariyer seçiminde Kendi ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda değil de en çok ailelerinin etkisinde
kaldıkları gözlemlenmiştir.
Bu araştırmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde;
öğrencilerin meslek seçimlerinde başta ailelerinin isteklerinin,
hayallerinin ve eğitim düzeylerinin etkili olduğu söylenebilir. Nitekim
yurtdışında ve ülkemizde lise ve üniversite öğrencilerinin kariyer
karar verme güçlüklerini belirlemeyi amaçlayan araştırmaların
çoğunda da anne babaların çocukların mesleki kararlarına kendi
istekleri
doğrultusunda
yapmak
istedikleri
belirlenmiştir
(Bacanlı,2008; Creed ve Yin, 2007; Doğan, 2010; Gati ve Saka, 2001;
Gati, Krausz ve Osipow,1996; Hijazi, Tatar ve Gati, 2004).Bununla
birlikte mesleki seçeneklerin ve bu seçenekleri etkileyen kriterlerin
fazla olması öğrencilerin zaman zaman mesleki karar vermekte
zorlanmalarına neden olmaktadır (Amir, Gati ve Kleiman, 2008; Gati,
1998; Osipow, 1999; Tinsley, 1992). Araştırma grubundaki öğrenciler
kariyer ve mesleki kararlarını verirken sırasıyla babalarından,
annelerinden, sosyal medya, kitap,dergi vb. yayınlardan
etkilendiklerini belirtmişlerdir. Geleneksel toplumlarda anne ve
babaların ailedeki rolleri karşılaştırıldığında, annelerin her zaman
çocuk bakımına ve eğitimine daha fazla katıldıkları ve ilgilendikleri
görülmektedirler. Ancak bu ve önceki araştırmalarda da ortaya çıktığı
gibi çocukların eğitsel ve mesleki kararlar söz konusu olduğunda,
babaların çocuklarını annelerine göre daha fazla etkiledikleri ya da
çocukların babalarına daha fazla başvurdukları görülmektedir. Bu,
Türk aile yapısında babaların, otoriter tutumlarından, çocuğun eğitim
ve meslek seçimi gibi önemli kararlarda daha etkin olmalarından
kaynaklanabilir.
Bu sonuçlardan
ortaöğretim öğrencilerinin kariyer
gelişimlerini zenginleştirmeye ve onların kendilerine uygun meslek
seçimleri yapmalarına yardımı amaçlayan ana-baba eğitimi
programlarının ve ailelere yönelik grup rehberliği etkinliklerinin
hazırlanmasında yararlanılabilir.
BÖLÜM III
3.1. Sonuç ve Öneriler
Meslek seçimi, bireyin yaşamında çok önemli bir olaydır.
Meslek seçerken bir birey, kendine belli bir çalışma, belli bir yaşam
biçimini seçmiş olur. Seçtiği bu yolda da başarısıyla kendini
kanıtlamaya çalışır. Birey; yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda
meslek olarak seçtiği alanda başarılı, verimli ve mutlu olur.
Özelliklerini göz önünde tutmadan rastgele seçim yaptığında başarısız,
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verimsiz ve mutsuz olur. Bu nedenle birey, meslek seçerken kendi
özellikleri ile seçeceği mesleğin nitelikleri arasında uygunluk
olmasına dikkat etmelidir (Yanıkkerem ve ark., 2004). Meslek sadece
para kazanma aracı değildir. Meslek, her şeyden önce yetenekleri
kullanma, kendini gerçekleştirme ve geliştirme yoludur. Kişi
kendisine haz veren bir işi yaptığı zaman yorgunluk duymaz
dolayısıyla stres denilen iş hastalığına da tutulmaz (Ünalan,
2005).Edremit Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerinin katılımıyla
yapılan odak grup çalışmamızda görüldüğü gibi öğrenciler kendi
isteklerinden daha çok ailelerinin kendilerine baskı yaptığı ve onların
seçimlerinin doğrudan veya dolaylı olarak etkiledikleri saptanmıştır.
Bu kapsamda şu öneriler sunulmaktadır;
Öğrenciler, ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmelidir. Her
ortaöğretim kurumunda rehberlik bölümün olması sağlanmalı ve
olanlarında rehber öğretmen ihtiyacı karşılanmalıdır. Ortaöğretim
kurumlarında rehberli bölümünün öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini
belirlemeye yönelik daha hassas çalışmalı ve her öğrencinin mutlaka
bu bölümle görüşmesi sağlanmalıdır.
Öğrenciler tercihlerini yaparken ailelerinin kendilerine baskı
yapmaması, onların ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak,
fikir alış-verişi yapıp tercihi öğrencinin kendisine bırakmalıdır.
Unutmamalıdır ki ilgi ve yetenekleriyle örtüşmeyen bölümleri okuyup
meslek sahibi olan binlerce kişi, ne işinden memnundur ne de
hayatından. Tüm geleceği olumsuz etkilenmekte kalmayıp,
Türkiye’nin geleceği açısından, üretme noktasında sıkıntılar da
yaşanmaktadır.
Öğrenciler tercihlerini yaparken; tercih edecekleri bölümle
ilgili araştırma yapmalı, okulunun rehberlik bölümüyle görüşmeli, ilgi
ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalı, ailesinin baskısına ya da
sosyal medyada özendikleri mesleklere maruz kalmadan kendi
isteklerini göz önünde tutmalı ve kulaktan dolma bilgilerle değil
bilinçli bir şekilde tercih yapmalıdır.
Ailelerin, özellikle annenin eğitim ve sosyal düzeyi yükseltilmelidir.
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Öz

Sanat yoluyla kültür yaşantısını ve beğeniyi otokratik bir denetim
altında merkezileştirilme süreci, tüm totaliter rejimlerin kültür politikasını
oluşturur. Egemen ideoloji yalnızca siyasal hedeflerinin topluma
benimsetilmesi için sanat yoluyla propagandasını yapmaz; aynı zamanda
sanatın başıboş özgürlüğünün de önüne geçilmesi gerekçesiyle, uyulması
gereken estetik ölçütlerin dayatmasını sağlar.
1933 yılında Hitler’in Dresden’ de düzenlediği “Dejenere Sanat” (Entartete
Kunst) sergileri estetik bir ölçüt dayatma girişiminin ülkenin kültür
politikasına dönüşmesine bir örnektir. 1930’lardan başlayarak makalenin
konusu olan Nazi Dönemi afiş örneklerinin büyük bir bölümü, egemen
ideolojinin siparişi olarak ele alınabilir. Art and Power: Europe Under the
Dictators (Sanat ve Güç: Diktatörler altındaki Avrupa) adlı sergi, Nasyonal
Sosyalist ürünlerin önemli bir kısmını günümüz izleyicisinin tarih birikimine
sunmuştur. Söz konusu sergi 1995-1996 tarihleri arasında sergilendiğinde,
özellikle İkinci Dünya Savaşı’na tanıklık etmiş izleyici kitlesi başta olmak
üzere; Nazi propaganda afişlerinin, teslimiyeti tekellerine almayı başarmak
için sanatı nasıl aracı olarak kullandıklarını, bir kez daha belleklerde
canlandırarak gözler önüne sermiştir.
Anahtar Kelimeler: Nazi afişi, Grafik Tasarım, Propaganda
Afişleri.
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Abstract

Centralization of cultural experience and taste by use of art under an
autocratical supervision constitutes the cultural politics of all totalitarian
regimes. To impose its political goals, dominant ideology does not only make
propaganda by exploiting art but also - and with the justification of
restraining the stray art – insists the aesthetical criterion. Hitler, in 1933,
staged an exhibition at Dresden called Degenerate Art (Entartete Kunst): a
solid example on how enforcement of aesthetical criterion transformed into
the cultural politics of a nation.
Starting from 1930s, most of these Nazi Posters which are subjects
to this article can be regarded as the orders of the dominant ideology. The
exhibition called “Art and Power: Europe Under the Dictators” presents an
important part of Nazi products to the historical repertoire of today’s viewers.
When staged between 1995-1996, this exhibition unrolled -by reviving the
memories of the viewers especially who witnessed the second world warhow Nazi propaganda posters once utilized the art to monopolize the
submission.
Keywords: Nazi poster, Graphic Design, Propaganda Posters.

Giriş
Makalede Stephen J. Eskilson’ ın “GraphicDesing A New
History”(Eskilson,2007) adlı kitabı temel kaynak olarak kabul edilip,
yazarın ana çözümleme dizgesi çıkış noktası olarak alınmıştır. Nazi
dönemi afişlerinin çok sayıda makaleye konu olduğu biliniyor
olmasına karşın, bu konunun yeniden ele alınmak istenmesi, afişlerin
tasarımsal özelliklerini önceleyen bir irdeleme yolu seçildiği içindir.
Yirminci yüzyılın başlarında I. Dünya Savaşı’nın
manipülatifstratejilerini ifade etmek için kullanılan propaganda terimi,
iletilmek istenen bilgi içerikli mesaj ile toplumların düşünce ve
davranışlarını etkileyip onları ikna edebilmek amacında olan özel bir
iletişim türü olarak tanımlanabilir.(Yılmaz, 2007,s.60)Propagandanın
özünde, ikna etmek istediği düşünceye yönelik amaçları kabul edecek
kişileri harekete yöneltme amacı yatmaktadır ve tarihsel süreçte böyle
bir amaç doğrultusunda yönetimlerin, rejimlerin güçlü olabilmek
adına propagandayı kullanmaları siyasi geleneklerde doğal
karşılanmaktadır.
Propagandayı tanımlamaya ilişkin ilk detaylı çalışmayı Harold
D. Laswell’ in “Propaganda Technique in the World War” isimli
kitabında yaptığı söylenebilir. Laswell, propaganda terimini;
“…öykülerle, söylentilerle, haberlerle, resimlerle ve sosyal iletişimin
diğer biçimleriyle düşüncenin denetimi” (Yılmaz, 2007, s.59) olarak
anlamlandırarak aslında kamuoyu yaratmada özellikle kullanılan
simgelere işaret etmektedir.Bu simgeler; oluşturulmak istenen
davranış, düşünce ve hareket biçimlerinin sistematik biçimleri,
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kelimeler, sloganlar, afişler gibi semboller kullanılarak, değiştirilmeye
ya da yeninin yaratılmasına ilişkin çabalarla yönlendirilmesi için
üretilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, simgelerin ve
bilgilerin gerçekliği ya da doğruluğundan çok, kitleler üzerindeki
etkilerinin gücüdür.(Yılmaz, 2007, s.60)
Propagandanın amacı;“bireylerin kabule zorunlu olmadıkları
bir düşünceyi, istekleriyle kabule, yapmaya zorlanamayacakları bir
hareketi, istekleriyle yapmaya yöneltmektir.”(Özsoy, 1998, s.9) Yani
onları etkileyip, sadece düşünceleri değiştirmekle ilgilenmez aynı
zamanda etkilediği bireylerin hedeflenen amaçta eylemde bulunmasını
teşvik eder. Propaganda belirli sınırlara sahip olmamasına karşın,
içinde bulunduğu koşullara bağlı kalarak bireydeki davranış
biçimlerini değiştirme amacıyla kendi sınırlarını kendisi belirler. Bu
açıdan propaganda doğrudan ya da dolaylı zararlı ya da zararsız
olmasına bakmaksızın amaçları doğrultusunda, hedef kitle üzerinde
yeni bir tutum geliştirmesi, hâlihazırda varolan koşulun ya da tutumun
etkisini arttırması ve varolan bir tutumu değiştirmeye çalışması
şeklinde üç farklı belirleyici ortaya koymaktadır. Çünkü alternatif
düşüncelerin varlığında kendini ortaya koyan propaganda tek bir
düşünce sisteminin olduğu yerde özünde taşıdığı diğer düşünceleri
yok etme hedefini yerine getiremez. (Yılmaz, 2007, s.6)
Tarihte propaganda sadece hükümetlerin amaçlarını
gerçekleştirmek için düşünceyi şekillendiren ve davranışı etkileyen bir
araç olarak kullanılmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere
gibi ülkeler, önemli bir amaç için halkın desteğini almaya ihtiyaç
duyduklarında da propagandayı yoğun bir şekilde kullanmışlardır.
Modern propaganda tarihi, kitle kültürünün gelişmesi ile yakından
ilişkilidir. Kitle kültürü imge ve mesajların endüstriyel yöntemlerle
kitlesel üretimini ifade eder. Nazi Almanya’sıkitle kültürü yoluyla
etkili propagandanın sonuçlarını verimli biçimde almış ilk önemli
örnektir. Alman Nazizm’i sadece politik bir amaç olarak değil aynı
zamanda kültürel bir hareket olarak sanatı kullanmıştır. Kitle kültürü
sadece otoritenin kontrol aracı olmamış; kitlesel tüketim için
geliştirilen imgeler, radikal alt kültürlerin düşüncelerini de ifade
edebilir biçimde kullanılmıştır. (Toby, 2004, s.20)
Propaganda zamanla, ünlü aktörleri, yönetmenleri, sanatçıları,
tasarımcıları ve yazarları halka hızlı ve etkili bir şekilde nüfus edip,
puan toplamak için kullanan önemli bir endüstri haline gelmiştir.
Devlet ajanslarının, ülke genelindeki tiyatrolarda gösterilen uzun
metrajlı filmlerden, popüler dergilerde çıkan kısa öykülere kadar her
şey için görevlendirilmesine karşın, kısa vadede açık ve canlı biçimde
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kamuoyunu eğitmek ve ikna etmek için asıl büyük çabayı gösteren
propaganda aracı, afiş olmuştur. (Mahaney, 2002, paragraf 3)
Dünya sanat tarihi, sanatsal üretimlerin zaman zaman
sanatçının siyasal görüşleri zaman zaman da egemen siyasal gücün
yaptırımlarıyla biçimlendiğine sıklıkla tanık olmuştur. 18. yüzyıl,
estetiğin politik mesajlarla sanatsal görünüm kazanması örneklerine
en yoğun biçimde tanıklık etmiş bir yüzyıldır. Özellikle Jacques David
Fransız Devrimini ateşli biçimde savunup devrim kahramanlarını
resimlerine aktarmıştır. David’ in çağdaşı Francisco de Goyaise bir
saray ressamı olmasına karşın savaşın vahşetini ve iktidarın
suiistimallerini eleştiren grafik tasarımlar yapmıştır. Sanatın farklı
politik ideolojilerin mesajlarını taşıyan görsel araçlar olma işlevini
üstlenmesi, 18. yüzyıldan farklı olarak, 19. ve 20. yüzyılda sanatçının
ideolojisi olarak değil, daha çok iktidarın ideolojisi olarak ürünlere
yansımıştır. 19. yüzyılda medyanın gelişmesi ile sanatın sipariş olarak
üretimi yaygınlaşırken özellikle grafik tasarım ürünlerinin doğrudan
doğruya sipariş ürünü olarak üretilmesi, propagandanın bir görsel
dilinin de oluşmasını sağlamıştır.
Sanatın Propaganda Gücü
Sanat yaşamdan hiçbir zaman bütünüyle kopuk olmamıştır.
Halkın düş gücü, belli bir biçimin kalıpları yoluyla iletişim sağlayan
sanatın ya da tasarımın dilini kullanır. Bu görsel dil bir yandan halkın
düş gücünü biçimlerken bir yandan da yerleşik bir inanışa dönüşür.
Sanat toplumsal ve siyasal problemlerle ilgili mesajları
duygularla iletir. Sanat ürünü belirli bir mekân ve zaman kavrayışıyla
mesajını ilettiğinde bir ‘ortaklık duygusu’ başka bir deyişle birleşme
arzusu yaratır. Siyaset her şeyden önce belirli bir deneyim alanının
şekillendirilmesidir. Bu deneyim alanı insanlarla ortaklaştırıldıkça
ideolojik içerik kazanır. Siyaset yalnızca sanatı bir araç olarak
kullanmaz.
Benjamin’
in
söylemiyle
“Siyasetin
estetikleştirilmesinisağlar”. (Kreft, 2011, s. 208)
Sanatın siyasi hamleleri sanat tarihi içerisinde sanatın
özerkliğini, özgürleşme gücünün temeli olarak görülür. Oysa siyasetin
estetikleştirilmesinde sanatın konumu bütünüyle tersine dönmüştür.
Özgürlüğünü ve özerkliğini yitirmiş, araçsallaşmış kendi varlık
nedenini bulanıklaştırmış bir konum alır. Devletin iktidar
kurumlarından oluşan siyasi toplumun sivil toplumdan ayrılması
sanatın ideolojisi ile ideolojinin sanatsal dile dönüştürülmesi
arasındaki ince çizgiyi belirler.
20. yüzyılda sanatın bağımsızlığı vurgulanırken, alt anlamda
sanatçının bağımsızlığı da vurgulanır. Oysa sanatçının bağımsızlığı
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belirsiz bir kavramdır. 20. yüzyılda sanat ile siyaset arasındaki ilişki
Kreft’in yorumuyla üç biçimde gelişmiştir:
 Siyasal
mutluluk
vaadini
güçlendirecek biçimde politik olana
destek veren, özerk bir olgu olarak
sanat.
 Bütün insanlığın ya da tek bir
topluluğun cennetin kapısına nasıl
varabileceğini gösteren ve bunu
talep eden estetik ya da anti estetiğin
yanı sıra kendi siyasal ilkesi olan
sanat.
 Kendi dilinin tüm sınırlarını aşan,
politik olanın özerkliğini ve toplum
üzerindeki egemenliğini temelden
ret eden sanat. (Kreft, 2011, s. 202)
Her üç durumda siyasetle sanat farklı etki alanları ile
konumlanmıştır. Nazizm’in şifresi ikinci konumda yer almaktadır.
Özetle Nazizm de siyaset estetikleştirilmiştir.
Propaganda Amaçlı Afiş Tasarımı
Grafik tasarım plastik sanatların içinde mesajını en yalın en
doğrudan sunabilme olanağı olan sanatsal bir dil içerir. Bu nedenle
toplumları biçimlendirmede grafik tasarımın olanaklarıyla propaganda
mesajlarını iletmek halkın hayal gücünü oluşturmak açısından etkili
bir araca dönüşmüştür. (Baynes, 2002, s. 277)
Genel anlamda tarihsel süreçte afişler, etkin bir kitle iletişim
aracı olarak, belirli hedef kitlelere seslenmeleri, saygınlık ve imaj
yaratma güçlerinin etkinliği nedeniyle çeşitli güç odaklarının tercih
ettiği bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Bu anlamda
tasarımcılar tasarladıkları afişlerdeki sloganlar, görseller ve
sembollerle toplumun düşüncesini, siyasi denetimin etkisi altında
biçimlenmesine olanak sağlar.
Propaganda amaçlı politik tasarımlarda karşılaşılan görsel
sembolizm, mücadelenin, idealizmin, fikirlerin ve olayların anlamsal
bütünlüğü ve temsilinin görsel öğelere dönüşmüş hali olmuştur.
Mesajın iletilmesine ilişkin belirlenen çerçeve, izleyici üzerinde
bırakacağı etkiye bağlı olarak görsel anlamda tasarımın bütün ilke ve
öğeleri üzerinde belirleyicidir.
Önemini
ve
gücünü
izleyici
kitlesine
rahatlıkla
ulaşabilmesiyle kazanan afiş, görsel anlamda belli düşünce ve tavrın
kazandırılması adına etkin bir rol üstlenmiş ve politik afişler ulaştığı
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kitle üzerinde, küresel anlamda hak, barış ve adalet gibi kavramların
mücadelelerinin verildiği, demokratikleşme sürecindeki çabalara
destek amacı ile yardım alınan görsel bir sembol olmuştur. Aynı
zamanda yeri geldiğinde, iktidarların kitleler üzerindeki etkisini
pekiştirmek amacıyla da kullanılmıştır. (Yavuz, 2007, s. 64)
Tarihsel dizgede Fransız Devriminden itibaren radyo gibi
medya araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde etkili bir şekilde
kullanılmaya başlayan propaganda afişleri, yine propaganda işlevini
en iyi şekilde yerine getirerek neredeyse Birinci Dünya Savaşı’nın
kendisi ile özdeşleşmiştir.(Aktaş, Giriş bölümü, paragraf 1)
Halkın durum ve koşullar üzerindeki algısını etkilemeyi
amaçlayan savaş propagandası afişleri, bireylere yapılması gerekenleri
devlet adına iletme görevini üstlenmiştir. Savaşa asker toplamaktan
cephe arkasında nasıl destek olunacağına kadar birçok konuda
toplumsal algıyı bir noktaya toplamaya çalışan bu afişler aynı
zamanda savaşı doğrudan hissetmeyen kitlelere de ulaşılabilmesiyle
düşmanı daha yakına taşıyarak savaş gündemini sürekli canlı
tutmuştur.
I. Dünya Savaş’ı sırasında İngiltere, askere gönüllü kaydının
arttırılması, anti-Alman propagandası ve savaş ekonomisine destek
istenmesi gibi konularda afişleri en etkili biçimde kullanan ülkelerden
biri olmuştur. Üretilen afişlerde kullanılan görsellerde İngiliz askerleri
adil, onurlu, asil savaşçılar olarak betimlenirken, Alman askerleri
vahşi, barbarlar olarak gösterilmiştir. Amerika ve İngiltere Alman
karşıtı propagandalarını Ortaçağ’ da Avrupa’yı yağmalayan Hunlar
örneğine dayanan bir düşünce üzerine temellendirmiş, devam eden
savaşta Almanların barbarlığına karşı kendi uygarlıklarını korumak
amacıyla adeta bir Haçlı mücadelesi olarak şekillendirmeye
çalışmışlardır. (Işıklı & Eşitti, 2015, s. 672)
H.R. Hopps tarafından yapılmış ‘Destroy This Mad BruteEnlist’ (1918) afişi o dönemde üretilmiş olan askere çağrı afişlerinin
en iyi örneklerinden biridir. Bu afişte ‘Anti-Alman propagandası’
göndermesi Alman askerinin bıyığı, miğferi ve elinde “kültür” yazılı
sopayı tutan canavarlaşmış goril benzetmesi ile hedef kitleye
sunulmuştur. Afişte üstünden kan damlayan sopa (Almanya’ nın
Belçika’ yı işgalinden sonra) uygarlığın olanaklarını kullanan
Almanların Amerika içinde tehdit olacağını anlatmaya çalışan ve
Alman barbarizminin vurgulanmak istendiği bir sembole
dönüşmüştür. Gorilin ayağını Amerika kıtasına basmış olması, söz
konusu savaşın sadece Avrupa kıtasında kalmayacağının aynı
zamanda Alman barbarlığının Amerika kıtası içinde tehdit olacağını
dile getirmektedir.
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Resim 1:Harry R. Hopps, “DestroyThis Mad Brute- Enlist”, 1918
Genel anlamda bir savaş stratejisi olarak kullanılan tecavüz
olgusu, kadınsal bir kurguda tasarlanan ‘ulus’ kavramı üzerinden,
erkekleri kurtarıcı olarak gören ve onlara ihtiyaç duyduğu için çağıran
bir düşüncenin sunumu şeklinde afişlere konu olmuştur. Bu anlamda
afişte gorilin taşıdığı kadın figürü böylesi bir düşüncenin en belirgin
görsel örneğidir. (Işıklı & Eşitti, 2015, s. 672)
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Endüstrileşme 19. yüzyıl süresince, kitleyi siyasal amaçları
doğrultusunda ikna etmek için propaganda aracı olarak afişleri
oldukça etkili bir biçimde kullanmıştır. 1914 ‘te savaşın başlamasıyla
afiş tasarımları üstlendikleri sorumluluk bağlamında, rüştünü ispat
etmiştir. Kitle tarafından anlaşılması ve kabul edilmesi yönü ile büyük
avantajlara sahip olan afiş, aynı zamanda üretim noktasında da
ucuzdur. Savaşan ulusların hükümetleri için afişin tam olarak anlamı
kitle iletişimdir. İngiltere, savaşın hemen başında ‘Your Country
Needs You’ (Ülkenin Sana İhtiyacı Var) başlıklı afişleriyle ve orduya
asker alımı için başlattığı reklam kampanyasıyla başarıyı yakalamıştır.
Bu başarı ilham kaynağını ilk kez haftalık dergi London Opinion’ ın
kapağı için Alfred Leete tarafından tasarlanmış askere alım afişinden
almaktadır.

Resim 2:AlfredLeete, “Your Country NeedsYou”, 1914
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Orijinali foto- litografi olan ve askere alım noktalarında
sergilenen bu afiş, başat tek bir figür kullanımı ile savaş öncesi ticari
afişlerin özelliklerini taşımaktadır. İlerleyen süreçte askere alım
parlamento komitesi, afişte kullanılan sloganın düzenlenmiş
çeşitlemelerini kullanmaya karar vermiştir.
Savaş afişlerinin etkisinin ölçülmesi olanaksız gibi görünsede,
bir afişin popüler başarısı sadece çok sayıda taklidinin olması ve
yaygın kullanımı ile de fark edilebilir. Bu anlamda Leete’ in Lord
Kitchener afişi çok sayıda taklidi ile en çok tanınan savaş afişleri
arasına girmiştir.
Bir yönü ile de psikolojik bir savaş olarak nitelendirilebilecek
olan propagandanın özünde daha önce de çeşitli biçimlerde ifade
edildiği gibi; ulaşılmak istenen sonuca yönelik bir benimsetme çabası
vardır. Bu durumda temel hedefi ve işlevi etkileme üzerine kurulu
olan afiş; popüler bir iletişim aracı olarak tarihsel süreçte fazlasıyla
kullanılmış, en büyük etkiyi de propagandanın doruk noktasına
ulaştığı dönem olan II. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirmiştir.
Nazi Almanya’sında Propaganda Amaçlı Afiş Tasarımı
I. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin yürüttüğü başarılı
propaganda II. Dünya Savaşında Hitler Almanya’sının politik
propagandasına örnek olmuştur.
Hitler’e göre propagandanın görevi bireyi, bilimsel anlamda
bilgi sahibi yapmak değil, kitlelerin dikkatini belli olaylar, koşullar ve
benzeri imgeler üzerinde yoğunlaştırmaktır. Burada sanata düşen
görev; olgu ve olayın gerekliliği ve doğruluğu hakkında genel bir
düşünce biçiminin oluşmasını sağlamaktır. Bu durumda propaganda
sanatının can alıcı noktası: Hayalin etkin olduğu alanların, duyguların
ve içgüdülerin etkisi altındaki büyük kitlelerin, anlayabileceği bir
seviyeye ulaşarak, psikolojik bakımdan uygun bir biçimde hedef
kitlenin dikkatini çekmek ve kalbine girmenin yolunu bulabilmektir.
Bu anlamda propaganda aracı olarak kullanılan afişlerinde hareket
yöntemi, çoğunlukla duygulara, belirli yönleri ile de yönlendirilmiş
akla seslenen bir anlayışta olması gerekir.
Hitler, kitleye yönelik olması gerektiğine inandığı
propagandanın içeriği ve bilim arasındaki ilişkiyi duvar afişi ile sanat
arasındaki ilişkiye benzetmektedir. Hitler ‘Kavgam’ da afişi
değerlendirmiş, bir ilan aracı olarak sanatsal değerinin olmadığını,
şekil ve renklerle görenlerin dikkatini çekmek amacıyla yapıldığını
belirtmiş olmasına karşın afişin etki gücünden vazgeçememiştir. Sergi
afişi karşılaştırmasında afişin, halk kitlelerine serginin anlamını
anlatmak zorunda olduğunu, fakat onun yerini doldurma amacının

199

200 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

olmadığını belirterek afişin etki alanının sanatla karıştırılmaması
gerektiğini vurgulamıştır. (Hitler, 2016, s. 156)
Modern Avrupa tarihinde, Nazi Almanya’sı 1933 ile 1945
yılları arasında önemli rol oynamıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında
Almanya'da kikötü siyasi ve ekonomik iklim, Versailles
Antlaşması'nın aşağılaması ve adaletsizliği ile birleşince, Alman
halkının bu kapsamda propaganda ile yönlendirilebileceği uygun
duygusal ortam sağlanmış oldu. Almanya’ nın savaşı kaybetmesi ile
düzenleri bozulan insanlar, yenilginin getirdiği koşullar altında
eziliyor, savaş sonrası yapılan antlaşmayı imzalayan politikacıları
suçluyor ve beraberinde yeni bir lider istiyordu. (Bie, 2015, paragraf
10)
Bununla birlikte 1929-1933 yılları boyunca süren dünya
çapındaki ‘Büyük Buhran’ Almanya'yı etkilemiş ancak Weimar'ın
hiçbir lideri ekonomik sorunu çözememişti. Bu durumda Hitler, en
popüler Nazi partisinin lideri olarak, insanların düzensizlik ve
karmaşanın belirsizliğinden duyduğu kaygıyı kullanıpgüçlü bir
öngörüyle liderliği kaçınılmaz hedef olarak benimsedi. Bu amacı
gerçekleştirecek koşulları yaratmak için kullanılan Nazi propaganda
yöntemi içerik olarak, partinin belirtilen hedeflerini yerine getirmeye
çalışması üzerine yapılandırıldı ve oluşturulan kurgu birkaç önemli
temanın üzerinde odaklandı. Bu temalar:
 Almanya'nın
aşağılanması
ve
Versailles Antlaşmasının haksızlığı
 Weimar
Parlamenter
Cumhuriyetinin zayıflığı
 Dünya çapında kötülük olarak
gördükleriYahudi, Bolşevizm ve
Kapitalizme karşı vatansever Nazi
Almanya’
sının
karşıtlığı.
(Narayanaswami,
III.
Bölüm,paragraf 18)
30 Ocak 1933’ te Nasyonal Sosyalist Parti’nin yönetime
gelmesiyle Joseph Goebbels, Hitler’ in ‘Halkı Aydınlatma ve
Propaganda Bakanı’ olmuş bunu izleyen dönemde ‘Reich Kültür
Odası’nın kurulması ile basın, kültür ve sanat etkinlikleri izlemeye
alınmıştır.
20 Haziran 1933’ te Bauhaus’ un kapatılmasının ardından
“Irksal açıdan soysuzlaşmış” olarak nitelendirilen modern sanatçılar,
yazarlar, müzisyenler, eleştirmenler, aktörler ve akademisyenler
izlenmeye alınmış; ilk aşamada Musevi olan sanatçılar ülkeyi terk
etmişlerdir. Goebbels’ in Dışavurumculuğa verdiği desteğe rağmen,
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Nazi Partisinin ideoloğu olarak bilinen Alman siyasetçi Alfred
Rosenberg’ in Modernizm’e karşı olan düşüncesinin parti içinde çok
sayıda taraftar bulması Goebbels’ in geri adım atmasına neden
olmuştur. Naziler benimsedikleri bu yönelimi halka benimsetmek
adına 1937’ de Münih’ te Alman müzelerinde sergilenen çağdaş
yapıtları toplayarak ‘Dejenere Sanat’ başlığı altında bir sergi
düzenlediler. Bu serginin amacı eserleri utanç belgeleri olarak
sergileyerek, halka hangi tür sanatın aşağılanması gerektiğini
göstermekti. Sonraki süreçte bu eylem genişleyerek, müze ve sanat
galerilerinin bu tür sanat ürünlerinden arındırılması, hatta yapıtların
yok edilmesine kadar vardırıldı. (Eşen, 2015, s. 203-204)
Nasyonal Sosyalist rejime uyum sağlayamamasına karşın
ülkelerini terk etmeyen birçok Alman sanatçının baskıcı yönetimin
zorbalığa varan yöntemleri nedeniyle içinde bulundukları sosyal
ortamdan kendilerini soyutlayarak iç dünyalarına kapanmaları, Alman
yazar
Thomas
Mann
tarafından
“içsel
göç”
olarak
kavramlaştırılmıştır.(Eşen, 2015, s. 210-213)
Bütün baskılara karşın bu sanatçılar gizlice sanatsal
yaratımlarına devam etmişler, böylece Nasyonal Sosyalizm’ in
ortadan kaldırmaya çalıştığı çağdaş Alman sanatının sürekliliğini
sürdürmeye çalışmışlardır. Aynı süreçte Alman Sanat Evi’nde açılan
‘Büyük Alman Sanatı Sergisi’ Almanya’dan görüntüler içeren
İskandinav göndermeleriyle çeşitlenmiş, idealist ve övgücü bir dile
dayanan yüceltilmiş kutsal yeni klasisizmin, Nazi Sanatının bundan
sonraki yönün belirlenmesindeki önemi vurgulanmıştır.(Eşen, 2015, s.
203-204)
Hitler ve Nazi partisi kitlelerin psikolojisini kavramak, işçinin
ve çiftçinin desteğini alabilmek için görsel propagandayı kullanmıştır.
Çünkü görsel propaganda, Nazi politikalarının gücünü korumak için
Nazi Almanya’sında önemli bir araçtır. 30 Ocak 1933'te iktidara
gelmesiyle birlikte görsel sanatlar, filmler, fotoğraflar, afişler ve
reklamlar Nazi ideolojisi tarafından büyük oranda yeniden biçimlendi.
Naziler gazetelere büyük paralar harcarken, afiş ve kampanyalar,
halkın partiyi desteklemeye yönelmesine uygun iklim yaratmıştır.
Nazi Almanya’sında -görsel propagandanın niteliği gereği- politik
gösteriler, afişler, karikatürler, fotoğraflar ve reklamlarla görsel
sanatlar, politika ile birleştirildi. Ayrıca parti ile kitleler arasındaki
ilişki de politik fotoğrafçılığın ve afişin daha uygun bir anlaşma
yöntemi olduğu görüldü.
Özelikle siyasi afişler, tanıtımın bir yolu olarak yaygın bir
şekilde kullanıldı.1933-1945 yılları arasında Naziler, kamuya
ulaşmanın bir yol olan afiş propagandasına büyük paralar harcadı.
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Buradaki amaç sivil nüfusa, afişleri izleyerek milli kimliğini
derinleştirip, kendilerini ülkenin önemli bir üyesi olarak görmelerini
öğretmekti.(Bie, 2015, paragraf 11)
Aile kavramı Nazi propaganda afişlerinde sıklıkla işlenen
konular arasındadır. Versailles antlaşmasının huzursuzluğu ve
dengesiz ekonomik dönemler göz önüne alındığında, Naziler görsel
propagandayı kullanarak ‘Aryan’ Alman ailesini Nazi davasını
desteklemek için harekete geçirdiler. Afişlerde oluşturulan
betimlemelerin temel amacı; I. Dünya Savaşı'nda yapılan tazminat
ödemeleriyle haksız yere cezalandırıldığına inanılan, çalışkan Alman
ailesini yüceltmekti. Bunu yaparken, Naziler, insanların kendi
grubunun üyeleri olarak algıladıkları diğer insanlara ayrıcalıklı
davranış eğilimi olan ve günümüzde ‘Ingroup Bias’ (önyargı
topluluğu) olarak bilinen kavramın yayılması başarmışlardır. Bu
Yahudi karşıtı propaganda ile Alman nüfusunun çoğunluğu
istenmeyen geri kalanından uzaklaştırılıyordu. Bu, milliyetçilik
anlayışını daha da güçlendirdi ve Nazi ideolojisine karşı olan kuşku ve
düşmanlıkların azalmasını sağladı. (Narayanaswami, V. Bölüm,
paragraf 41)
Nazi rejiminde kullanılan görsel propagandanın amacı,
insanları doyuma ulaştırmak, ideolojinin onlar yararına hedefler
taşıdığına inandırmak ve kitlelerin bu rejimin değer ve kararlarına
yürekten taraftar olmalarını sağlamaktı. Grafik tasarım ürünleri
bağlamında görsel sanatların sonuçları güçlü bir şekilde insanlar
üzerinde etkili olmuş; Hitler'in ‘Kavgam’ da belirttiği gibi Naziler,
gerçek gücün ancak ve ancak ideolojinin zaferi yoluyla
kazanılabileceğini güçlü biçimde hissetmiş; bu ideolojiyi desteklemek
için kitlelerin toparlanması gerektirdiğini anlamışlardı. Propaganda
yöntemlerinde, düşman başarıyla çerçevelenip tanımlandığında,
Nazilerin kitleleri toparlaması daha kolaylaşmıştır.
Ulusal Aydınlanma ve Propaganda Bakanı Josef Goebbels’ in
bakanlığının yönetimi altında illüstrasyon ve grafik tasarım; Alman
kültürünü ideolojik inançlarına uygun olarak tanımlamak ve kontrol
etmek amacıyla denetlenmiştir. Tipograflar ve grafik tasarımcıların
modern stilleri reddetmesi beklenirken, her sanatçının Nazi partisinin
liderliğini idealleştiren ürünlerinde, temsili stiller kullanmaya zorunlu
oldukları benimsetilmişti. Grafik tasarımcıların birçoğu, Nazilerin
politikaları ile uyumlu davranışlar göstermeleri ve üretimleriyle
sadakatlerini kanıtlamaları noktasında, Goebbels yönetiminde
yürütülen programın yoğun baskısı ile her an karşı karşıya
kalmışlardır.
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Hitler iktidara gelmeden önce parti üyesi olan Hans
Scweitzer’ inafişi “Son Umut: Hitler”, Hitler’ in 1932 ilkbaharındaki
başkanlık kampanyası için oluşturulmuş afiş tasarımlarınabir örnektir.
Akademik bir tarzda eğitim almış olan Schweitzer, bu afişinde
geleneksel düz çizim tekniklerini kullanmıştır.

Resim 3:HansScweitzer, “Son Umut: Hitler”, 1932
figürler

Negatif boşluktan oluşan harfler (koyu renkli Hitler yazısı)
tarafından yürüyüşe çıkarılan bir bayrak olarak
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görünmektedir. Schweitzeridealize edilmiş ‘stormtroopers’ ı (Fırtına
Birlikleri) gösteren afişi ile başarı elde etmiş ve 1937’ de Goebbels
tarafından yönetsel bir yapı olan ‘Hilfwerkfür Deutsche Bildende
Kunst'un yöneticiliğine atanmıştır.
Dönemin bir diğer tasarımcısı olan Leonid, 1936 yılında “Tüm
Almanya Lideri Halkın Radyosu ile Dinledi” sloganı ile tasarladığı
afişinde kullandığı imajla, Nazi ideolojisinin temel bir parçası olan
basın ve kitle iletişim araçlarının Avrupa’ nın geri kalanında egemen
olan ticari medya ile karşılaştırıldığında merkezi olarak kontrol
edildiğini kanıtlamaktadır. Bu afiş, o dönemde gerçek anlamda
modern bir unsur olan fotomontajı, Fraktur harfleriyle birleştirerek
farklı bir dizim oluşturmuştur.
Modern tasarım ilkelerine göre, dekoratif el yazısının bir
fotoğrafla karışmasından daha olası bir şey yoktur. Bu afiş tasarımında
Leonid, geleneksel Alman milliyetçiliği bağlamında radyo ile
dönemin modern teknolojisini referans alarak her iki yöneliminde
özelliklerini taşıyan tasarımlar üretmiştir. (Eskilson, 2007, s. 279)

Resim 4:Leonid, “Tüm Almanya Liderleri Halkın Alıcısı ile Dinledi”,
1936
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Richard Klein' in grafik çalışmaları ise, Nazi tasarımında
klasik idealizmi kucaklamak gibi öznel bir eğilime sahiptir. 1937 ve
1938'de düzenlenen "Büyük Alman Sanat Sergisi" afişinde Klein,
izleyiciye antik Roma İmparatorluğunun anıtları üzerindeki yazıtları
hatırlatmak amacıyla merkeze yerleştirilmiş yazı biçimini tercih
etmiştir. Metnin üzerindeki amblem, gamalı haç, kartal, meşale ve
miğfer alegorisine ek olarak figürün kafasının pürüzsüz geometrisi ile
bu afiş, klasik Art Deco tarzının etkilerini yansıtmaktadır. (Eskilson,
2007, s. 281)
Nazi propagandacılar, ideolojik inançlarını mitolojik imgelerle
ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Bir Weltanschauung (dünya lideri) ya
da halkın liderlerde cisimleşen iradesi ile yaratılan ruhsal olarak
bütünleşmiş ve ahlaken yenileşmiş bir toplumda herkesi kapsayan
bakış açısını sunmaktır. Alman Nazizm’ini diğer faşist yönetimlerden
ayıran en önemli özellik budur. Bu durum Alman toplumunun organik
bir topluluk olduğunu varsayarak liderin, bu topluluğun varoluşunun
yaratıcısı olarak görülmesini ifade etmektedir. (Toby, 2004, s.66)

Resim 5: Richard Klein, "Büyük Alman Sanat Sergisi", 1938
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Çoğu Nazi propaganda afiş tasarımlarında, geleneksel izlenim
ile kişisel izlenimlerin birlikteliğinin izlerine rastlanmaktadır.
Buradaki görselde ise, elleri ile çalışan ideal “Aryan” figürü ham yapı
teknikleri ile güçlendirilmiştir. Bununla birlikte Modern yaşamın
izlerini taşımayan Fraktur harf karakterleri ile yazılan "Hitler, Alman
mallarını satın alarak onu kuruyor" sloganı Alman geleneğine
dönüşün göstergelerini taşımaktadır. Bu afiş, Bauhaus' da tercih
edilen(Nazilerin yozlaşmış kabul ettikleri), şehir merkezli, evrensel
kavramlar karşısında, “bölgesel geleneğin korunması” nı ve partinin
Alman kimliğinin koruyucusu olduğuna ilişkin, ulusal kavramları
güçlendirmeye çalışmıştır. (Eskilson, 2007, s. 281- 283)

Resim 6:Anonim, “Hitler İnşa Ediyor”,1940
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Nazi Almanya’sında hükümet adına çalışan grafik tasarımcılar
modern tasarım hareketlerine hiç karışmamayı tercih etmişlerse de
Ludwig Hohlwein, yenilikçi bir tasarımcı olarak ilk modern grafik
tasarım hareketlerinden biri olan Sachplakat (nesne afiş) stilinin
öncülerinden biri olarak ürünlerini tasarlamıştır. Hohlwein’ in
tasarımlarından biri olan bu afiş 1934'te düzenlenen “Kızlar Spor
Festivali” tanıtımıdır. Tasarımcı genç bir kadın sporcu figürünü,
gövdesinde kullandığı rengin düz bölgelerini şortunun rengi ile
kurduğu güçlü bağlantı ile ortaya koymaktadır. Böylece figürün
bacakları arasındaki bayrak üzerindeki gamalı haç şekli, ufuk çizgisi
olmayan yüzeyden kırpılmışçasına öne çıkmaktadır. (Eskilson, 2007,
s. 283)

Resim 7: Ludwig Hohlwein,"Spor Festivali",1934
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İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve savaş sırasında Nazi afiş
tasarımcıları, İngiliz tasarımcıların yirmi yıldan fazla süren dönemde
kullandıkları duygusallık yüklü suçluluk temalarına çalışmalarında
ağırlık vermişlerdir. Propaganda sanatçıları çeşitli stillerde çalışırken
illüstrasyon, Alman savaş afişlerinin temel malzemelerinden birini
oluşturmuştur.
Bununla birlikte, Hitler’ in kitlesel başarısı da kampanyası
süresince propagandayı yaygın biçimde kullanmasına bağlı olmuştur.
Antisemitik bakış açısı, tanrı söylemleri ile süslenerek, Nazi
uygulamalarının korkacak bir şey değil, onları kurtaracak bir
kahramanın başarısı olarak gösterilerek halka sunuldu. 1939 yılının
başlarında Goebbels, “Haftanın Mesajı” isimli yeni bir afiş
kampanyası düzenlemiş ve elde edilen imgeler savaş sırasında üretilen
en duygusal manipülatif işler arasında yer almıştır.
Örneğin Polonya'nın istilasından yalnızca iki hafta sonra
tasarlanan afişte, ölen sivillerin fotoğrafını İngiltere Başbakanı Neville
Chamberlain'ın fotoğrafı ile birleşmekte ve “Chamberlain’s Work”
sloganı ile güçlendirilmektedir.

–

Resim 8:Anonim, “Chamberlain’sWork!”, 1939

Referans alınan fotoğraf bir grup Alman sivilin Polonya
partizanları tarafından öldürülmesini konu almakta ve afişte bu
saldırının İngilizler tarafından planlandığı savunulmaktadır. Bütün
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netliği ile siviller olduğu görülen fotoğraf damlayan kanlı harflerle
oluşturulmuş bir tipografinin kullanımı ile birleşince kamuoyunu
etkileme maksatlı aydınlatmaya yönelik ‘vahşet’ imgesinin önemli bir
örneğini ortaya çıkarmaktadır.
Tasarımcı Ludwig Hohlwein savaş sırasında Nazi davasına
hizmet etmeye devam ederek Sachplakat tarzında afişler üretmeye
devam etmiştir. 1942’den bir örnek olan bu afiş ise Alman sivilleri
müttefik bombardımanı kampanyalarını engellemek adına kurulan
karartma kurallarına uymak adına çağrıda bulunmaktadır. (Eskilson,
2007, s. 288)

Resim 9: Ludwig Hohlwein, " Blackout", 1942
Afiş I. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman sivillerin, savaş
çabasını tehlikeye attığını savunan düşünceye hizmet etmektedir. Zarif
siluet, düz ve mavi alanlardan oluşan parlak sarı pencerelerle
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noktalanarak oluşturulmuş, metin kutuları patlamayla havaya
fırlatıldığı için görüntüye dinamizm katmıştır.
Nazizm’in sadece görsel imgelerle değil yaşamsal imgelerle
de bir gösteri toplumu yarattığı kolayca fark edilir. Yürüyüşlerin, geçit
törenlerinin ve kitlesel mitinglerin söz konusu organik topluluğu ifade
edecek biçimde görsel olarak tasarlanmasının yanında tiyatrallik,
mimikler, el kol hareketleri, sesleniş koreografileri de bir sanat ürünü
olarak düşünülmüştür.
Örneğin, Hitlerin insan dizilerinin arasındaki geniş
koridorlardan ilerlemesi onun “insanlara kutsal mesajlarını iletmek
üzere yükselen sesinin” ruhaniliğini ifade etmektedir. (Toby, 2004, s.
69)Batı siyasi düşüncesinde sanatta bedenin farklı metaforlarla temsili
hemen hemen bütün yüzyıllarda yer almıştır. Ancak Nazizm’in bedeni
kullanış biçimi ideolojik bir yansımadan öte imgesel bir dile
dönüşmüştür. İdeolojik her sav bir görsel koda işaret etmektedir. Bu
kodların sıralı olarak kullanılması Nazizm’in yükseliş döneminde
sanatçıların ve tasarımcıların bilmek ile sorumlu oldukları görsel dil
gramerini oluşturmuştur.
Sonuç
Nazi Almanya’ sının grafik tasarım ürünleri iki bakış
açısından irdelenebilir. Bu ürünler “siyasetin estetiği midir yoksa
estetiğin siyaseti midir” bu soru yanıtlandığında Nazizm’ deki sanat
tasarımı anlayışının gerçeklik ile bağı daha doğru kurulabilir. Bu
çerçeveden bakıldığında Nazi Almanya’sında grafik tasarımında;
sanat tarihinde sıklıkla tanık olduğumuz estetiğin siyaseti değil,
tersine başlı başına “siyasetin estetiği” nin varlığı kuşku kabul
etmeyecek kadar açık görülür. (Kreft, 2011, s. 209)
Nazizm günlük yaşantının özerkliğini başka bir deyişle sivil
yaşamın özerkliğini ortadan kaldırarak sanat yoluyla siyasi toplum
yaratmak istemiştir. Sanat özgül alanı olan sivil alandan
uzaklaştırılarak siyasi alanın propaganda diline dönüştürülmüştür.
Başka bir deyişle kendi söz hakkını erteleyen bir sanat dili
yaratılmıştır.
Yukarıdaki yorumlardan yola çıkarak, sanatın insanı
biçimlendirme aracı olarak ya da kültürel dili olarak kullanılmasında
günümüzde olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmeyecektir. Çünkü
sanat, insana ulaştırıldığında en etkili inandırma aracıdır.
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ÖZDEŞLEŞME VE SENGE’NİN BEŞ DİSİPLİNİNİN İNTİHAL
ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
EFFECT OF FIVE DICIPLINES OF IDENTIFICTION AND
SENGE ON PERCEPTION OF PLAGIARISM
Arş. Gör. Fetullah BATTAL
Öğr. Gör. İbrahim DURMUŞ
Öz

Bu çalışmada intihal ile özdeşlik arasında negatif yönlü bir ilişkinin
istatistiksel olarak var olup olmadığı, Peter Sengenin öğrenen örgütleri
tanımlarken geliştirdiği bir ölçek yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır.
Ankete dayalı analizde kullanılan Demografik veriler olarak Cinsiyet
Durumu, Eğitim Durumu, Yaş aralığı ve Gelir Durumu gibi temel göstergeler
baz alındıktan sonra 2015 yılında Gümüşhane Üniversitesinde (50), Erzurum
Atatürk Üniversitesinde (50, Bayburt Üniversitesinde (120), olmak üzere
toplamda (220) akademisyene uygulanmıştır. Anketlere Öğretim Elemanları
ve Öğretim Üyesi düzeyinde ki akademisyenler katılmış ve bu alanlarda ki
eğitim durumları da 1-yüksek lisans ders aşaması, 2-yüksek lisans tez
aşaması, 3- doktora ders aşaması, 4-doktora yeterlilik aşaması ve 5-doktora
tez aşaması olarak sınıflandırılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada,
birden çok gözlenen değişken arasındaki ilişkiyi daha iyi verdiği için
istatistiksel yöntem olarak Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) benimsenmiştir.
Anketimize katılanların %55.9 ‘ u erkek , %44.1’ i kadındır. Anketimize
katılanların çoğunluğunun eğitim durumu % 41.8 ile doktora tez aşamasında
olan kişilerdir. Çalışmamızda İntihal Algısı ile Özdeşlik arasında negatif bir
korelasyon gözlemlerken; özdeşlik ile Sengenin Disiplin ölçeği arasında
pozitif bir korelasyon gözlemledik. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti tarihi
boyunca örgütsel ahlak ve kurumsal etik üzerine oldukça az çalışma
yapılmıştır. Dolaysıyla etik ile ilgili olan İntihal Eğilimi konusunu bu
makalede bağımlı bir değişken olarak incelerken; Özdeşlik kavramı ve
Senge’nin öğrenen örgütlerini de bağımsız değişken olarak dikkate alarak
ilişkisel bir model oluşturmaya çalıştık.
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Abstract

In our study, the negative relationship between plagiarism and
identity, and a scale which developed with the questions of five articles Peter
Senge developed while defining Learning organizations included in the
model with the applied factor analysis tried to be examined. While Gender
Status, Education Status, Age Range, Income Status were analyzed as
demographic data, it was employed on the academician (220) in Gumushane
University (50) and Erzurum Atatürk University (50) and Bayburt University
(120) in 2015. In the content, academic staff at the level of lecturers and
instructors participated and the study was carried out by classifying
educatıonial status as; 1) Master’s courses, 2) Master thesis, 3) doctorate
courses, 4) doctorate proficiency and 5) doctorate thesis. 55.9% of the
respondents were male and 44.1% were female. The majority of the
participants in our survey had a doctoral dissertation with 41.8%. We
observed a negative correlation between the Perception of Plagiarism and
Identity in our study; We observed a positive correlation between the identity
and the Sengenin Discipline scale. Unfortunately, there has been not
sufficient work on organizational ethics and corporate ethics throughout the
history of the Republic of Turkey. Thus, while the topic of "Plagiarism
Tendency", which is related to ethics, has been examined as a dependent
variable in this article, the concepts of "identity" and "learning organizations
of the Senge" are considered as independent variables and a rational model
attempted to be created.
Keywords: Perception of plagiarism, Identification, Senge's The
Fifth Discipline, Structural Equation Modeling, Lisrel.

1-GİRİŞ
Bilimsel araştırmaların doğasında süreklilik ve daha önce
yapılan araştırmalardan haberdar olunması gereği vardır. Her bilimsel
araştırma daha önce yapılmış araştırmalar üzerine geliştirilir. Yapılan
çalışmaların yayın içinde aktarımında bazı kurallara uyulması,
yararlanılan kaynakların yine belirli kurallara göre belirtilmesi esastır.
Bilimsel araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yayma aşamasında
bilerek veya bilmeden yapılan hatalar araştırmanın güvenilirliğini
zedelediği gibi ilgili bilim dalına da zarar vermektedir.
(Özenç,2008:187-204)
Bilimsel iletişim sürecinde genelde "etik dışı" olarak
tanımlanan bu davranışlar içine "sahtecilik", "intihal/aşırmacılık",
"uydurmacılık" ve "yinelenen yayın yapma" gibi istenmeyen
uygulamalar girmektedir. Bu kavramlar içinde sıkça karşılaştığımız
intihal (plagiarism) sadece akademik çevrelerin değil, sanat ve
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edebiyat dünyasının da karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Literatürde
giderek üzerinde daha çok durulan bilimsel etik ve intihal ülkemizde
yeterince irdelenmeyen bir konudur. Literatürümüzde son yıllarda
mesleki etikle ilgili çalışmalara önceki yıllara oranla daha sık
rastlanmasına rağmen, intihal algısı konusunda yapılan araştırmaların
sayısı oldukça yetersizdir. Özenç,2008:187-204).
Bu sürecin yazar, editör, hakem ve okuyucu boyutuna vurgu
yapan Oğuz (1999), yazarın araştırma ve sunum açısından
sorumluluklarını belirtirken, editörün bu süreç içinde iletişimin uygun,
zamanında, açık, güvenilir ve tarafsız olarak sürdürülmesindeki rolüne
değinmektedir. Hakem sorumluluğunda tarafsızlık, eldeki metnin
yetkin hale getirilmesi; okuyucu boyutunda ise okuyucunun ilgi
alanına giren konulardaki yazıları izlemek, incelemek ve yanlışları
bilimsel yayın ortamında ortaya koymak, yani tepki vermek
sorumluluğunun bulunduğu ifade edilmektedir (Oğuz,1999:154-158).
Burada esas olan aslında intihali nasıl algıladığımız ve bu yönde ne
gibi yaptırımlar ile karşılaşabileceğimizi düşünebilmektir. Yaptığımız
literatür incelemesinden hareketle temel model kısmında intihal algısı
ile özdeşleşme duygusu arasında negatif bir ilişki beklerken; yine
özdeşlik duygusu ile Peter Sengenin (1990) öğrenme disiplinlerinden
yola çıkarak 1) Sistemli düşünme, 2) Kişisel ustalık, 3) Zihinsel (akıl)
model, 4) Vizyon paylaşımı, 5) Takım halinde öğrenme (Chang ve
Sun, 2007: 810). özdeşlik duygusu ile arasında pozitif bir ilişki
olduğunu göstermeye çalışacağız.
2-LİTERATÜR İNCELEMESİ
2.1.İntihal Algısı
Bir sivil toplumun sürdürülebilirliği ve demokratik sürecinde
akademik
bütünlüğün korunması
kritik
öneme
sahiptir.
Üniversitelerdeki akademisyenlerin disiplinler arası faaliyetlerinde
intihal algısına yönelik rahatsızlıkları giderek artmaktadır (Okoro,
2011: 177). Akademik kültürde intihal, bir hile olarak ifade edildiği
için etik dışı olarak kabul edilir (Hansen, 2011: 188). Bu açıdan
çalışmada akademisyenlerin etik dışı davranışları ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.
Rehman ve Waheed Pakistan örneği üzerinde yaptıkları
çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik sahtekârlık üzerindeki
algılarını incelemişlerdir. 21-35 yaş arası incelemeye alınan
katılımcıların yaklaşık olarak % 51’i akademik sahtekârlığın yaşamın
normal bir parçası olduğunu vurgularken katılımcıların % 48’i bu
durumun etik olmadığını yani olumsuz algıladıklarını vurgulamışlardır
(Rehman ve Waheed, 2014: 11).
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Youngstown Üniversitesi web sitesine göre ‘‘İntihal’’
aşağıdaki maddeleri içerir (‘‘İntihal nedir’’, 2005: 5, Akt., Stowers ve
Hummel, 2011:165).
Kişinin başkasının çalışmasını kendi çalışması olarak
açıklaması
 Kişinin izin almadan başkasının fikirlerini veya kelimelerini
kopyalaması
 Alıntılarda tırnak işareti içerisine alınması gerekenlerin
alınmaması
 Bir alıntının kaynağı hakkında yanlış bilgi verilmesi
 Kelimeleri değiştirirken kaynağı vermeden izin almadan
cümle yapısını kopyalamak
 Yazarın izni olsun ya da olmasın bir düşüncenin çoğunluğunu
oluşturan bir kaynaktan çok sayıda kelime ya da fikrin
kopyalanması,
Colquitt ise çalışmasında Wager’in (2011) çalışmasından uyarladığı
intihalin önem derecesini Tablo 1.şeklinde aşağıda ifade
etmektedir.(Akt., Colquitt, 2012: 750).


(Tablo 1.) Wager’in (2011)
Boyutlar
Miktar
Özgünlük

Önem
derecesi az
Birkaç kelime
ya da cümle
Yaygın
kullanılan
ifadeler

Konumlandırma

Yöntem kısmı

Referans

Kaynaklar da
dahil kaynak
atıfları
Net bir şekilde
aldatma niyeti
olmayan

Amaç (Niyet)

Daha önemli

En önemlisi

Tüm geçişler ve
paragraflar
Akademisyenlerin
küçük
gruplar
tarafından kullanılan
deyimleri
Literatür incelemesi

Yazıların
tamamı
Orijinal
ifadeler

Kaynak atıfları ancak
kaynaklar dahil değil
Bazı olası durumlarda
aldatma
niyetinde
olan

Hipotez
geliştirme ve
teorinin inşası
Kaynakların
tamamı dahil
değil
Aldatma
amacı güden

Kong vd., ise çalışmalarında yüksek belirsizliğin olduğu
durumlarda intihali tespit etmek için en zor problemleri çözmede
yüksek kalitede kaynakların kullanılması gerektiğinin önemini
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vurgulamışlardır. İntihalle ilgili kaynakların aranmasında; sözcük-sel
özellikler, söz-dizimsel özellikler, anlamsal ve yapısal özelliklerin
araştırmacılar tarafından yaygın olarak kullanıldığını vurgulamışlardır
(Kong vd., 2014: 387).
2.1.1.İntihalin Engellenmesi için Alınan Önlemler
Dünyada bilimsel hırsızlığı önlemeye yönelik olarak çeşitli
önlemler alınmaktadır. Bu amaçla 2007 yılında Çin'de "Bilim ve
Ahlak Komitesi" kurulmuştur. Pakistan'da ise intihal suçu işleyen
akademisyenleri yeterince cezalandırmayan üniversitelerin para
yardımı kesilmektedir (Münir, 2007). ABD'de üniversiteye giren her
öğrenciye davranış sözleşmesi (code of conduct) denen ve içinde
intihali de içeren üniversitede uyulması gereken etik kurallarla ilgili
bir sözleşme imzalatılmaktadır (Cemal, 2004). ABD'de bilimsel
hırsızlığı önlemeye yönelik olarak Virginia Üniversitesi'nde özel bir
birim oluşturulmuştur. Etik dışı davranışların, özellikle de intihalin
önlenmesi amacıyla kurulan bu birimin başına getirilen fizik profesörü
Louis Bloomfield tarafından geliştirilen bir program (WCopyFind) ile
şüphelenilen metinler bilgisayara aktarılarak mevcut bilgi
kaynaklarından ne oranda nasıl alıntı yaptıkları karşılaştırılabilmekte
ve kopya metin tespit edilebilmektedir.
Ülkemizde ise TÜBİTAK, bilimsel alanda sahtekârlığın
tanımlanması ve önlenmesine yönelik bir dizi çalışma yürütmektedir.
TÜBİTAK bünyesinde kurulan "Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu" bu
oluşumlara örnektir. Ayrıca TÜBA tarafından 2006 yılında "Bilim
Etiği Kurulu" oluşturulmuştur. TÜBA Bilim Etiği Kurulu 1 Aralık
2001 tarihinde yapılan toplantıda konuyla ilgili 6 temel ilkeyi
benimseyerek kamuoyuna duyurmuştur. Bu ilkeler bilimsel verilerin
gerçeğe uygunluğu; bilimsel araştırmanın çevre ve insanlara zarar
vermemesi gereği; bilim insanlarının topluma karşı sorumlulukları;
araştırmaya katkı veren kişilerin araştırmada adlarının yer alması;
kaynak göstermede, alıntı yapmada kurallara uyulması; eğitimde ve
akademik etkinliklerde etik kurallara bağlı kalınması şeklinde
özetlenebilir (TÜBA, 2001).
2.2.Özdeşleşme
Özdeşleşme, uzun bir zamanı kapsayan memnuniyeti ve
çalışanların aidiyetlik duyguları için önemli etkilere sahip olan
organizasyon etkinliğidir (Kim vd., 2010: 422).
Akademisyenlikte özdeşleşmenin etki alanı özel bir durumdur.
Bu durumda bir bireyin eğitim ve akademisyenlikte belli bir etki
alanındaki rolü ya da performansı aracılığı ile kendisini hangi ölçüde
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tanımladığını ortaya koymaktadır (Osborne ve Jones, 2011: 132-133).
Örneğin Shanahan vd., akademik çalışmalar açısından hilenin rekabet
durumunda avantaj kazanmak için kuralların yok sayılması anlamına
geldiğini vurgulamaktadırlar. Bu ihlal kurallarının belirgin olması
durumunda öznel bir süreç olan hileli ortamların özdeşleşme
açısından; ahlak, etik veya davranışa dayalı, yazılı olmayan
durumlardan oluşabileceğini savunmuşlardır (Shanahan vd., 2013:
167). Hsiung ise 2006 ve 2007 yıllarında Tayvan Bilim ve Teknoloji
Ulusal Pingtung Üniversitesinde üniversite öğrencilerine yaptığı
çalışmasında; akademik başarıyı işbirlikçi öğrenme ve işlevsel
olmayan takım çalışmaları ile ele alıp özdeşleşme açısından konuyu
değerlendirmiştir. Hsiung işlevsiz takım çalışmasını ortaya koymak
için bir yöntem geliştirmiş olup bu yöntem içerisinde, işbirlikçi ve
bireysel öğrenme koşullarını dikkate almıştır. Sonuç olarak işlevsel
olmayan takım çalışmasının tek başına çalışan bireylerden daha düşük
bir akademik başarı sergilediklerini ortaya koymaktadır (Hsiung,
2010: 46-53).
Örgütsel özdeşleşme, bireyi belli bir örgüt üyeleri açısından
kendisini tanımladığı sosyal kimliğinin özel bir şeklidir (Kim vd.,
2010: 414). Galvin ve Lange çalışmalarında organizasyonel
özdeşleşme formlarının sürekliliğini incelemişlerdir. Narsist (bireyin
özdeşleşmesinin örgütün algılanan özdeşleşmesini kapsadığınıbireysel
egemenlik
özdeşleşmesi),
geleneksel
(bireyin
özdeşleşmesinin örgütün algılanan özdeşleşmesini kapsamadığını –
bireysel yakınsak özdeşleşme) ve özdeşleşme üzerine (örgütün
algılanan özdeşleşmesinin bireyin özdeşleşmesini kapsadığını –
örgütsel egemenlik özdeşleşmesi) yaptıkları çalışmalarında bu üç
durumun örgütsel özdeşleşme sürekliliğini tamamladığını ortaya
koymuşlardır (Galvin ve Lange, 2015: 166-173).
2.3.Senge’nin Beş Disiplini
Senge (1990)’nin öğrenme disiplinleri şu şekilde ifade
edilmektedir; 1) Sistemli düşünme, 2) Kişisel ustalık, 3) Zihinsel
(akıl) bir model, 4) Vizyon paylaşımı, 5) Takım halinde öğrenme
(Chang ve Sun, 2007: 810). Senge sosyal sistem modellemesi ile
‘sistem dinamikleri’ni birleştirerek uygulamalı problem çözme
modellemesi geliştirmek istemiştir. Ancak Senge çalışmasında teori
ile uygulama arasında köprüsel anlamda bir gerginlik (kopuklukbozukluk) olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır (Novak, 2014: 221).
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2.3.1.Sistemli Düşünme
Senge sistemli düşünmeyi, bütünü görebilme disiplini
olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca sistemli düşünmenin statik (basit)
‘anlık’ değişimleri kalıpları görmek için değil ilişkileri ortaya koymak
için bir çerçeve sağladığını ifade etmektedir (Senge, 1995: 68, Akt.,
Amidon, 2005: 419). Yani sistematik düşünme yaklaşımının amacında
objektif yöntemlerle gerçeği bilmenin mümkün olduğuna
inanılmaktadır (Brown, 1996: 92).
Sistemli düşünmenin ana odak noktasında aslında insanlar
arası mikro uygulamalar değil onların yanlışları üzerindeki ‘öğrenme
güçlüklerinin’ giderilmesidir (Caldwell, 2012: 160). Bu açıdan Senge
yapmış olduğu çalışmalarda gerçekte yeniden işleme veya sistemli
düşünme kavramı çerçevesinde bu disiplinlerin bazılarını ortak
değerlendirirken, onun çözümleri teorik kapsamı pratikte farklı üzücü
sonuçlar ortaya koymaktadır (Caldwell, 2012a: 42).
2.3.2.Kişisel ustalık
Kişisel ustalık bireysel olarak incelendiğinde, kişiyi
geliştirmeye ve sürekli öğrenmeye yönelten bunun için güçlü bir isteği
olan ve bunların gelişmesi hakkında seçimler yapmak amacı ile
gelecek vizyonuna odaklanan kişisel gelişim ve kapasiteyi artırma
çalışmalarıdır (Park, 2008: 274).
McCarthy vd çalışmalarında örgütsel açıdan akademisyenlerin
kişisel ustalıkları ile kalkınma ve eğitim (gelişim) arasında güçlü bir
korelasyon olduğu sonucuna ulaşmışlardır (McCarthy vd., 2013:
377).
2.3.3. Akıl modeli
Zihinsel modeller vücut sisteminin derinliklerinde yer
almaktadır. Bir akıl modelinde çeşitli konularla ilgili çıkarımlar
bireyin algılarını etkilemektedir. Dünyayı algılayışı ve eylemleri
etkiler. Bireyler iç algılayış dünyalarının farkında değildirler. Başka
bir ifade ile zihinsel model bilinçsizce bireylerin kendi deneyimleri ile
geliştirilmiştir (Chang ve Sun, 2007: 810).
2.3.4.Vizyon paylaşımı
Vizyon paylaşımında bireylerin organizasyonla ilgili
kafalarında taşıdıkları resim ve görüntülerin organizasyon üyelerine
ifade edilmeye çalışılmasıdır; yani bir kimlik (özdeşlik) ve ortak
misyon duygusudur (Worrell, 1995: 352).
McCarthy vd. yaptıkları uygulama ile örgütsel açıdan
akademisyenlerin vizyon paylaşımları ile kalkınma ve eğitim arasında
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güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır (McCarthy vd., 2013:
377).
2.3.5.Takım Olarak Öğrenme
Bu süreç içerisinde Senge ‘takım olarak öğrenmeyi’ üç kritik
boyutu olan bir disiplin olarak tanımlamaktadır. Bunları ‘karmaşık
konular hakkında vizyonel düşünme yeteneği’, ‘yenilikçi ve koordineli
bir şekilde davranma yeteneği’ ve ‘farklı takımlarda farklı roller
oynama yeteneği’ olarak ifade etmiştir (Senge, 1995:236, Akt.,
Amidon, 2005: 416 ).
3-YÖNTEM
Bu çalışmada, Mehran Nejati tarafından faktör analizi
yapılmış olan ölçeğin Türkçeye çevrilmesiyle elde ettiğimiz intihal
algısı ve özdeşlik soruları ile birlikte ilk altı sorusu intihal algısı
sonraki altı soru özdeşlik kavramını incelenmek üzere metodolojik
olarak benimsenmiştir. Bu amaçla; Massachusetts Institute of
Technology profesörlerinden Peter M. Senge’nin “Beşinci Disiplin”
(The Fifth Discipline) adlı kitabıyla yönetim literatürüne giren
“Öğrenen Organizasyonlar” kavramının temelinde olan on adet soru
da analize dahil edilmiştir. (toplamda 22 adet soru ve 6’lı Likert
ölçeğine göre anketimiz yapılmıştır.) . Bu şekilde analize konu
soruların tümünün faktör analizi yapılması sonucunda kavramsal
olarak bu çalışma ile ilgili olan sorular seçilerek son tahlilde bir anket
formu oluşturulmuştur. .
Uygulanan araştırmada anketler elden dağıtılmış ve geri
dönüşler aynı şekilde sağlanmıştır. Çalışmada daha önce yapılan
çalışmalar, yapılan açıklamalar ve anket geri dönüşlerinde
anlaşılmayan sorularla ilgili eleştirilerde dikkate alınarak faktör
analizleri sonrasında bazı soruların modeli karşılamadığı ve uyum
sağlamadığı için çıkarılmıştır. . Oluşturulan modele yapısal eşitlik
analizleri yapılmıştır. Model açıklayıcı faktör analizi ile geçerlilik
testine tabi tutulmuştur. Bu nicel araştırma çalışmasında birincil veri
toplama metodu kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliğinde ve
güvenirliğinin belirlenmesinde de Cronbach’s Alpha yöntemi
kullanılmıştır. Bu soruların tümünün güvenirlilik analizleri ve faktör
analizlerinin yapılması sonucunda boyutlandırılan faktörler ile model
çalışmamız yapılmıştır.
Yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanmamızın nedeni
YEM’in istatistiksel bağımlılığa dayalı modellerle ilgili bütünleşik
hipotezler içindeki değişkenlerin sebep sonuç ilişkisini açıklayabilen
ve kuramsal modellerin bir bütün olarak test edilmesine olanak veren
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etkili bir model test etme ve geliştirme yöntemi olmasıdır. YEM
modeli araştırmacılara, değişkenler arasında doğrudan ve dolaylı
etkileri belirleme olanağı sağlamaktadır.
YEM; nedensel ilişkiler hakkında varsayılan modelleri
göstermek için path diyagramlarını kullanmaktadır. Path diyagramı
gözlenen değişkenler arasındaki daha karmaşık ilişkilerin
modellenmesi için regresyon analizini ve korelasyon katsayılarını
kullanır. Path analizi değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisine
dayalı modelleri kurar. Path analizine ek olarak gizli değişken (latent
variable) ve ölçüm modellerinin kavramsal sentezi çağdaş YEM’ in
temelini oluşturmuştur. YEM modelleri, doğrulayıcı faktör modelleri
ve path modellerini birleştirmektedir. YEM, gizil ve gözlenen
değişkenler arasındaki nedensel ve karşılıklı ilişkilerin bir arada
bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan yaklaşımdır.
YEM; hem sosyal, davranış ve eğitim ile ilgili bilimsel
araştırmalarda hem de biyoloji, pazarlama ve tıp araştırmalarında
kullanılan istatistiksel yöntemdir. YEM, bir konu ile ilgili yapısal
kuramın çok değişkenli analizine hipotez testi yaklaşımı getiren
istatistiksel yöntemler dizisidir.
YEM, üzerinde çalışılan bir olgu hakkındaki hipotetik veya anlamlı
bilginin bir model aracılığıyla betimlenmesi için kullanılabilir. Sosyal
bilimlerdeki teorilerin birçoğu doğrudan gözlenip ölçülemeyen
hipotetik yapılar şeklinde oluşturulduğundan, araştırmacıların, her bir
yapının boyutlarını ortaya koyarak önce hipotetik yapıları
belirlemeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, hipotetik yapının ölçümü
dolaylı yolla, bir veya daha fazla gözlenebilir gösterge aracılığıyla
yapılmaktadır.
Teorik
yapılar
gözlenebilir
göstergelerle
tanımlandıktan sonra teorik yapıların hipotezlerle nasıl karşılıklı
olarak ilişkilendirildiği tanımlanır.
3.1- Evren ve Örneklem
Araştırma 2015 yılında Gümüşhane Üniversitesinde (50) ve
Erzurum Atatürk Üniversitesinde (50) , Bayburt Üniversitesinde
(120), faaliyet gösteren 220 akademisyen üzerinde uygulanmıştır.
İçerik olarak; Öğretim Elemanları ve Öğretim Üyesi düzeyinde ki
akademisyenler katılmış ve bu alanlarda ki eğitim durumları da 1yüksek lisans ders aşaması, 2-yüksek lisans tez aşaması, 3- doktora
ders aşaması, 4-doktora yeterlilik aşaması ve 5-doktora tez aşaması
olarak sınıflandırılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Uygulanan bu
anketin örneklem hacminin belirlenmesinde ‘’kabul edilebilir hata
düzeyini esas alan yöntem ‘’ kullanılmıştır. Ana kitledeki intihal
algısı, özdeşlik ve Senge’nin beşinci disiplini üzerine etkisi
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bilinmediğinden p değerleri 0,5 alınmış ve mümkün olan en büyük
örneklem hacmine ulaşılmıştır. P (Probability; Olasılık) değeri
istatistiksel anlamlılığın (statistical significance) varlığının ve varsa da
var olan farklılığın kanıtının düzeyinin belirlenmesi amacı ile
kullanılan bir değerdir. Her istatistiksel testin sonucunda kullanılan
test istatistiğine ait bir P değeri hesaplanır. Bu P değeri “ilgili hipotez
testi sonucunda anlamlı fark vardır” denileceği durumda hatalı karar
verme olasılığının ne olduğunu gösterir. Her ne kadar p değerinin 0,05
den küçük olması literatürde “istatistiksel olarak anlamlı” kabul edilse
de araştırmacının isteğine göre 0,01 olarak ta kabul edilebilir. P değeri
ne kadar küçük olursa H0 hipotezini reddetmek için elimizdeki kanıt o
kadar yüksek olur. Ayrıca yapılan anketler evren büyüklüğünü
karşılamaktadır.
3.2 Önerilen Model ve Hipotezler
Çalışmada esas olarak (Basic Model) Türkiye’de ki İntihal
algısı, Özdeşlik ve Senge’nin beş disiplini üzerinde ilişki kurmak için
model oluşturulmuştur. Modelin ikinci kısmında ise bu üç değişkenin
latent (gizil) değişkenleri de, yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak
aralarında ki ilişkileri incelenmiştir.
Şekil 1. İntihal, Özdeşlik ve Senge’nin beş disiplini Temel Modeli

3.3 Hipotezler
Çalışmanın hipotezleri şu şekildedir.
H1: İntihal Algısı ile Özdeşlik arasında negatif yönlü ilişki vardır.
H2: Özdeşlik ile Senge’nin Beş Disiplini arasında pozitif yönlü bir
ilişki vardır.
4.BULGULAR
Anketimize katılanların %55.9 ‘ u erkek , %44.1’ i kadındır.
Anketimize katılanların çoğunluğunun eğitim durumu % 41.8 ile
doktora tez aşamasında olan kişilerdir. Eğitim durumu olarak katılım
sağlayanların en az oranı ise %7.7 ile yüksek lisans tez aşamasında
olanlardır. Çalışmada akademisyenlerin yaş oranları arasındaki ilişki
durumuna bakıldığında %43.6 ile 26-29 yaş arasındaki
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akademisyenlerin daha fazla olduğu; ayrıca yaş olarak en az katılımın
% 5 oranı ile 22-25 yaşları arasında olduğu gözlemlenmiştir.
Akademisyenlerin gelir düzeylerine baktığımızda da katılanların
çoğunluğu %79,1 ile 3000 TL ve üzerindeki gelire sahipken %20,9
luk kısmı da 3000 TL’nin altında bir gelire sahiptir.
4.1 Kuramsal Modelin Genel Uyum Ölçütleri (Çelik, Erişim
Tarihi:20.05.2017)
(Tablo 2.)
Uyum
Ölçüsü

2

Model

Kriter

3,17

2 

Sonuç

2

4

RMSEA

0,05

sd
0  RMSEA  0.05

NFI

0,98

0,95  NFI  1,00

NNFI

0,99

0,97  NNFI  1,00

CFI

0,98

0,95  CFI  1,00

GFI

0,95

0,95  GFI  1,00

sd

Kabul
Edilebilir
Uyum
Mükemmel
Uyum
Mükemmel
Uyum
Mükemmel
Uyum
Mükemmel
Uyum
Mükemmel
Uyum

Yukardaki tabloda Yapısal eşitlik modellemesinin genel uyum
ölçütleri ve önemli olan değerleri ve aralıkları verilmiştir. Bizde şekil
4.2 de çalışmamızın genel uyum ölçütlerini vereceğiz. Tablo2 de
görüldüğü gibi ( 0  RMSEA  0.05 ) değeri arasında olursa model
mükemmel uyuma sahip olacaktır. Sosyal bilimlerde genellikle 0,80’e
kadar olan RMSEA değeri de ( kabul edilebilir uyum) olarak
adlandırılmaktadır. Ayrıca (NFI, NNFI, CFI, GFI) değerleri de ( 0.95)
üstünde mükemmel uyumu göstermektedir.
4.2. Kuramsal Modelin Test Edilmesi
4.2.1. Kuramsal Modelin Uyum Ölçütleri
(Tablo 3.)
Uyum
Ölçüsü

Model

Kriter

2

169.76/73
2.33

2 

sd

RMSEA

0.078

2

4

sd
0  RMSEA  0.05

Sonuç
Kabul
Edilebilir
Uyum
Kabul
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NFI

0.90

0,95  NFI  1,00

NNFI

0,91

0,97  NNFI  1,00

CFI

0,91

0,95  CFI  1,00

GFI

0,90

0,95  GFI  1,00

Edilebilir
Uyum
Kabul
Edilebilir
Uyum
Kabul
Edilebilir
Uyum
Kabul
Edilebilir
Uyum
Kabul
Edilebilir
Uyum

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi modelimizin  / sd oranı iyi
uyumlu Ki-kare değerinin genelde anlamlı çıktığını görürüz, çünkü bu
değer örneklem büyüklüğüne oldukça duyarlıdır. Özellikle çok küçük
örneklemlerde, söz konusu değerin genellikle anlamsız çıktığı
bilinmektedir. Buna karşın çok büyük örneklemlerde de bu değer
neredeyse her zaman anlamlı çıkar. Bu nedenle bunun yerine bir başka
2

hesaplama,  / sd değerinin serbestlik derecesine bölünmesiyle
yapılır ve bu oranın iki veya altında olması, modelin iyi bir model
olduğunu, beş veya daha altında bir değer olması ise, modelin kabul
edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir.
2

Şekil 4.2.2. Modelin Yapısal Eşitlik Uygunluğunun
Değerlendirilmesi (Temel Model)
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(4.2.2)’de
görülen
modelimizin
temelini
Şekil
oluşturmaktadır. Burada YEM kullanarak ilk başta modelin birbiriyle
olan ilişki yönüne bakılmaktadır. İntihal ile özdeşlik arasında negatif
yönlü; Özdeşlik ile Senge arasında ise pozitif yönlü bir ilişki
kurulduğu gözlemlenmektedir. Bizde Yukarıda verdiğimiz temel
hipotezlerde bu ilişkiyi araştırmıştık dolaysıyla da burada
hipotezlerimizin (H1,H2) doğrulandığını görmekteyiz.
Ayrıca bu modelin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlere göre de
nasıl şekil aldığını ve aralarındaki ilişkinin ne yönde olduğunu da
YEM ile inceledik. Burada ( INT) kavramını Bağımlı Değişken olarak
belirleyip ; ( OZ ) ve (SE ) kavramlarını da Bağımsız Değişken olarak
tanımladık. Bunları da ayrıca YEM modeli her bir Bağımlı Değişken
için bir X modeli her bir bağımsız değişken için Y modeli
tanımlamaktadır. Aslında bilimsel araştırmalarda en önemli
konulardan birisi de söz konusu modelin bağımlı ve bağımsız
değişkenlerinin modelde nasıl rol aldığı ve modeli hangi yönde
etkilediğidir.
Şekil 4.2.3 (X-Model) (INT) Bağımlı Değişkenin Standart Yükleri

Yukarıda Şekil 4.2.3 (X-Model) olarak gösterilen (INT)
Bağımlı Değişkeninin anketimizde 6 adet sorusu vardır; ancak bu
sorulardan (İNT6) nolu soru yapılan faktör analizi sonucunda aynı
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anlama gelen ya da ankete katılanların (İNT2) ve (İNT6) sorularını
neredeyse aynı algıladıklarından dolayı çok güçlü korelasyonu olan
İNT2
(korelasyon katsayısı 0.93 ) sorusunu dahil ederken
anlaşılmadığını gözlemlediğimiz (İNT6 )sorusunu çıkardık.
4.2.4. (Y- Model)
( OZ) ve
Değişkenlerinin Standart Yükleri

( SE ) Bağımsız

Yukarıda Şekil 4.2.4. (Y- Model) ; ( OZ) ve ( SE ) Bağımsız
Değişkenlerinin Standart Yüklerini gösteren tabloda (ÖZ4) VE (ÖZ5)
soruları ve Senge’nin ;(SE5) ve (SE6) da yine üsttekiŞekil 4.2.3’ de
belirttiğimiz gibi tam anlaşılamayan yahut bizim ölçek çevirisini
yaparken birbirine yakın anlamlı olarak çeviri yapmamızdan
kaynaklanan bir nedenden ötürü YEM programının bünyesinde
bulunan ’’modifiye’’yapmak suretiyle bu soruları tıpkı tek bir soru
gibi değerlendirerek, modelimizi test etmeye çalıştık.

The Journal of Social Sciences Institute

4.2.5. Path Diyagramı Sonuçları İntihal, Özdeşlik ve Senge
arasındaki Kuramsal Model

Şekil 4.2.5. Path Diyagramı Sonuçları
İntihal, Özdeşlik ve Senge arasındaki Kuramsal Modelin Test
Edilmesi kısmında ise yukarıda ayrı ayrı ve anket soruları düzeyinde
faktör analizleri ile standart yüklerinin oranı olarak incelediğimiz
modelimizin tümünü bu aşamada test etmekteyiz. Bu nedenle bunun

yerine bir başka hesaplama,  / sd değerinin serbestlik derecesine
bölünmesiyle yapılır ve bu oranın iki veya altında olması, modelin iyi
bir model olduğunu, beş veya daha altında bir değer olması ise,
modelin kabul edilebilir bir uyum iyiliğine sahip olduğunu gösterir.
2

Modelimizin  / sd oranı ise ( 2.33 ) Çok İyi Uyumu yakaladığımızı
göstermektedir. P değeri olarak da %5 güven aralığı tercih edilmiştir;
ancak Şekil 4.2.5 Path Diyagramı sonuçlarından da görüldüğü gibi pvalue =0,0001 durumunda da güvenilir sonuçlar vermektedir. RMSEA
uyumu da ( 0.078) Kabul Edilebilir Uyum olarak gözlemlenmiştir.
2
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Şekil 4.2.6. İntihal, Özdeşlik ve Senge arasındaki Kuramsal
Modelin t değerleri ve Tablosu

Tablo 4.2.6.(Devamı) Araştırma Hipotezleri, t değerleri
Hipotez
H1
H2

Etkileşim
INTÖZ
ÖZSE

Path
Katsayısı
-0.31
0.50

t -değeri

Sonuç

-2.83
3.24

Doğrulandı
Doğrulandı

Şekil ( 4.2.6) İntihal, Özdeşlik ve Senge arasındaki Kuramsal Modelin
T değerleri ve Tablosuna göre Araştırma hipotezlerinin tamamı model
kapsamında doğrulanmıştır, ayrıca incelendiğinde yapısal katsayılara
ilişkin elde edilen tüm t-değerlerinin ( 1,96) kritik değerinden daha
büyük olduğu da görülmektedir. Buradan hareketle Hipotez, H(1) ve
H2) istatistiksel olarak doğrulanmıştır. Hipotez, H(1) istatistiksel
olarak doğrulanmıştır (y=-0.31; t=-2.83 ). İntihal Algısı ile Özdeşlik
arasında negatif bir ilişki olduğunu gözlemlerken; Özdeşlik ile Senge
arasında pozitif bir ilişki olduğu istatistiksel olarak belirlenmiş ve
araştırma hipotezi H(2) kabul edilmiştir. (y=-0.50; t=-3.24 ).
5-SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmaya başlamadan önce Ülkemizde Ahlaka ve Etiğe
bakışın ne düzeyde olduğunu merak ederek; ayrıca akademik dünyada
da buna karşılık olarak; İntihal Algısının nasıl düşünüldüğünü
sorgulayarak araştırmalarımıza başladık.
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İntihal Algısının tam zıttı olan ve literatür kısmında da belirttiğimiz
gibi Çalışanların Özdeşlik düzeylerinin artmasının; bağlılıklarını ve
tatminlerini de artıracağını tahmin ettiğimiz için İntihal algısı ya da
Eğilimi ile Özdeşlik kavramını incelemeye karar verdik; ayrıca da
Peter Senge’nin 5.disiplin adlı kitabında geçen öğrenen örgütler ile
ilgili birtakım sorularını da kurmuş olduğumuz modelimize
uyarlayarak ekledik, çünkü iyi bir örgüt( bilen, anlayan ve nihayetinde
öğrenen) örgüttür. İntihal algısı ya da Eğilimi ile Özdeşlik kavramına
Senge’nin sorularını da faktör analizi yaptıktan sonra eklemek
suretiyle modelimizi kurduk ve sonuç olarak da gördük ki (H1) ve
(H2) hipotezimiz doğrulandı.
Burada literatür taraması yaptığımızda özellikle İntihalin
olmaması için ’’Örgütsel ahlak’’ İle ilgili ve buna bağlı olarak
kurumsallık ile ilgili Cumhuriyet tarihinde toplam yapılan Lisansüstü
çalışma sayısının beş tane olması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve üzmüştür.
Daha sonra yapılacak olan çalışmalar bu kavramlar üzerinde
yapılabilir ve kuramsal olarak incelenebilir.
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Öz

E öğrenme ve uzaktan eğitim gibi öğretim uygulamaları son yıllarda
yaygın hale gelmeye başlamıştır. Bilişim sistemlerinin eğitim ve öğretime
entegre edilmesi ile eğitimciler teknolojik alt yapılarını kurarak bu sisteme
geçmişlerdir. Özellikle eğitim alanında uzaktan öğretim teknolojileri tercih
edilen öğretim tekniklerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada Teknoloji
Kabul Modeli çerçevesinde uzaktan eğitim sisteminin kullanıcılar üzerindeki
etkileri araştırılmıştır. Teknolojinin eğitim sistemi içersine girmesiyle
kullanıcılar üzerindeki etkiler de teknolojiyi sürdürebilme adına önemlidir.
Buna göre algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, kişisel
normlar, algılanan eğlence, davranışsal tutumlar ve kullanım niyetleri gibi
değişkenler bu çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışmada uzaktan eğitim ile
öğrenmenin algılanan kullanışlılık, algılanan kolaylık, tutum ve niyetler
üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmada zaman ve diğer
sınırlılıklar nedeni ile üniversite öğrencilerine yapılan anket çalışması ile 156
öğrenci üzerinde mevcut kullandıkları uzaktan eğitim sistemine bakış açıları
test edilmiş; sonuçlar açıklanmıştır.
Anahtar kelimeler : E öğrenme, TKM, Uzaktan Eğitim
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Abstract

Teaching practices such as learning and distance learning have
begun to become widespread in recent years. By integrating information
systems with education and teaching, teachers have gone through this system
by establishing technological sub-structures. Distance education
technologies, especially in the field of education, have become one of the
preferred teaching techniques. In this study, the effects of distance education
system on users in the framework of Technology Acceptance Model were
investigated. The influence on the users by entering into the education system
of the technology is also important in order to sustain the technology.
Accordingly, variables such as perceived ease of use, perceived usefulness,
personal norms, perceived entertainment, behavioral attitudes and intentions
of use were used in this study. In this study, the perceived usefulness,
perceived convenience, attitudes and effects on intentions of the learner were
revealed. In this study on university students with the reason of time and
other limitations in the study, the perspective of the distance education
system which they used on 156 students was tested; The results are
explained.
Keywords: E learning, TAM, Distance Education

1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki üst düzey gelişme ile
çevrimiçi öğretici desteği öğrencilerin öğrenme aşamasında önemli ve
popüler hale gelmektedir. Özellikle elektronik ortamda yapılan
eğitimler, internet teknolojileri sayesinde, öğrencilere farklı fırsatlar
ve esneklikler sunmanın yanında öğrenme ortamını farklı bir boyuta
taşımaktadır. Eğitimde kaliteyi arttırma hedefleri, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak yeni bakış açıları
doğurmaktadır. Bu bakış açıları ile teknolojinin eğitime entegre
edilmesi amaçlanarak yeni eğitim ortamları ve eğitim materyalleri
geliştirilmiş ve öğrenme ihtiyaçları karşılanmak istenmiştir. Bunların
başında da uzaktan eğitim ve e öğrenme gibi yeni eğitim teknolojileri
gelmektedir. Eğitim kurumlarında, özellikle yüksek öğrenimde ve iş
hayatında modern enformasyon teknolojilerinin öğrenmeyi
gerçekleştirme amacıyla nasıl kullanılacağı önemli konulardan biridir.
Bilginin değerli olduğu, bilgi kullanımının ve paylaşımının
sürekli artan bir trendde olduğu şu günlerde eğitimde kullanılan
öğretim ortamı ve öğretim materyallerinin yanı sıra kullanılan
teknolojiler önemli rol almaktadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde
olduğu gibi eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi ve çağın
gereksinimlerini uygun hale getirilmesi önemli hedeflerin başında
gelmektedir.
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Günümüzde bilgisayar ve internet teknolojisi eğitimde, bilgi
paylaşımında ve iletişimde ilk zamanlara göre daha etkin
kullanılmaktadır (Bishop, Giles, & Bryant, 2005). İnternet ve
bilgisayar teknolojisi eğitim ortamını değiştirmektedir. Web ortamı
elektronik formatta öğretim sağlamak için giderek önemli bir araç
haline geldi (Ali, 2003; Ng, 2006). İnternet tabanlı teknoloji ve
inovasyon sonuçları farklı e öğrenme biçimleri ve yaklaşımlarının
oluşmasına neden olmuştur (Shawar, B., Al-Sadi, J. & Sarie,T., 2007).
Bu öğrenme biçimleri çoğunlukla mevcut geleneksel öğrenme
biçimini tamamlamanın yanı sıra, web teknolojilerini kullanarak yüz
yüze eğitimin yerine geçebilecek yaklaşımlar da sunmaktadır.
(Asabere ve Enguah, 2012). Bu yaklaşımların başında uzaktan eğitim,
e öğrenme, online öğrenme, web tabanlı öğrenme gibi çeşitli öğretim
teknolojileri ortaya çıkmıştır. Aslında bu öğretim teknolojileri
birbirlerine çok da uzak değillerdir. Dolayısı ile günümüz eğitim ve
öğretim sistemlerinde birbirine geçmiş yaklaşımlardırlar.
E öğrenme internet, intranet veya benzeri bir ağ teknolojisi
araçları kullanılarak yapılan ve aynı zamanda kullanıcılara öğrenme
talimatlarını ulaştıran elektronik bir öğrenme ortamıdır (Cheng,
2011;Engelbrecht, 2005). En geniş anlamıyla e öğrenme elektronik
olarak etkinleştirilen herhangi bir öğrenme aktivitesini ifade
etmektedir. Daha kısa haliyle web tabanlı veya internet üzerinden
erişilebilir olan herhangi bir öğrenmedir. İnternet üzerinden yapılan
öğretim, birçok kişi tarafından öğretim ve öğrenmede önemli bir
gelişme olarak algılanmaktadır (Keller ve Cernerud, 2002). Her
seviyedeki okullar ve yüksek öğrenim kurumları, çevrimiçi öğrenme
araçlarına, özellikle de internet ve e öğrenmeye büyük bütçe ve
ayırmaktadırlar (Cheung & Huang, 2005; Rafaeli vd, 2004). Uzaktan
Eğitim ise; değişik ortamlarda bulunan öğrenci ve öğreticilerin,
öğrenme ve öğretme faaliyetlerini, bilgi ve iletişim teknolojileri ve
posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim ve öğretim
yaklaşımlarını ifade etmektedir (İşman, 2005). Bu çalışmada ise
uzaktan eğitim sisteminin teknoloji kabul modeli çerçevesinde dışsal
değişkenlerin etkilerin kullanıcı üzerindeki tutum ve davranışları
araştırılmıştır.
2. E ÖĞRENME VE UZAKTAN EĞİTİM
Mevcut literatür öğretmede ve öğrenmede kullanılan teknoloji
ara yüzünün pedagojik yaklaşım ve teorik oryantasyon üzerine önemli
etkileri olduğunu belirtmektedir. Öğretimde başarılı bir teknoloji
entegrasyonu öğrenme hedeflerini gerçekleştirmenin yanı sıra,
öğrencilerin bilgiyi elde etmeleri ve etkili bir biçimde sosyal hayatta
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tatbik etmeleri konusunda büyük fayda sağlamaktadır (CallowayGraham, D., Sorenson, C. J., Roark, J., ve Lucero, J.,2016).
Geleneksel öğrenme bağlamı radikal bir değişim yaşamaktadır.
Öğretim ve öğrenim artık sadece geleneksel sınıflarla sınırlı değildir
(Wang, Wang, & Shee, 2007). Gunasekaran, McNeil, ve Shaul (2002)
e öğrenmeyi öğrenci ve öğretici arasında interaktif bir iletişimi
destekleyen web tabanlı bir öğrenme süreci olarak tanımlamaktadır.
Bir başka ifadede ise e öğrenme sistemi Lee, Hsieh ve Ma (2011) gibi
araştırmacılar tarafından “ E mail, canlı sohbet oturumları, online
tartışmalar, forumlar, sınavlar ve ödevleri kapsayan ve (ses, video,
yazı ortamları) gibi çeşitli öğretim materyalleri ile entegre edilebilen
geniş bir çeşitliliğe sahip bir bilişim sistemi “ olarak tanımlanmıştır. E
öğrenme sistemleri artık modern üniversitelerin bir parçası haline
gelmiştir (Paechter, Maier, ve Macher, 2010).
Uzaktan eğitim, yüz yüze derse katılma imkanını mümkün
olmayan kişilere, erişim sağlama ihtiyacına yanıt olarak ortaya
çıkmıştır. Bu yaklaşım fiziksel olarak öğretici ve öğrencinin ayrı
ortamlarda olduğu durumlarda öğrenme sürecini ve iletişimi devam
ettiren programları kapsar (Keegan, 1986). Uzaktan eğitim genellikle
coğrafik olarak uzak olan birimler arasındaki öğrenme çabası olarak
da adlandırılabilmektedir. Bilgisayarların eğitimde dağıtım aracı
olarak kullanılmasıyla beraber yapısal olarak yazılı ve elektronik
medyanın dağıtılmasını sağlamıştır (Moore, 1990). Chandler ve
Hanrahan 'a göre (2000) uzaktan eğitimde düşünülmesi gereken iki
unsur vardır. Bunlardan ilki teknoloji diğeri ise pedagojidir. Teknoloji
entegrasyonu öğretim ve öğrenme de teknolojik beceriler ve pedagojik
anlama kapasitesinin kombine edilmesidir. Bu iki temel unsurun bir
araya getirilmesi ile yapısal teknoloji ile öğrenme teorisini birbirine
bağlamaktadır (Okojie, Olinzock, ve Okojie-Boulder, 2006). Kingsley
(2007) ise öğrenci merkezli ve işbirlikçi öğrenme stratejilerinin yeni
öğrenme hedeflerini gerçekleştirebilmek için teknoloji ile
bütünleşmesi gerektiğini önermektedir. Teknolojiyi öğretime entegre
edebilmek için birçok teknoloji mevcuttur. Bu nedenle eğitimciler
kendi disiplinlerini çevreleyen benzersiz koşulları ve öğretme
metotlarını hesaba katmaları gerekmektedir (Koehler & Mishra,
2009). Eğitimcilerin teknoloji entegrasyonu yapabilmesi için
öğrencilerin kullanılacak olan teknolojiye hangi derecede uyumlu
olduğu ve bu teknolojiyi hangi derecede kabul edeceği önemlidir.
Yeni bir teknolojiyi uygulamadan önce kişilerin uygulanacak olan
teknolojiye uygun olmaları ve bu teknolojiyi kabul edip
benimsemeleri de önemlidir. Bu çalışmada ise üniversite
öğrencilerinin
uzaktan
eğitim
sistemini
hangi
düzeyde
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benimsediklerinin
değerlendirilmiştir.

teknoloji

kabul

modeli

çerçevesinde

3. TEORİK ÇERÇEVE
Teknoloji kabul modeli (TKM) teknolojiyi kabul etme ve
kullanma modelleri arasında en iyi bilinen modellerden biridir.
Teknoloji kabul modelinin bilişim teknolojileri alanında kullanıcı
davranışlarını açıklamada ve tahmin etmede büyük bir potansiyele
sahiptir (Park,2009). Kullanıcı kabulünü tahmin etmek veya
açıklamak bununla birlikte kabullenme davranışlarını arttırmak için
organizasyonların insanların bilişim teknolojilerini hangi nedenlerle
kabul veya ret ettiğini anlaması gerekmektedir (Davis,1993). Bu
yüzden araştırmacılar insanların bilişim teknolojilerini kabulünü
anlamak için çeşitli modeller geliştirmişlerdir. Bunların en
önemlilerinden biri de TKM’dir. Teknoloji Kabul Modeli Ajzen ve
Fishbein(1980)’e ait olan TRA (Theory of Reasoned Action) olarak
kabul edilen Mantıklı Davranış Teorisi’ nden adapte edilmiştir
(Venkateshve Davis, 2000).
Teknoloji kabul ve kullanımı ile ilgili bilinen en iyi
modellerden biri, Davis’ in 1986 yılında orijinalini oluşturduğu
(TKM) teknoloji kabul modelidir. TKM kullanıcıların bilgi
teknolojileri kullanımı ile elde ettiği davranışları tahmin eden ve
açıklayan kanıtlanmış teorik bir modeldir (Legris, Ingham,
&Collerette, 2003). Teknoloji Kabul Modeli ‘ ne göre birisinin
teknolojik bir sistemi kullanması direkt veya dolaylı olarak
kullanıcının davranışsal niyetleri, tutumları, sistemden algıladığı
faydalar ve kullandığı sistemin kolaylığı tarafından etkilenmektedir.
Ayrıca dışsal faktörlerinde Teknoloji Kabul Modeli üzerinde etkileri
mevcuttur (Davis,1989). Uzaktan eğitim sisteminin başarılı bir
şekilde uygulanabilmesi, uzaktan eğitimin hangi derecede
kullanıldığına bağlıdır (Venkatesh ve Davis,2000). Davis (1989)’ in
belirttiği gibi orijinal TKM algılanan kullanım kolaylığı, algılanan
kullanışlılık, kullanıma yönelik tutum, davranışsal niyet ve gerçek
sistem kullanımından oluşmaktadır. Algılanan kullanışlılık ve
algılanan kullanım kolaylığı teknoloji kabul modelinin sistem
kullanımı adına en önemli iki belirleyicisidir. Teknoloji Kabul Modeli
ne göre sistemin kullanışlı ve kolay olması kişinin sistem üzerindeki
tutumlarını ve davranışsal niyetlerini etkileyecektir. Bunlara bağlı
olarak da gerçek kullanım da etkilenecektir. Ayrıca dışsal
değişkenlerin de algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda
üzerinde etkileri bulunmaktadır (Davis,1989). Algılanan kullanım
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kolaylığı ve algılanan kullanışlılık teknoloji kabul modelinin en
önemli iki faktörüdür (Chen, Lin,
Yeh, & Lou, 2013). Davis(1989) Algılanan kullanım
kolaylığını “Bir kişinin belirli bir sistemi çaba harcamadan
kullanabilme derecesi”, algılanan kullanışlılığı ise “Bir kişinin belirli
bir sistemi kullandığında elde edeceği performans derecesi” olarak
tanımlamaktadır. Bu iki faktörün yanı sıra TKM nin ortaya
çıkmasından sonraki dönemlerde de dışsal değişkenler bu modele
adapte edilmiştir. Her ne kadar TKM kabul edilen bir model olsa da
bireylerin yeni sistemler hakkında yeterli bilgiyi sağlayamadığı
yönünde eleştiriler olmuştur (Mathieson, 1991; Moon and Kim, 2001;
Perea y Monsuwe vd., 2004). Davis (1989) dışsal değişkenlerin,
TAM'ın gelecekteki teknolojilerin kabulünü öngörme kabiliyetini
arttırdığını gözlemlemiştir. Başka bir deyişle, TAM'ın yapıları ek
faktörlerle genişletilmelidir. Ek faktörlerin seçilmesi, hedef
teknolojiye, ana kullanıcılara ve içeriğe bağlıdır (Moon and Kim,
2001). Wang ve arkadaşları(2003), bireysel farklılıklarla ilgili
değişkenlerin teknolojinin uygulanmasında yaşamsal bir rol
oynadığını belirtti.

Şekil 1 Orijinal Teknoloji Kabul Modeli
E öğrenme araştırmacıları yeni bir öğrenim sisteminin
etkilerini araştırırken algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan
kolaylığın yanı sıra dışsal değişkenler de kullanmışlarıdır. Bilgisayar
öz yeterliliği (Chow, Herold, Choo, &Chan, 2012), sistem öz
yeterliliği (Park,2009), algılanan Eğlence (Wu&Gao, 2011), Kaygı
(Chen and Tseng,2012), kişisel norm (Cheng,2011) gibi birçok
değişken dışsal edğişken olarak ele alınmış ve bu değişkenlerin
algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan kullanışlılık üzerindeki
etkileri ortaya konmuştur (Abdullah, F., & Ward, R. (2016). Algılanan
eğlence
kavramı
içsel
motivasyon
kavramının
temelini
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oluşturmaktadır (Ryan ve Deci, 2000). Bilişim sistemlerini kullanma
bağlamında belirli bir sistemi sistemin kullanım sonucuna bağlı olarak
kendisine göre algılanan keyif derecesi olarak açıklanmaktadır (Park,
Son, vd., 2012). Algılanan eğlence e öğrenme ortamlarında tercih
edilen önemli faktörlerdendir. Bunun yanında kişisel norm kavramı
ise algılanan sosyal baskıyı davranışsal olarak gerçekleştirme veya
gerçekleştirememe kavramını açıklamaktadır (Ajzen, 1991). Bu
kavram sosyal etkilerin sistem kullanımı kişinin belirli bir teknolojik
sistemi kullanmına ve bağlılığına hangi derecede etki ettiğini ortaya
koymak adına önemli değişkenlerdendir (Malhotra & Galletta, 1999).
E öğrenme literatürü içersinde teknoloji kabul modeli çerçevesinde en
çok kullanılan dışsal değişkenlerden bir diğeri de öz yeterlilik
kavramıdır. Öz yeterlilik bireyin bir bir görevi yerine getirebilme
kapasitesi üzerine bireysel yargısıdır (Bandura, 1982). Teknoloji kabul
modelinde herhangi bir sistem veya teknolojik bir alet üzerine de öz
yeterlilik araştırmaları yapılmıştır.Önceki çalışmalar öz yeterlilik
kavramının e öğrenme teknolojileri kullanma kolaylığı ve algılanan
kullanışlılığı etkileme üzerine kritik bir rol oynadığını ortaya
koymaktadır (Abdullah, F., & Ward, R. (2016).
4. ARAŞTIRMA MODELİ ve HİPOTEZLER
Bu araştırmada Davis(1989)’ in teknoloji kabul modeli baz
alınmış ve daha sonra geliştirilen araştırmalar ve literatürlerden
yararlanılmıştır. Orijinal teknoloji kabul modelinde kullanılan
algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, davranışa yönelik
tutum ve kullanım niyetlerine dışsal değişkenler eklenerek modelin
son hali meydana getirilmiştir. Dışsal değişkenler ise kişisel norm,
uzaktan eğitim öz yeterliliği ve algılanan eğlence olarak
oluşturulmuştur. Literatürde daha önce yapılan çalışmalar
incelendiğinde (Zhang vd.,2007; Lin vd.,2010; Chen vd.,2013) dışsal
değişkenlerden algılanan eğlencenin algılanan kullanışlılık üzerinde
olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Kişisel normlar
değişkeninin ise algılanan kullanışlılık üzerine etkileri bulunmuştur
(Cheng, 2011; Lee,2011). Bunun yanında araştırmacılar tarafından
(Cheng, 2011; Abdad vd.,2009; Lee, 2006) öz yeterliliğin de algılanan
kullanım kolaylığı üzerinde pozitif etkileri bulunmuştur.
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Şekil 2 Teorik Olarak Kullanılacak Model
4.1 Hipotezler
Literatür taraması yapılıp daha önceki çalışmalar temel
alındığında aşağıdaki hipotezler ortaya konulmuştur.
H1 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanışlılık davranışa yönelik
tutumu pozitif yönde etkiler.
H2 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanım kolaylığı davranışa
yönelik tutumu pozitif yönde etkiler
H3 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanışlılık kullanım niyetini
pozitif yönde etkiler.
H4 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, davranışa yönelik tutum kullanım niyetini
pozitif yönde etkiler.
H5 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan eğlence algılanan kullanışlılığı
pozitif yönde etkiler.
H6 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, kişisel norm algılanan kullanışlılığı pozitif
yönde etkiler.
H7 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, algılanan kullanım kolaylığı algılanan
kullanışlılığı pozitif yönde etkiler.
H8 : Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Sistemi kullanımına yönelik
davranışının oluşumunda, uzaktan eğitim öz yeterliliği algılanan
kullanım kolaylığını pozitif yönde etkiler.
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5. YÖNTEM
5.1 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı üniversitelerde de yaygın olarak
kullanılan uzaktan eğitim sisteminin öğrenciler üzerindeki tutumlar ve
kullanım niyetlerini ortaya çıkarabilmektir. Ülkemizde ve dünyada
birçok kuruluş ve eğitim kurumlarında uzaktan eğitim ve e öğrenme
sistemleri günümüzde hızla artmaktadır. Yoğun iş hayatının yanı sıra
zaman ve mekan kısıtlamaları yüzünden e öğrenme ve uzaktan eğitim
kaçınılmaz bir teknoloji haline gelmektedir. Teknolojinin bu denli
hızla yayılmasına karşın kullanıcıların bu teknolojileri kullanma
niyetleri ve tutumları da göz ardı edilmeyecek konulardandır. Bu
yüzden bu çalışmada uzaktan eğitimle ders gören öğrencilerin
kullandıkları bu teknolojiden hangi düzeyde etkilendikleri
araştırılmıştır.
5.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evrenini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş
Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Mevcut durumda
2017 yılı içinde yüksekokulda aktif olarak öğretim gören 907 öğrenci
hedef evreni oluşturmaktadır.
5.3 Veri Toplama Araç ve Teknikleri
Bu araştırma içerisinde veri toplama aracı olarak anket
yöntemi tercih edilmiştir. Anketin oluşturulma sürecinde kapsamlı bir
literatür taraması yapılmış; ve geçmişte bu alanda özellikle teknoloji
kabul modeli ve e öğrenme alanında yapılan çalışmalar baz alınarak
geniş bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada daha literatür taraması
sonucu elde edilen bakış açısı ve uzman bilgilerinden elde edilen
görüşler doğrultusunda anket soruları oluşturulmuştur. Anket soruları
iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özellikleri ortaya
koyan 6 adet sorudan oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde
ise, beşli Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum)
ölçeğine göre hazırlanan 20 adet sorudan oluşmaktadır. İki haftalık bir
süre içerisinde 171 adet anket elde edilmiştir. Bu anketlerin 15 tanesi
eksik ve yanlış doldurmadan dolayı anket elenmiştir. Bu sayede
toplam 156 adet anket verisi elde edilmiştir.
5.4 Araştırmanın Kısıtları
Araştırmanın sadece Van ili Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gevaş
Meslek Yüksekokulu bünyesinde yapılmıştır. Aslında meslek
yüksekokulunun ait olduğu üniversitenin tamamında öğrencilere
uzaktan eğitim yolu ile dersler verilmektedir. Fakat zaman ve ulaşım
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problemlerinden dolayı sadece
öğrencileri hedef alınmıştır.

Gevaş

Meslek

Yüksekokulu

5.5 Ölçeklerin Oluşturulması
Bu çalışmanın ölçekleri oluşturulurken geniş bir yelpazede bir
araştırma yapılmıştır. Özellikle Teknoloji Kabul Modeli ve bu
çerçevede kullanılan çalışmalar incelenmiş; en çok kullanılan ve e
öğrenme uzaktan eğitim gibi alanlarda tercih edilen yapılar
incelenmiştir. Bu bağlamda (şekil 2) belirtilen modele göre 6 adet
değişken oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan ölçeklerde algılanan
kullanışlılık(3), algılanan kullanım kolaylığı(3) ölçekleri ifadeleri
Davis (1989) ‘ in yaptığı çalışmalardan elde edilmiştir. Davranışa
yönelik tutum(3) ve algılanan eğlence(3) ölçekleri ise Ming-Chi Lee
(2010)’ un üniversite öğrencilerinin e öğrenme tutumlarını ölçmede
kullandığı ölçeklerden elde edilmiştir. Uzaktan eğitim öz yeterliliği(3)
ve kişisel norm(3) ölçekleri Park(2009) ‘e öğremnme üzerine yaptığı
çalışmadan alınarak modifiye edilmiştir. Davranışsal niyet değişkeni
ise Thong (2002) ‘un çalışmasından elde edilip olup anket verileri
uzaktan eğitim sistemine göre uyarlanmıştır.
5.6 Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Araştırma süreci boyunca elde edilen veriler, IBM SPSS 22.0
istatistik yazılımı kullanılarak değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin
değerlendirilmesi için güvenilirlik, açımlayıcı faktör, korelasyon ve
regresyon analizleri yapılmıştır.
5.6.1 Frekans Dağılımları
Uzaktan eğitim teknolojilerini kullanan öğrencilere ait tanımlayıcı
frekans dağılımları Tablo1 de verilmiştir.
Tablo 1 Tanımlayıcı Özelliklere İlişkin Frekans Dağılımları

1 - Cinsiyet
Erkek
Kadın
2 - Yaş
18 - 22
23 - 30
30 YAŞ ÜZERİ
3 - Sınıf
1
2
Uzatmış
4 -Uzaktan Eğitim Kullanım
Süresi

Frekans
107
49

Yüzde
68,6
31,4

114
30
12

73,1
19,2
7,7

102
48
6

65,4
30,8
3,8
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1 Ay
1 - 6 Ay
6 - 12 Ay
1 Yıldan Fazla
5 - Uzaktan Eğitim Kullanım
Sıklığı
Haftada 1 den Fazla
Haftada 1 Kere
Ayda 1 Kere
6 Ayda Birkaç Kere
6 Ayda 1 Kere
6 - Bir Dönemde Uzaktan
Eğitim ile Başarılı Olduğu
Ders Sayısı
1
2
3

20
43
38
55

12,8
27,6
24,4
35,3

5
20
80
37
14

3,2
12,8
51,3
23,7
9

21
96
39

13,5
61,5
25

Tanımlayıcı özellikler incelendiğinde öğrencilerin %68,6 sı
erkek %31,4 ü ise kadın olarak tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin
%73,1 gibi yüksek bir oranı 18-22 yaş arasında bulunmaktadır. Yine
ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu birinci sınıf öğrencisi
oldukları görülmektedir. Uzaktan eğitim teknolojisini kullanma sıklığı
ise %51,3 gibi yüksek bir oranla ayda 1 kere seçeneği olmuştur.
Ayrıca öğrencilerin %61,5 i ise uzaktan eğitim sistemi ile bir dönemde
2 dersten başarılı olmaktadır.
5.6.2 Faktör ve Güvenirlik Analizleri
Bu çalışmada teknoloji kabul modelinden yararlanılarak
uzaktan eğitim sistemin kullanımına yönelik algılanan kullanışlılık,
algılanan kullanım kolaylığı, davranışa yönelik tutumlar, kullanım
niyetleri, kişisel normlar, algılanan eğlence, uzaktan eğitim yeterliliği
olarak toplam 7 adet 20 adet ifade oluşturulmuştur. Ölçekler daha
önceki çalışmalarda ve teknoloji kabul modeli literatüründe birçok
çalışma içersinde kullanılmış ve daha öncede güvenirlik ve
geçerlilikleri ispatlanmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak
değişkenlerin kendi aralarındaki sınıflamasını yapmak için keşfedici
faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizde (varimax) yöntemi tercih
edilerek faktör açıklaması için (principles component) uygulaması
yapılmıştır. Bu şekilde elde edilen açılımdan (initial eigenvalues)
değerlerinin 1 den büyük olanları göz önüne alınarak; faktör
yüklerinin ise 0.45 den büyük olacak şekilde dağılım yapması
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sağlanmıştır. Buna göre değerlerin 7 adet faktörde toplandığı
gözlenmiştir.
Tablo 2 Faktör Analizi Değerleri
İfadeler

Faktör 1
Kullanım Niyetleri 3
Kullanım Niyetleri 3
Kullanım Niyetleri 3
Faktör 2
Algılanan Eğlence 2
Algılanan Eğlence 3
Algılanan Eğlence 1
Faktör 3
Kişisel Norm 3
Kişisel Norm 1
Kişisel Norm 2
Faktör 4
Algılanan Kullanışlılık 3
Algılanan Kullanışlılık 1
Algılanan Kullanışlılık 2
Faktör 5
Algılanan Kullanım Kolaylığı 2
Algılanan Kullanım Kolaylığı 3
Algılanan Kullanım Kolaylığı 1
Faktör 6
Uzaktan Eğitim Öz Yeterliliği 1
Uzaktan Eğitim Öz Yeterliliği 3
Uzaktan Eğitim Öz Yeterliliği 2
Faktör 7
Davranışsal Tutum 1
Davranışsal Tutum 2

Faktör
Yükü
0,868
0,826
0,820

Açıklanan Varyans %

15,315

0,957
0,918
0,912

11,256

0,885
0,875
0,856

11,950

0,813
0,789
0,691

11,074

0,878
0,779
0,731

10,600

0,841
0,695
0,677
0,684
0,564

10,250

7,008
Toplam : 77,454

Uzaktan eğitim sistemi kullanımına yönelik araştırma modeli
ile ilgili oluşturduğumuz ölçeklerin tamamının güvenirlik ve
geçerlikleri incelenmiştir. Kullanılan ölçeklerin güvenirliklerinin
incelenmesi Cronbach alpha-α testi kullanılmıştır. (Ravichandran ve
Arun, 1999).
Tablo 3’de değişken maddelerinin Cronbach Alfa değerleri
belirtilmiştir. Literatürdeki çalışmalarda Cronbach alfa değeri 0.70
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alfa katsayısı, sosyal bilimlerde, içsel güvenilirlik için yeterli olarak
kabul edilmiştir. (Baum ve Wally, 2003).
Tablo 3 Güvenirlik Analizi Sonuçları

Değişkenler

Soru Sayısı

Algılanan
Kullanım
Kolaylığı
Uzaktan
Eğitim
Öz
Yeterliliği
Algılanan Kullanışlılık
Davranışa Yönelik Tutum
Kullanım Niyetleri
Algılanan Eğlence
Kişisel Norm

3

Cronbach Alfa
Değeri
0,869

3

0,749

3
2
3
3
3

0,831
0,836
0,892
0,924
0,892

Uygulanan keşfedici faktör analizinin uygun olup olmadığını ve aynı
zamanda kullanılan değişkenlerin homojenlik durumlarını ortaya
koyabilmek adına KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi ve Barlett testleri
uygulanmıştır. Modelin uygunluğu faktör analizi yapılmadan önce
değerlendirilmek istendiğinden bu testler yapılmıştır. Örneklem
yeterliliğinin uygunluğunu belirleme adına KMO ve Barlett testleri
yapılmıştır (Fox and Skitmore 2007). KMO testi için eşik değeri
minimum 0,5 olarak kabul görmektedir (Norusis,2008). KMO
değerinin 0,808 çıkması iyi bir sonuç olarak kabul görmektedir. Buna
göre örneklem yeterli ölçüde olarak görülmüştür. Barlett testi ise
faktör analizinin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını gösteren bir
araçtır (Hair et al., 2006). Tablo 4’ de Barlett testinin sonuçları
gösterilmiştir. Buna göre (Ki-Kare = 1690,675 ve p<0.000) olarak
belirlendiğinden dolayı ana kütlede yer alan değişkenler arasında
ilişkilerin var olduğunu da açıklamaktadır.
Tablo 4 KMO ve Barlett Testi Sonuçları
Test Adı
Test Değeri
Kaiser – Meyer – Olkin Örneklem
,808
Yeterlilik Ölçütü
Barlett test değeri
Yaklaşık Ki-Kare
1690,675
Serbestlik derecesi
190
Anlamlılık
,000
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5.6.3 Korelasyon Analizi Sonuçları
Tablo 5 deki veriler incelendiğinde değişkenlerin kendi
aralarında ve pozitif yönde anlamlı ilişkilere sahip oldukları
görülmektedir.
Tablo 5 Korelasyon Analizi Sonuçları
A.K.K
U.E.Ö
Z
A.KU
L.
A.EG
L
K.NO
RM
NİYE
T
TUTU
M

A.K.
K
1
,415*
*
,509*
*
-0,95

U.E.Ö
Z

,274*
*
-0,43

1
,026

1

,207*

,304*
*
,177*

,337*
*
,516*
*
,462*
*

,020

1

,053

,240**

1

,132

,153

,562**

,426*
*
,406*
*

A.KU
L.

A.EG
L

K.NOR
M

NİYET

TUT
UM

1

,357*
*

1

(** 0.01 düzeyinde anlamlıdır)
(* 0.01 düzeyinde anlamlıdır)

5.6.4 Araştırmanın Hipotezlerinin Değerlendirilmesi
Uzaktan eğitim sistemi kullanan öğrencilerin teknoloji kabul
modeli çerçevesi içersinde kullandıkları öğretim sistemine yönelik
algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, davranışsal tutum,
kullanma niyetleri, kişisel norm, algılanan eğlence ve uzaktan eğitim
öz yeterliliği değişkenlerinin hipotezleri test etme amacıyla
oluşturdukları etkiler Tablo 6’ da gösterilmiştir. Bu bağlamda
hipotezleri test etmek için regresyon yöntemi kullanılmıştır.
Böylelikle geçerli ve geçerli olmayan hipotezler test edilmiştir.
Tablo 6 Regresyon Yöntemi ile Hipotez Sonuçları
Hipotez
ler
H1
H2
H3

Bağımlı
değişken

Davranışsal
Tutum
Kullanım
Niyeti

Bağımsız
değişken

A.
Kullanışlılı
k
A.
Kolaylık
A.
Kullanışlılı

R2
Değ
eri
0,25
3

0,39
9

St
Be
ta

t
Değe
ri

P
Değeri

0,3
45

4,036

0,000

2,701

0,008

4,374

0,000

0,2
31
0,3
25

Sonuç

KABU
L
KABU
L
KABU
L
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k

H4

Tutum

H5
H6

A.
Kullanışlılık

H7
H8

A. Kolaylık

Algılanan
Eğlence
Kişisel
Norm
A.
Kolaylık
UZE. Öz.
Yeter

0319

0,17
2

0,4
11
0,0
65
0,2
39
0,4
66
0,4
15

5,529

0,000

KABU
L

0,919

0,360

RET

3,314

0,001

6,427

0,000

5,379

0,000

KABU
L
KABU
L
KABU
L

Tablo 6 da görüldüğü üzere uzaktan eğitim sistemi kullanımı
ile kullanıcının sistemi kullanma niyetleri ve tutumları oluşmasında
algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık, davranışsal tutum,
kişisel norm, uzaktan eğitim öz yeterliliği ve algılanan eğlence
değişkenleri kendi aralarındaki meydana getirdikleri ilişkiler
regresyon yöntemi ile ortaya konulmuştur. Buna göre Algılanan
Kullanışlılık ile Algılanan Kolaylığın UES kullanımı ile oluşan
davranışsal tutum üzerinde etkisi olduğu gözlenmektedir. Buna göre
Algılanan kullanışlılığın p<0,01 β= 0,345 ile algılanan kolaylık
p<0,01 β=0,231 ile tutum üzerinde anlamlı bir pozitif bir etkisi olduğu
görülmektedir. Aynı şekilde algılanan kullanışlılık p<0,01 ve β =
0,325 ile Tutum p<0,001 ve β = 0,411 ile Davranışsal Niyet üzerinde
pozitif ve anlamlı bir etkinin varlığı gözlenmektedir. Bununla beraber
algılanan kullanışlılık üzerindeki etkileri ölçmek için; algılanan
eğlence p=0,360 değeri ile geçerli olan H5 hipotezi ret edilmektedir.
Kişisel norm ve algılanan kolaylık değişkenlerinin p<0,001
olduğundan dolayı bu hipotezler kabul görmektedir. Son olarak
Algılanan kolaylığın ölçümünde uzaktan eğitim öz yeterliliği p <
0,001 ve β = 0,415 ile, uzaktan eğitim öz yeterliliğinin algılanan
kolaylığın üzerinde pozitif ve anlamlı bir şekilde güçlü bir etkisinin
olduğu söylenebilmektedir. Bu çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde
algılanan eğlencenin algılanan kullanışlılık üzerinde herhangi bir
etkisi gözlenememiştir. Bu sebepten dolayı bu hipotez ret edilmiş;
diğer hipotezler ise geçerli kabul edilmiştir.
6. SONUÇ
Son yirmi yılda gerek ülkemizde gerekse dünyada e öğrenme
ve uzaktan eğitim uygulamaları oldukça yaygın hale gelmiştir. Dünya
üzerinde birçok şirket, kuruluş ve kurumlar e öğrenmeyi tercih
edebilmektedirler. Teknolojinin sürekli yenilenmesi ve bilişim
teknolojilerinin iş, eğitim ve sosyal yaşamda etkin kullanımıyla
beraber elektronik ortamda yapılan işler artmaya başlamıştır. Özellikle
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eğitim alanında başta üniversiteler olmak üzere uzaktan eğitim
teknolojileri eğitim sistemlerine entegre edilmeye başlanmıştır. Bu
sayede öğrenci ve öğretici farklı mekan ve zamanlarda olsalar dahi
iletişim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilme imkanına
kavuşmuşlardır. Bu sayede eğitime de yeni bir bakış açısı
kazandırılmıştır.
Teknolojinin eğitime entegre edilmesi çok da kolay bir şey
değildir. Bu yapının getirdiği avantajların yanında bu yapı içersindeki
kişilerin; özellikle öğrenci ve öğreticilerin kullanacakları yeni sisteme
hangi düzeyde adapte olabilecekleri de sistemin başarısı açısından
önemli ve araştırılması gereken konuların başında gelmektedir.
Kullanıcıların yeni bir teknolojiye bakış açıları ve değerlendirmeleri
sistemin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için önem arz
etmektedir. Bu çalışmada ise uzaktan eğitim sisteminin teknoloji
kabul modeli çerçevesinde kullanıcı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
Buna göre uzaktan eğitim sisteminin kullanışlı olması ve kolay olması
kullanıcıların sisteme olan tutumlarını olumlu bir şekilde
etkilemektedir. Yine aynı şekilde sistemin kullanışlı olması ve
kullanıcıların tutumu da kişinin daha sonra uzaktan eğitim sistemini
kullanma niyeti üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır. Bununla beraber
sistem kullanımının kolaylığı ve öznel normların da sistemin faydası
üzerine etkisi varken kişinin algıladığı eğlence düzeyinin algılanan
kullanışlılık üzerinde etkisi bulunamamıştır. Aslında daha önceki
literatür çalışmalarına bakıldığında; eğlenceli olan bir sistemin daha
çok tercih edildiği görülmektedir. Dolayısı ile sistemden alınan keyif
sistemden elde edilecek fayda üzerinde etkilerinden söz
edilebilmektedir. Üreticiler sistemleri tasarlarken kullanıcıları motive
edebilecek etkenleri de hesaba katmaları gerekmektedir. Ayrıca test
edilen verilere göre uzaktan eğitimi kullanabilme öz yeterliliğinin
algılanan
kullanışlılık
üzerinde
olumlu
etkisinden
bahsedilebilmektedir.
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Küreselleşmenin etkilerinin birçok alanda önemli boyutlarda
hissedildiği günümüz dünyasında, bilgiye ulaşmadaki kolaylığa bağlı olarak
bilgi paylaşımının önemli ölçüde artması nedeniyle, işletmelerin bilişim
teknolojilerini daha yoğun olarak kullanması da bir zorunluluk haline
gelmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte muhasebe işlem ve faaliyetlerinin
yöntemleri değişerek, elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır.
Elektronik ortamda yürütülen muhasebe faaliyetleri ise yeni uygulamaları da
beraberinde getirmiştir. Bu uygulamaların en son örneği elektronik defter,
elektronik fatura, elektronik beyanname ve elektronik imza uygulamalarıdır.
Çalışmamızda elektronik belge uygulamaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: SMMM, E-Defter, E-Fatura, E-Beyanname

Abstract

In today's world where the effects of globalization are felt in
many dimensions, it has become a necessity for businesses to use information
technologies more intensively because of the considerable increase in
information sharing due to the ease of accessing information. Along with the
developing technology, the methods of accounting transactions and activities
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have started to be changed in electronic environment. Accounting activities
carried out in electronic environment brought new applications together. The
latest examples of these applications are electronic books, electronic
invoices, electronic declarations and electronic signature applications. In our
work, electronic document applications will be examined.
Keywords: SMMM, E-Book, E-Invoice, E-Declaration

1.GİRİŞ
Küreselleşen dünya ile gelişen teknoloji sayesinde muhasebe
sisteminde birçok yenilikler meydana gelmiştir. Bu yeniliklerin en
başında muhasebe uygulamalarının bilgisayar teknolojilerine
aktarılması gelmektedir. Bu sayede birçok insanın yapması gereken
işlemleri çok daha az kişi ile yapılmakta ve istenilen bilgilere doğru ve
hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır.
Bilginin hızlı bir şekilde elde edilmesi, ilgili kişi ve kurumlara
güvenli birşekilde iletilmesi, son derece önem kazanmıştır. Bu
noktada elektronik ve dijital bilgi içerisinde; esnekliği, ulaşılabilirliği,
iletilebilirliği ve kolaylıkla depolanabilirliği gibi önemli özellikleri
barındırmaktadır. Bu bağlamda bilgi teknolojileri işletmelerin
kayıtlarını elektronik ortamda yapabilmelerini online olarak
sunabilmelerini sağlamaktadır (Zabihollah, Elam ve Sharbatghlie,
2001:150).
Küreselleşen dünya ve gelişen teknoloji ile birlikte muhasebe
sistemine en son olarak e-fatura ve e-defter uygulamaları dâhil
olmuştur. Dünya ülkelerinde çok önce uygulanmaya başlanılan efatura sistemi, ülkemizde e-devlet projesi kapsamında sınırlı sayıda
işletme ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) uygulamaya
başlanılmıştır. Daha sonra belirli kriterlere sahip olan işletmelere efatura kullanma zorunluluğu getirilerek sisteme dâhil edilmiştir. Efatura uygulamasının kullanan işletmeler bir sonraki aşama olan edefter uygulamasını kullanmaya başlamışlardır.
Bilişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla birlikte, bilgilerin
standartlaştırılmış bir ortamda yayımlanmasına imkân sağlayan bir
araç olan XBRL, bir diğer elektronik uygulama olan elektronik defter
(e-defter) uygulamalarının da yaygınlaşmasını sağlamaktadır. XBRL
teknolojisi, işletmeden diğer işletmelere ve işletmelerden kamu kurum
ya da kuruluşlarına doğru olan bilgi paylaşımını kolaylaştırırken, edefter ise kamu kurum ya da kuruluşlarının görev alanına giren
konularda, işletmelerden sağlamış oldukları bilgileri kullanarak
denetim ve düzenleyici işlevlerini kolaylaştırmaktadır. E defter
uygulamasından en büyük faydayı sağlayacak kamu kurumu olarak da
Maliye Bakanlığı bünyesinde, inceleme ve teftiş fonksiyonunu yerine
getiren MBGİB görülmektedir.
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2. ELEKTRONİK DEFTER (E-DEFTER) KAVRAMI VE
UYGULAMALARI
E-devlet, “devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekte
yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı
olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve
işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi” şeklinde
tanımlanmaktadır (Aslan vd., 2007).
E-defter yasal olarak tutulması zorunlu defterlerin belirlenen
format ve standartlara uygun olarak hazırlandığı, dijital ortama
kaydedildiği, malî mühür veya e-imza ile değişmezliğinin,
bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun sağlandığı hukukî ve
teknik düzenlemeler bütünüdür(Özer,2015:65-69).
Muhasebe yazılımları ile birlikte elektronik ortamda tutulan ve
kâğıt ortamına aktarılan muhasebe kayıtları, e-defter uygulamaları ile
birlikte tamamen manyetik ortamda kalacak ve manyetik olarak
saklanacak ve ilgili kurum ya da kuruluşların denetimi sırasında da
manyetik olarak ibraz edileceklerdir. Böylece günlük olarak edefterlere yapılan kayıtların, silinmelere ve değiştirilmelere karşı
elektronik olarak korunmaları sağlanacak, manyetik ortamlarda
yedeklenmeleri yoluyla, bilgi ve belge kaybının da önüne geçilmiş
olacaktır.
Defterlerin
elektronik
ortamda
hazırlanması
için
XML(Extensible Markup Language – Genişletilebilir İşaretleme Dili )
formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL
(Extensible Business Reporting Language-Genişletilebilir İşletme
Raporlama Dili) esas alınmıştır. Başlangıç aşamasında yevmiye
defteri ve büyük defterin elektronik defter kapsamında tutulması
öngörülmüş olup, ilerleyen dönemlerde diğer yasal defterlerle ilgili
duyuru yapılacaktır. Tebliğe göre, herhangi bir firmaya e-defter
zorunluluğu getirilmemiş, isteğe bırakılmıştır.
Muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda oluşturmak,
kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükelleflerin yerine
getirmesi gereken bazı aşamalar mevcuttur (Ergin,2010).Muhasebede
kullanılan yevmiye defteri ve büyük defteri elektronik ortamda
oluşturmak isteyen gerçek kişilerin e-imza veya malî mühüre, tüzel
kişilerin ise malî mühüre sahip olmaları gerekmektedir. Defterlerin
elektronik ortamda oluşturulabilmesi için işletmelerin ayrıca
uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmaları gerekmektedir. Bu
şartları taşıyan işletmeler GİB e-defter uygulamasına internet
ortamında
başvurdukları
takdirde
e-defter
uygulamasını
kullanabileceklerdir
(Doğan,
Tercan,2014:79-89).Ayrıca
kullanacakları yazılımın MBGİB tarafından onaylanıp ilan edilmiş bir
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yazılım olması veya firmanın kendi yazılımını (veya yeni bir yazılımı)
kullanmak istemesi halinde bu yazılım için MBGİB’den uygunluk
onayı alınması gerekmektedir. Uygulamadan yararlananlar, elektronik
defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar
kendilerine ait mali mühür ile onaylar ve berat dosyalarını e-defter
uygulamasına (internet sitesi vasıtasıyla) yüklerler. Başkanlık kendi
mali mührü ile onay vermek suretiyle deftere berat verir. Başkanlık
mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından
indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik
defterler ile birlikte muhafaza edilir (MBGİB, 2013).
E-Defter uygulamasında e-defter tutabilmenin ön koşulu
uyumluluk onayı almış bir yazılımda e-defter oluşturmaktır. Uyumlu
yazılım müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket
yazılım üreten yazılım üreticileri ile yazılımlarını kendi geliştiren
mükelleflerin e-Defter Genel Tebliği ve ilgili teknik kılavuzlara uygun
olarak e-defter üretebilen ve bu konuda GİB tarafından yapılan testler
sonunda www.e-defter.gov.trİnternet sitesinde yayımlanan yazılımdır.
Platform bağımsız yazılım ise muhasebe programına bağlı
olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-defter
oluşturma kavramını ifade eder (Bayar v.d.,2015).
İncelenen platform bağımsız e-defter uyumlu yazılımı e-defter
uygulaması Java diliyle yazılmış olup, kullanıcının yerelinde çalışması
ve kolayca güncellenebilmesi için Java Applet olarak sunulmuştur.
Defter girdilerinin genelde büyük boyutlu olması dolayısıyla sunucuya
aktarılmaları ve sunucuda işlenilmesinden kaçınılmıştır. Uygulama
başlangıcında gerekli parametreler sunucudan yerele çekilir, işlem
sonunda bir sonraki kullanım için önemli olan parametreler sunucuya
aktarılır.
Platform bağımsız e-defter uyumlu yazılımı e-defter
uygulamasında gereken girdi işletmelerin kullanmış olduğu muhasebe
programları çıktılarıdır. Çıktı olarak değişik yapıdaki dosyaların
desteklenmesi, dolayısı ile birçok muhasebe defteri programına
kolayca entegreolabilme projenin ana hedeflerinden biri olarak
belirlenmiştir. Uygulamanın girdileri olan finansal veriler
commaseparatedvalues (CSV) yapısında, tablo (.xlsveya .xlst)
yapısında, düz metin (.txt) veya her hangi bir yapıdaki XML dosyası
biçiminde olabilir. Bu girdiler ilk olarak önceden belirlenmiş uyumlu
yazılım e-Defter XML yapısına çevrilir. Önişleme adı verilen bu
aşama sonunda farklı formattaki girdiler anlaşılabilirliği üst düzeyde
olan ve GİB’in istediği XBRL yapısı baz alınarak belirlenmiş olan
XML yapısına dönüştürülür. Verilerden hem büyük defter hem de
yevmiye defteri için XML dosyaları oluşturulur. Bu aşamadan sonra
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eğer gerekiyorsa XBRL defter çıktıları maksimum 200 MB olacak
şekilde parçalanır. Bu aşama detaylı olarak bir sonraki başlıkta
anlatılmaktadır. Platform bağımsız XML yapısındaki defter verileri
XSLT dosyası aracılığı ile istenen XBRL yapısına dönüştürülür.
Verilerin XSLT ile uygun alanlara eşlenmesi sonucunda oluşan XBRL
dosyası kullanıcının arayüzden komutu üzerine dijital imza ile
imzalanır. Daha sonraki aşamada hem yevmiye hem de büyük defter
için defter oluşturma bilgisini içeren berat dosyaları oluşturulur. Berat
dosyaları da imzalanır, defterler ile birlikte yapısal ve anlamsal
kontrole girer. En son aşama kullanıcının kontrolden geçmiş berat
dosyalarını web service aracılığı ile GİB’e aktarmasıdır. GİB’in
onayladığı ve imzaladığı beratlar uyumlu yazılım üreticisi
veritabanında saklanır. Onaylı berat ile kullanıcının o aydaki işlemini
tamamladığı anlaşılır (Bayar v.d.,2015).
Platform bağımsız e-defter yazılımı birçok farklı bileşenden
oluşmaktadır. Java ve .NET web teknolojilerinin birlikte kullanılması,
işlenecek dokümanların XML ve CSV gibi farklı formatlarda olması,
bu dokümanların manuel ya da çeşitli entegrasyon servisleri aracılığı
ile ERP uygulamalarından alınabiliyor olması, ayrıca üretilecek
çıktıların XBRL formatında kriptografik olarak seri imzalar aracılığı
ile değişmezliğinin garanti altına alınması, veri değişmezliğini kontrol
edecek doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulması gibi bir çok farklı
yaklaşımın bir arada olması ile entegre bir çözüm özelliği
taşımaktadır. Bu modüler çeşitliliğin ve entegrasyonunun farklı
adımlarında zorluklarda söz konusudur(Bayar v.d.,2015).
E-defter uygulamaları, muhasebe meslek mensupları tarafından
yerine getirilen ve çoğunlukla işletme sahipleri ya da yöneticileri
tarafından manipüle edilmeye ya da esnetilmeye çalışılan fonksiyonlar
açısından bir disiplin getirecektir. Geriye doğru yapılacak tüm
değişikliklerin izleri eskiden olduğu gibi yok edilemeyecek ve kayıt
silmelerinin de önüne geçilmiş olacaktır. Ancak bunun yanında
muhasebe meslek mensupları tarafından kayıtların zamanında
yapılması konusunda da bir baskı unsuru olacaktır. Bu durum kayıt
dışılığın önlenebilmesi konusunda işletmelerin daha önce sahip
olduğu hareket alanının da daraltılmasını sağlayacaktır.
2.1.
E-DEFTER
TUTMAK
ZORUNDA
OLAN
MÜKELLEFLER
14.12.2012 tarih ve 28497 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
421 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde e-defter uygulamasına bazı
mükellef gruplarının dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.
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Bu mükellef grupları;5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
kapsamında madenî yağ lisansına sahip olanlar ile bu
mükelleflerden 2011 takvim yılında mal alan mükellefler
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış
hâsılatına sahip olanlar,
 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı
listedeki malları imal ve inşa edenler ile bu mükelleflerden
2011 takvim yılında mal alan mükellefler 31.12.2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip
olanlar.
20.06.2015 tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
454 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde e-defter uygulamasını
kapsamı genişletilmiştir. Daha önce belirlenen mükelleflere ilave
olarak aşağıda sayılan mükellefler e-defter uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilmiştir.
 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı
listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri
nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan
mükellefler,
 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki
malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.


2.2.
E-DEFTER
UYGULAMASININ
YASAL
DAYANAKLARI
6102 Sayılı T.T.K. Ticarî Defterler başlıklı 64. Maddesinde “…
Fizikî ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticarî defterlerin nasıl
tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.” ifadesi ile edefter uygulamasında yetkili bakanlıklar belirlenmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı e-defter
uygulaması kapsamında T.T.K.’dan almış oldukları yetkilere istinaden
1 Sıra No.lu E-Defter Genel Tebliği ve 2 Sıra No.lu E-Defter Genel
Tebliği yayımlanmıştır.
Ayrıca Maliye Bakanlığı V.U.K.’dan almış olduğu yetkiye
dayanarak e-defter uygulaması kapsamında 421 Sıra No.lu V.U.K.
Genel Tebliği ve 67 Sıra No.lu V.U.K. Sirküleri yayımlamıştır.
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2.3.E-DEFTER UYGULAMASININ AVANTAJLARI VE
DEZAVANTAJLARI
İşletmelerin yasal olarak kullanmak zorunda olduğu yevmiye
defteri ve büyük defterin kâğıt ortamında tutulması mükelleflerin
basım, saklama ve onay maliyetine katlanmalarına sebep olmaktadır.
Ayrıca defterlerin kâğıt olarak tutulması iç ve dış denetimlerin etkin
bir şekilde yapılmasına engel teşkil etmektedir. E-defter uygulaması
ile birlikte işletmelerin defterler ile ilgili basım, saklama ve onay
maliyetleri ortadan kalkarken, iç ve dış denetimlerin daha kolay ve
etkin bir şekilde yapılmaktadır (Tercan,2015:71-85).
Genel olarak e-defter uygulamasının kullanıcılarına sağlamış
olduğu avantajlar şunlardır(Ertürk,2012);
 Özellikle işlem hacmi yüksek olan işletmeler için defterlerin
temin masrafların ortadan kalkması,
 Defterlerin noterlere tasdik ettirmesine gerek kalmaması,
 Defterlerin saklama maliyetlerinin ortadan kalkması,
 Kırtasiyeciliğin ve bürokrasinin azalması,
 Vergi incelemelerine kolaylık sağlaması,
 Defterlere hızlı ve kolay ulaşılması,
 İşletme için denetlemelerde defterlerin hızlı ve etkin
kullanılması,
 Vergi kayıplarının ve kaçakların önlenmesi
 Çevreye vermiş olduğu katkıdır.
Bilanço esasına göre defter tutan işletmelerin tutmak zorunda
oldukları yevmiye defteri ve büyük defterin elektronik ortamda
oluşturulmasının getirmiş olduğu bazı dezavantajlar vardır.
Genel olarak e-defter uygulamasının kullanıcılarına getirdiği
dezavantajlar şunlardır (Ertürk,2012);
 Küçük ölçekli işletme mahiyetindeki firmaların e-defter
uygulamasını yürütebilecek teknik altyapı ve personel
imkânına sahip olmaması,
 E-defter uygulaması kapsamında sadece yevmiye defteri ve
büyük defterin elektronik ortamda tutulması,
 E-defter uygulamasına geçen özellikle küçük ölçekli
işletmelerin altyapı sisteminin uygun olmaması,
 Elektronik ortamda tutulan defterler için güvenlik endişeleri,
 Elektronik ortamda tutulan defterlerin vergi mahremiyeti
ihlalleridir.
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3.ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) KAVRAMI VE
UYGULAMALARI
E-Fatura, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre,
tutulması zorunlu olan faturaların, elektronik ortamda oluşturulmasını,
kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sisteme
verilen isimdir.
E-fatura veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından belirlenen, V.U.K. gereği bir faturada yer alması gereken
bilgileri içerisinde bulunduran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin
merkezî bir platform üzerinde gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir
(Doğan, 2013). E-fatura düzenlemek isteyen vergi mükellefleri
(satıcılar), yalnızca sistemde tanımlı olan vergi mükelleflerine
(alıcılara) fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen
vergi mükellefleri de yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
tarafından sağlanan uygulama üzerinden fatura düzenleyen
mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla, fatura düzenlemek veya
fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı
olmaları gerekmektedir.
Mükellef oluşturmuş olduğu e-fatura’yı, Excel, CSV, Text ya
da XML olarak sisteme yükleyebilmektedir. Burada iki farklı yöntem
bulunmaktadır:
 Yöntem-1: Kullanıcının ham haldeki e-fatura verisini CSV,
excel dosyası (.xls ya da .xlsx) ya da serbest metin (Text)
olarak girebildiği yöntemdir.
 Yöntem-2: Kullanıcının ham haldeki e-fatura verisini
entegratör firmanın belirlemiş olduğu XML biçiminde ya da
kendi belirlediği XML biçiminde verebildiği yöntemdir.
Yöntem-1
Bu yöntemde kullanıcının sisteme yüklemiş olduğu, CSV,
Excel dosyası ya da serbest metin biçiminde bulunan ham haldeki efatura verisi, ilk olarak veri tabanındaki geçici tablolara eklenir. Daha
önceden oluşturulmuş olan obje halinde, içi boş UBL-TR’ in ilgili
alanları bu geçici tabloda bulunan fatura verileriyle doldurulur. Bunun
akabinde, içi doldurulmuş olan UBL-TR objesi, marshalling
operasyonu ile JAXB kullanılarak UBL-TR formatındaki XML
dosyası biçimine dönüştürülür. Bunun da neticesinde imzasız haldeki,
UBL-TR formatındaki e-fatura elde edilmiş olur.
Yöntem-2
Bu yöntemde, vergi mükellefi olan kullanıcılar, ham haldeki efatura verilerini, entegratörün belirlemiş olduğu XML yapısına uygun,
ya da kendi yapılarına uygun XML biçiminde ya da sahip oldukları
kurumsal kaynak programına, muhasebe programlarının doğrudan
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çıktıları (ör. IDoc) şeklinde olabilmektedir. Bu yöntem için, eğer
mükellef entegratörün belirlediği XML biçiminde e-fatura verisini
sunabilmekteyse, UBL-TR’ e dönüşümü tek adımda, ilgili XSL
dokümanı ile ilişkilendirilerek elde edilebilir. Eğer kullanıcı kendi
XML’ ini ya da sahip olduğu muhasebe programı çıktısını sisteme
yüklemek istiyorsa, bu çıktıya dair ilgili mükellef dönüşüm
tablosunun da hali hazırda olması gerekmektedir. Böyle bir durumda,
mükellefin dönüşüm tablosu kullanılarak mükellefe dair XSL
dokümanı elde edilebilir. Böylece elde edilen XSL, XML ile
ilişkilendirilerek imzasız haldeki, UBL-TR formatına uygun e-fatura
elde edilir.
Her iki yöntem sonucunda oluşturulan imzasız e-fatura belgesi,
mali mühür sertifikası ya da NES ile mühürlenip, imzalanmaktadır.
İmzalanmış e-fatura verisi hem yapısal (XSD kontrolü) hem de
mantıksal (şematron kontrolü) kontrollerden geçtikten sonra, karşı
tarafa gönderilecek hale gelmektedir(Bayar v.d.,2015).
E-Fatura Belgesinin Yapısal Kontrolü (XSD kontrolü)
UBL-TR formatına getirilmiş, imzalanmış e-fatura belgesinin
temel kontrolleri bu adımda icra edilmektedir. Bu temel kontroller,
oluşturulmuş olan UBL-TR formatındaki faturanın, XML etiketlerinin
doğru açılıp, açılmadığını, kök elamanın doğru olup olmadığını,
elamanlarda eksik olup olmadığını kontrol etmektedir.
Yapısal kontrolden başarıyla geçen, imzalı e-fatura belgesi daha
sonra mantıksal kontrollerden geçmektedir. Bu kontroller ve detayı
aşağıda verilmiştir(Bayar v.d.,2015).
E-Fatura Belgesinin Mantıksal Kontrolü (Şematron kontrolü)
UBL-TR formatına getirilmiş, imzalanmış, yapısal kontrolden
başarıyla geçmiş olan e-fatura belgesinin mantıksal ve anlamsal
kontrolleri bu adımda gerçekleşmektedir. Bu adım çerçevesinde
kontrol edilen özelliklerin bir kaçı aşağıdaki gibidir:
 Zorunlu elemanlar (ör. sh:Receiver zorunlu bir elemandır.)
 Geçersiz X elemanı değeri (ör. X elemanı boş olmayan bir
değer içermelidir.)
 Bir elemanın değeri var olan bazı önceden belirli değerlerden
bir tanesi olma zorundadır. (ör. Geçersiz zarf türü: Geçerli
değerler için kod listesine bakınız.)
 Eleman değerleri arasındaki tutarlılık kontrolü (ör. Zarfı alan
kullanıcı ile faturayı alan kullanıcı aynı olmalıdır.)
Görüldüğü üzere, şematron kontrolleri kısmı, UBL-TR
formatındaki e-fatura belgesinin içeriğindeki mantık hatalarını kontrol
etmek üzere kurulmuştur(Bayar v.d.,2015).
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3.1. E-FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU OLAN
MÜKELLEFLER
E-Fatura uygulaması 397 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğ ile
ihtiyarî olarak uygulamaya başlamıştır. Daha sonra yayımlanan 421
Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğ ile bazı mükellef grupları için zorunlu
hale gelmiştir. Bu mükellef grupları:
 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madenî yağ
lisansına sahip olanlar ile bu mükelleflerden 2011 takvim
yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle
asgari 25 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip olan şirketler,
 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa edenler ile bu mükelleflerden 2011
takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hâsılatına sahip
olanlar.
433 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile internet üzerinden mal
ve hizmet satışı yapan ve2014 gelir tablosu brüt satış hâsılatı tutarı 5
milyon lira ve üzeri olan mükelleflere e-arşiv uygulaması zorunluluğu
getirilmiştir. Bu firmaların belirlenen tarihten önce e-fatura ve e-arşiv
uygulamalarına başvurmaları gerekmektedir.
454 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğ ile e-fatura kullanan
mükellefler kapsamı genişletilmiştir. Bu Tebliğ uyarınca aşağıda
sayılan mükelleflerin e-fatura uygulamasını kullanma zorunluluğu
getirilmiştir.
 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hâsılatı 10
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı
listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri
nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alan
mükellefler,
 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki
malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.
3.2.
E-FATURA
UYGULAMASININ
YASAL
DAYANAKLARI
E-fatura uygulama kapsamında V.U.K. mükerrer 242.
Maddesinin 2 numaralı fıkrasında; “Maliye Bakanlığı, elektronik
defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi,
muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda
tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları
belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin
verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de
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dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında
Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine
tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk
tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul
ve esasları tespit etmeye, bu kanun kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esasları düzenlemeye ve
denetlemeye yetkili kılınmıştır” ifadesine yer verilmiştir.
Maliye Bakanlığı V.U.K’ dan aldığı yetki ile e-fatura
uygulamasına yönelik 397, 421, 424, 433, 447, 448 ve 454 Sıra No.lu
V.U.K. Genel Tebliğleri ve 421 Sıra No.lu Tebliğe ilişkin
açıklamaların yer aldığı V.U.K.. 58/2013.03 Sayılı V.U.K. sirküsü
yayınlamıştır.
3.3. E-FATURA UYGULAMASININ AVANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI
E-fatura uygulamasının kullanıcılarına sağladığı avantajlar
genel olarak şunlardır(Yanık,Karadaş,2013:133-141);
 Kâğıt fatura kullanımının azalacağından dolayı baskı ve kâğıt
giderlerinin azalması,
 Arşivleme maliyetinin ortadan kalkması,
 Alıcı ve satıcı arasında faturadan kaynaklı oluşan sorunların
ortadan kalkması,
 Bilgi ve belgelerin daha kolay denetlenmesi,
 Faturayı kayıtlara alma sürecinin kısalması ve kayıt hataların
azalması,
 Gönderilen ve alınan faturalara anlık ulaşımın sağlanması,
 Uluslararası firmalar ile entegrasyonu daha kolay sağlanacak
olması,
 Vergi kayıplarının ve kaçaklarının önlenmesi,
 Vergi denetiminin daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması,
 Çevreye vermiş olduğu katkı,
E-fatura uygulamasının dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı
dezavantajları
mevcuttur.
Bunlardan
bazıları
şunlardır
(Tuncer,2014:9-18);
 Zorunlu olduğu halde bazı Kamu İktisadî Teşekküllerinin efatura uygulamasına geçmemesi,
 Altyapının yetersizliği,
 E-faturada ticarî sırların rakip firmaya geçme endişesi,
 E-fatura maliyetidir.
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4. Elektronik Veri Paylaşımı ve Genişleyebilir İşletme
Raporlama Dili(XBRL)
Teknolojik gelişme ve küreselleşme, işletmeler tarafından
gerçekleştirilen işlem sayısı ile sahip olunan ve ihtiyaç duyulan
bilgileri hızla arttırmış, buna karşın işlemlerin daha hızlı yapılması ve
kararların daha hızlı alınması konusundaki beklenti, baskı ve
ihtiyaçlar da artmıştır. Bu durum bilgiyi elde etmenin ve bu bilgiyi
yönetmenin, kurumsal amaçlara ulaşmadaki önemini daha da
arttırmıştır (Tekşen, Coşkun ve Dalğar, 2011:100).
Muhasebe süreci sadece finansal tablolarda yer alan özet
bilgileri yaratmanın dışında ilgili grupların kararlarında yardımcı
olmak için muhasebebilgisinin analiz ve yorumunu ve sonuçların
onlara iletilmesini (raporlanmasını) de kapsamaktadır (Tekşen ve
diğer. 2011:101).
İşletme içi bilgi kullanıcılarına bilgiyi, yönetim ve maliyet
muhasebesi altbilgi sistemi sunarken, dış bilgi kullanıcılarına finansal
muhasebe alt bilgi sistemi sunmaktadır (Yazıcı, 2010:204-205). Bu
açıdan internet kullanımı, bilginin sunulması ve paylaşımı açısından
bir araç olarak bakıldığında, ticari hayatımızda önemli bir yer
tutmaktadır. İnternet kullanımı takım çalışmasında verimliliğin
artırılması, para tasarrufunun sağlanması, iletişimin geliştirilmesi,
önemli verilere evrensel erişim ve çalışanların kendilerini
geliştirebilmelerine imkan sağlaması, gibi fonksiyonları ile işletmelere
önemli kolaylıklar sağlamaktadır (Hatunoğlu ve Bakan, 2010: 61).
Teknoloji muhasebecilerin meslektaşlarıyla, müşterileriyle ve
yöneticilerle ofis dışında bağlantı kurabilmelerine ve iş dokümanlarına
evden, transit halinde ya da çeşitli iş alanlarından ulaşabilmelerine
olanak sağlamaktadır (Hatunoğlu ve Bakan, 2010:61). Bu açıdan da
önemli bir fonksiyon görmekte olan internet, işletmeleri ve
çalışanlarını bilgi paylaşımıanlamında zaman ve yer sınırlamasından
kurtarmaktadır.
Teknolojik gelişmeler, bilgi paylaşımını sağlayan ve
kolaylaştıran çeşitli araçları da hayatımıza sokmuştur. Bunlar
içerisinde kullanımı giderek yaygınlaşan en önemli araç ise
Genişleyebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL)’dir. XBRL, internet
altyapısının geldiği son nokta itibariyle, işletmede üretilen bilgilerin
doğru, güvenilir ve zamanlı olarak paydaşlara iletilmesinde özellikle
HTML, XML gibi çağdaş araçlardan birisi olarak kullanılmaktadır
(Sevim, 2009:276).
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SONUÇ
Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ile her alana olduğu
gibi muhasebe alanına da birçok yeni uygulamalar getirmiştir. Bu
uygulamaların en başında muhasebe uygulamalarının bilgisayar
teknolojilerine aktarılması gelmektedir. Muhasebe uygulamalarının
bilgisayar teknolojisi yardımıyla yapılması zaman ve insan gücü
anlamında işletmelere önemli avantajlar sağlamaktadır.
Teknolojik gelişmelerin muhasebe sistemini etkilemesi ile
birlikte muhasebe dünyasına her geçen gün yeni bir uygulama dâhil
olmaktadır. Bu yeni uygulamalar hem işletmeler açısından hem de
muhasebe bilgi kullanıcıları açısından büyük kolaylıklar sağlamaktır.
Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler muhasebe sistemine en
son olarak e-defter ve e-fatura uygulamasını sunmuştur. Gelişmiş
ülkelerde 2000’li yılların başında uygulanmaya başlanan e-fatura
uygulaması ülkemizde e-devlet projesi kapsamında 2008 yılında
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile uygulanmaya başlanılmıştır. Daha
sonra belirlenen kriterlere sahip olan mükelleflere e-fatura kullanma
zorunluluğu getirilmiştir. E-devlet projesi kapsamında e-fatura
kullanan işletmelere e-defter uygulamasını da kullanma mecburiyeti
getirilmiştir.
Elektronik imza, elektronik beyanname, elektronik bildirge,
elektronik fatura, elektronik defter ve işletmelerin web sitesi gibi
uygulamalar, e-ticaretin ve muhasebe sistemimizin bir bütün olarak
bilgisayar ve internet ortamına aktarılmasını sağlayacak biçimde
şekillenmektedir. Bu bağlamda tüm dünyada kullanımı alanı sürekli
artan XBRL formatının, muhasebe bilgi kullanıcılarına şeffaf, doğru,
düşük maliyetli, anlaşılabilir, sorgulanabilir ve karşılaştırılabilir bilgi
transferi sağlayan yapısı ile yakın bir zamanda ülkemizde de birçok
alanda seçenek olmaktan çıkıp, bir zorunluluk haline gelmesi,
beklenen bir gelişmedir. Buradan da anlaşılmaktadır ki ülkemizde
XBRL, önümüzdeki dönemde daha da artan bir öneme sahip olacaktır.
XBRL uygulamalarının gelişmesi ve yaygınlaşması, e-defter ve efatura uygulamalarının da yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Çünkü
defterlerin elektronik ortamda hazırlanabilmesi için XBRL esas
alınmaktadır. Başka bir ifadeyle XBRL, e-defterlerin teknolojik olarak
alt yapısını oluşturmaktadır. Harcamaların kontrolü, yolsuzlukların
önlenmesi ve anında tespiti yanında, vergilendirme alanında
sahteciliğin önlenmesi, karşıt kontrollerin anında yapılabilmesi gibi
sayısız faydaları olan e-defter kullanımının yakın bir gelecekte
işletmelerin tamamına yakınını kapsaması uzak bir ihtimal olarak
görünmemektedir. Bu bağlamda XBRL teknolojisinde sağlanacak
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yeni gelişmeler, e-defter, e-fatura gibi uygulamalarla daha fazla
işletmeyi, elektronik platformların içine daha da fazla çekecektir.
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Öz

Hadis ve Sünnet konusu son zamanlarda çok tartışılmaktadır. Fakat
maalesef bu tartışmalar daha çok, onun dindeki yerini tartışmalı bir hale
getirmektedir. Oysaki Sünnet olmadan Kuran’ın anlaşılması ve tatbik
edilmesi mümkün değildir. Kuran’ın anlaşılamaması ve uygulanamaması ise
İslam’ın yok edilmesi demektir. Dolayısıyla Hadis ve Sünnete yapılan her bir
saldırı veya onları tahkir, doğrudan İslam’a yapılan bir saldırı ve tahkir
anlamına gelmektedir.
Bu çalışmada, zamanımızda gittikçe revaç bulan bu saldırıların
zararlarını önlemek adına Hadis ve Sünnetin İslam’daki önemine dikkat
çekilecektir.
Anahtar kelimeler: Hadis, Sünnet, Kuran, İslam, Bağlayıcılık.

Abstract

The topic of Hadith and Sunnah has been discussed a lot recently.
But unfortunately these debates are more likely to make her place of doubt.
However, without the Sunnah, the Koran can not be understood and applied.
The inability to understand the Koran is the destruction of Islam. Therefore,
Each attack on Hadith and Sunnah means an attack on Islam directly.
In this work, we pay attention to the importance of Hadith and
Sunnah in Islam. We want to prevent, at least in part, the damage of theese
attacks, which are becoming increasingly popular in our time.
Keywords: Hadith, Sunnah, Koran, Islam, Binding.
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GİRİŞ
Son zamanlarda, İslam adına konuşan kişilerin sayısı bir hayli
çoğalmış bulunmaktadır. Bunlar arasında, İslam adına konuşmak için
yeterli ilme sahip olanlar var ise de, yeterli İslamî kültüre ve birikime
sahip olmadığı halde konuşanların sayısı da az değildir.
Bu kişiler, çeşitli İslamî konularda kendilerince fikir
yürütebilmektedirler. Bunların bazıları, kendi şahsî görüşlerini İslam
adına ve hatta bazen daha da ileri giderek“Gerçek İslam” şeklinde
dayatma cüretini dahi gösterebilmektedirler.(Hadis Aleyhtarlığı
şeklinde de ifade edilen bu akımın gerekçeleri için bkz. Aydınlı,
Abdullah, Hadis Karşıtlığının Yeni Gerekçeleri, Kutlu Doğum
Sempozyumu 2001, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri,
Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ank. 2008. s. 141-155.)
Diğer yandan bazı gruplar da, kendilerince bir İslam anlayışı
geliştirmekte, kendi içlerine kapanıp mutaassıp bir şekilde diğer bütün
yaklaşımlara kulaklarını tıkayabilmektedir. Bu içine kapanma hali,
onların bazılarını çeşitli sapık anlayışlara kadar götürebilmektedir. İşin
gidişatı Hadis-Sünnet aleyhtarlığı şeklinde bir akım oluşturmaya kadar
varabilmiştir.(Bu tür Sünnet karşıtı fikirlerin tarihi süreci için
bakılabilir: Yıldırım, Enbiya, Sünnet ve Rivayet Karşıtı Söylemlerin
Tarihi, Kutlu Doğum Sempozyumu 2001, İslam’ın Anlaşılmasında
Sünnetin Yeri ve Değeri, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ank. 2008. s.
155-186.)
Din adına konuşmaya yeterli olmayan ama kendilerini
ehliyetli zanneden bu kişilerin hedeflerinden birisi de Hadis-Sünnet’i
zayıflatmaktır. Neredeyse, bu saldırılar, bazı ilmi mahfillere ve
televizyon ekranlarına kadar taşınabilmektedir. Hâlbuki Hadis-Sünnet
mefhumu olmadan Kuran’ın anlaşılamayacağı, uygulanamayacağı
erbabının malumudur. En temel örneklerden yola çıkacak olursak,
İslam’ın 5 şartı diye meşhur olmuş maddelerden hiçbiri, uygulanabilir
bir şekilde Kuran’da yoktur. Kelime-i Şahadet dahi tam haliyle hiçbir
ayette geçmemektedir.
O halde Hadis-Sünnet’in önemi, İslam açısından hayati bir
önem arz etmektedir. Bu mefhuma yapılan her bir saldırı, doğrudan
Kuran’a ve İslam’a yapılmış olmaktadır.
Nitekimbizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) Sünnetin bu dindeki
yerini, Kuran’dan sonra ikinci sıraya koyarak vurgulamaktadır. Şöyle
ki:
Malik b. Enes’in Muvatta’ adlı eserinde geçen bir hadiste Hz.
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: "Size iki şeyi bırakıyorum ki,
onlara sarıldığınız (tutunduğunuz) müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu iki
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şey; Allah'ın kitabı ve Peygamberi'nin sünnetidir."(Muvatta, Kader 3,
II. 899, No. 1661.)
Yine birçok güvenilir hadis kitabında geçen şu hadiste de
Efendimiz (s.a.v.), sanki bu karanlık tartışmaların vuku bulacağını
hissetmiş gibidir ve çözümünü de bizzat kendisi bize apaçık bir
şekilde göstermektedir:
Abdullah b. Amr es-Sulemî, 'Irbâd b. Sâriye'nin (r.a.) şöyle
anlattığını rivâyet etmiştir:
" Bir defasından Hz. Peygamber (a.s.) sabah namazını
kıldıktan sonra, yüzünü döndü ve çok belagatlı bir konuşma yaptı. Bir
defasında Rasûlullah (a.s.) bize öyle bir vaaz etti ki gözlerimiz
yaşardı, gönüllerimiz sızladı. Biz dedik ki; 'Ya Rasûlallah (a.s.)! Bize
öyle geliyor ki, bu bir veda konuşmasıdır. Senden sonrası için bize ne
tavsiye edersin?'
Şöyle buyurdu: 'Sizi öyle bir aydınlık yol üzere bırakıyorum
ki, onun gecesi gündüzü gibidir. Artık benden sonra da, helâk olacak
kişiden başkası bu yoldan sapmaz. Ama ne var ki, sizden yaşayacak
olanlar, çok ihtilaflar ve fitneler görecektir. O günlere vardığınız
zaman, sizin yapmanız gereken şey, şu benim sünnetime ve her biri
doğru yolu gösteren ve birer hidayet rehberi olan halifelerimin
sünnetine (yoluna) sarılmaktır. Ona sımsıkı (azı dişlerinizle) sarılınız.
Yine o günlerde size düşen görev, başınızdaki yöneticiye itaat
etmektir. Hatta o, Habeşli siyah bir köle olsa bile. Mü'minin hâli,
burnuna halka geçirilmiş bir deve gibidir. Nereye bağlansa, oraya
bağlanır.' "(Tirmizî, İlim, 16, N. 2676; Ebu Davud, Sünne5, N. 4607;
İbnMâce, Mukaddime, N. 44; Dârımî, Mukaddime, 95.)
Sünnetin önemini ve bağlayıcılığını anlayabilmek için öncelikle
Sünnet mefhumunun iyice anlaşılması gerekmektedir.
A. SÜNNET
1. Sünnetin Lügat Anlamı:
Sünnetin lügat mânâsı; işlek yol olup, geniş mânâda Allah’ın
yolunu veyahut insanın âdet haline getirdiği iyi veya kötü davranış ve
hareketlerini ifâde eder (Hamîdullah, Muhammed; Sünnet, İ.A.,
“Sünnet” mad.).
Gerek Câhiliyye dönemine ait olsun, gerekse İslâm sonrası
olsun, şairler sünneti lügat mânâsında kullanmışlardır. Yani iyi ve
veya kötü, kendisine ittiba olunan yol veya usûl. (el-A’zamî,
Muhammed Mustafa; Dırâsâtfi’l-Hadîsi’n-Nebevî, el-Mektebetu’lİslâmî, Beyrut, 1992, s. 3.)
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2. Sünnetin Istılahtaki Tanımı:
Her ilim dalı sünneti kendine göre anlamış ve tarif etmiştir. Bu
tanımlar arasındaki farklılıkları anlayabilmek için öncelikle sünnetin
muhtelif ıstılahi tanımlarını vermemiz uygun olacaktır.
a) Fıkıhçıların Sünnet Tanımı:
Hz. Peygamber’den (s.a.v.) tesbit edilen, farz ve vâciblerin
dışında kalan hükümlere sünnet denir. (es-Sıbâî, Mustafa; es-Sunne ve
Mukârenetuhâfi’t-Teşrîi’l-İslâmî, Mektebetu’l-İslâmiyye, Beyrut,
1978, s. 48.)
b) Fıkıh Usûlcülerinin Sünnet Tanımı:
Kur’an-ı Kerîm dışında Hazreti Peygamber’den (s.a.v.) sadır
olan, şer’i bir hükme delil teşkil edecek sözler, fiiller veya takrirlerdir.
(el-Hatîb, Muhammed Accâc, Usûlu’l-Hadîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut,
1989, s. 19.)
c) Kelamcıların Sünnet Tanımı:
Kelamcılar sünneti, bid’atın karşıtı olarak tanımlamışlardır ki;
aslında bu, bir tanım olmaktan ziyade, bir şeyin ne olmadığını târif
etmektir.Sünnet talak-bid’at talak vb.(Kırbaşoğlu, Mehmed Hayri,
Klasik Sünnet Tanımlarının Eleştirisi ve Yeni Bir Sünnet Tanımı
Denemesi, İ.A.D., V/I, 1991, s. 28.)
d) Hadisçilerin Sünnet Tanımı:
Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, fiilleri, takrirleri ve gerek
peygamberlikden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait
olsun ahlâkî vasıfları ve sîretidir. Bu manası ile sünnet hadisin
müteradifidir. (Koçyiğit, Ahmed Talat, Hadis Istılahları, İlahiyat
Yayınları, Ank., 1985, s. 401; Uğur, Mücteba, Ansiklopedik Hadis
Terimleri Sözlüğü, Diyanet, Ank., 1992, s. 367.)
3. Sünnet’in Kur’an-ı Kerîm’de Kullanılışı:
Allah Teâlâ’nın (c.c.) sünnet kelimesini nasıl kullandığını
birkaç örnek ile görelim:
َّ ت ِمن قَ ْب ُل َولَن تَ ِج َد لِ ُسنَّ ِة
َّ َُسنَّة
ْ َﷲِ الَّتِي قَ ْد َخل
.ﷲِ تَ ْب ِديلا
“Allah'ın, ötedenberi süregelen kanunu budur. Allah'ın
kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.” (Feth: 23.)
وب َعلَ ْي ُك ْم َو ه
ي ُِري ُد ه
.ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم
َ ُﷲُ لِيُبَيِّنَ لَ ُك ْم َويَ ْه ِديَ ُك ْم ُسنَنَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ُك ْم َويَت
“Allah size (bilmediklerinizi) açıklamak ve sizi, sizden önceki
(iyi) lerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor.
Allah hakkıyla bilendir, yegâne hikmet sahibidir.” (Nisâ: 26.)
ْ ض فَا ْنظُر
ْ ت ِمن قَ ْبلِ ُك ْم ُسنَنٌفَ ِسير
ْ َقَ ْد َخل
. َُوا َك ْيفَ َكانَ عَاقِبَة ُ ْال ُم َك َّذبِين
ِ ُْوا فِي األَر
“Sizden önce nice (milletler hakkında) ilâhî kanunlar gelip
geçmiştir. Onun için, yeryüzünde gezin dolaşın da (Allah'ın âyetlerini)
yalan sayanların âkıbeti ne olmuş, görün!” (Al-i İmrân: 137.)
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.ك ِمن رُّ ُسلِنَا َوالَ تَ ِج ُد لِ ُسنَّتِنَا تَحْ ِويلا
َ َُسنَّةَ َمن قَ ْدأَرْ َس ْلنَا قَ ْبل
“Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun
(da budur). Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.” (İsrâ:
77.)
Görüldüğü gibi “sünnet” kelimesi, Kur’an-ı Kerîm’de kanun,
yol, hâdise, şeriat ve âdetullahgibi mânâlarda kullanılmıştır.
4. Sünnet-Hadis İlişkisi
Sünnetin târiflerini, üzerindeki bazı yorumları ve İslâm
Dinindeki yerini belirttikten sonra, “Hadis”in de târifini verelim ve
sünnet ile hadis ıstılahları arasındaki ilişkiyi tesbit edelim. (Sünnet
Kur’an İlişkisi konusunda tefsircilerin yaklaşımına bir örnek olarak
bkz.: Gezer, Arif, Kurtubi’ye Göre Sünnet Kur’an İlişkisi, YYÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı; 23, Kış, Van, 2012. S. 187197.)
“Hadis; lügatte kadîmin zıddı cedîd (yeni) manasına geldiği gibi
haber manasına da gelir…
Bazı usul ulemasına göre ‘hadis’ lafzı, Hz. Peygamber’in
(s.a..v.) söz, fiil ve takrirlerine ıtlak olunmuştur.Bu bakımdan kelime,
aynı manada kullanılan sünnet’inmüteradifidir.
Bazı hadis uleması ise, hadis lafzını yalnız Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) sözlerine değil, sahabe ve tabiûndan nakledilen mevkûf ve
maktû’ haberlere de ıtlak etmişlerdir. Bu bakımdan hadis kelimesi,
haber sözcüğününmüterâdifidir…
Özet olarak, biz burada, Hz. Peygamber’in söz, fiil ve
takrirlerinden ibâret olan sünnetin, sözle ifade edilmiş şekline hadis
denildiğini görüyoruz.
O halde hadis; nübüvvetten sonra Hz. Peygamber’den (s.a..v.)
rivâyet olunan söz, fiil ve takrirlerden ibarettir. (Koçyiğit, Hadis
Istılahları, s. 120-121.)
Sünnet; bilhassa Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından sözle, fiille,
zımnî
tasdikle
veya
herhangi
bir
surettte
vazedilmiş
“hadis”manasında
kullanılır.
Filhakika
bu,
hadis
kelimesininmüteradifidir. (Hadis-Sünnet İlişkisi konusunda geniş bilgi
için bkz. Gezer, Arif, Sünnet’eGöre İslam Ailesinin Kuruluşunda
MEHİR Tarihteki ve Günümüzdeki Uygulamalar, s. 44-45.)
Fakat bu iki tabir arasında bir farkvardır. Hadis, bir sözü, sünnet
ise; bir tatbikatı bir fiili ifâde eder. Söz ve fiil ikisi de fıkıhta aynı
kuvvete ve değere sahip olmakla beraber, Arap dilinde her ikisini de
birlikte içine alan bir ıstılah yoktur. Sık sık kullanma ihtiyacı
dolayısıyla bu iki tabirden her biri, diğerinin yerine veya her ikisinin
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de mânâsını içine alacak şekilde kullanılmaktadır. (Hamîdullah,
Sünnet, İ.A., “Sünnet” mad.)
Fazlurrahman’ın bu konudaki yaklaşımı da şöyledir:
a) Sünnet ve hadis, Hz. Muhammed’den sonraki ilk merhalede
zamandaş ve aynı özdendi, her ikisi de Hz. Peygamber’e yönelikti ve
normatif oluşlarını ondan alıyorlardı.
b) Sünnet kavramı; “sözsüz” fiilî gelenek anlamına
büründü…Fakat ilk İslâm toplumu gibi hızla genişleyen bir toplumda,
yeni bir takım ahlaki, hukuki ve dînî meselelerin ortaya çıkması
normal idi. İdeal sünnet kavramı muhafaza edilerek, düşünülüp ortaya
konulan veya özümsenen yeni bir takım malzemeler, Kuran ve
sünnet’e ait ilkelerin bir yorumu (te’vili) olarak ortaya atıldı. Söz
konusu te’vil, önce serbestçe ortaya konan şahsî rey’e dayandırıldı. Bu
rey’in yerini de II. yüz yılda “kıyas” kavramı aldı.(Fazlurrahman;
İslâm, terc. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, Selçuk, İst., 1992, s. 78.)
5. Sünnet Üzerine Bazı Yorumlar
Sünnet, İslâm’ın temel kaynaklarından ikincisi olması
dolayısıyla, gerek lügat ve gerekse ıstılâhîmanası üzerinde, pek çok
eserlerde durulmuş ve bu konu hemen her İslâm âlimi tarafından
işlenmiştir.
Biz yukarıda, dört ayrı branştan âlimlerin tariflerini verdikten
sonra, onların tariflerini tamamlayıcı, belki de bu tariflerin hepsini
ihata edicibazı yorumlar da vermek istiyoruz:
“Musa CarullahBigi’ye göre sünnet, Hz. Peygamber’in din
olarak getirdiği her şeydir. Bu tarife göre Kuran da sünnetin içinde yer
alır… Görüldüğü gibi MusaCarullah, sünneti, lügat manalarından
birisini, yani şeriat manasını, ıstılah olarak tercihetmiş, dolayısıyla
Kuran’ı da bunun içinde tasavvur etmiştir.” (Görmez, Mehmet; Mûsâ
CârullahBigi, Hayatı, Fikirleri ve Eserleri, Y. Lisans Tezi), İlahiyat
Kütüphanesi, Ankara, s. 87.)
Gerçekten “bir işlev olarak İslâm’ın nitelendirebileceği en
önemli en kapsamlı kavram, şeriat ya da şer’ kavramıdır. Bu kelime
aslında suya götüren patika ya da yol; başka bir deyişle, hayatın ta
kaynağına giden yol demektir. Dînî kullanışta, “insan hayıtını yöneten
dîni değerler” anlamına gelmiştir.” (Fazlurrahman; İslâm, s. 140-141.)
Görüldüğü gibi yukarıdaki sünnet tarifiyle, şeraitle ilgili tarif ve
görüş birbirlerine çok yakındır. Sünneti, bir zihniyet ve bir dünya
görüşü olarak tanımlayan şu yorum da konumuz açısından önemlidir:
“Sünnet; “Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kendi döneminde İslâm
toplumunu, akaid, ibâdet, tebliğ, siyaset, hukuk, ekonomi, ahlak… vb.
bireysel ve toplumsal hayatın her alanında yönlendirip yönetmede,
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Kuran başta olmak üzere, esas aldığı ilke ve prensipler bütünün
oluşturduğu bir zihniyet ve dünya görüşüdür.” (Kırbaşoğlu, “Klasik
Sünnet Tanımlarının Eleştirisi ve Yeni Bir Sünnet Tanımı Denemesi”,
İ.A.D., V/III, s. 154.)
Bu tariften anlaşılmaktadır ki, sünnetin temel kaynağı
Kur'an'dır, ve o, sadece şekil veya lafızdan ibaret değil, şekil ve lafzın
altında yatan mana, ruh, ilke, hikmet ve amaçtır. Ayrıca sünnetin,
bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere üç boyutu vardır. Sünnet
bir hayat tarzıdır ve onun ilk modeli ve uygulayıcısı Rasûlullah'tır
(a.s.).
Evrensel bir mesaj sunan bu tarifi biraz daha inceleyecek
olursak:
“Yapılan bu tanımın unsurlarını maddeler halinde şu şekilde
sıralayarak sistematize edebiliriz:
1) Sünnet koymak, Hz. Peygamber’in (s.a.v.)dönemiyle sınırlı
ve ona mahsus bir olgudur.
2) Sünnetin, bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere üç
boyutu söz konusudur.
3) Sünnet’in temel kaynağı Kuran’dır.
4) Sünnet, sadece şekil-lafız değil, şekil-lafzın altında yatan
mana, ruh, ilke, hikmet ve amaçtır.
5) Sünnet nihai olarak, bu ilke ve prensiplerin oluşturduğu bir
zihniyet ve dünya görüşüdür.” (Kırbaşoğlu, a.y.)
Şeriat, sünnet ve din karşılaştırmasında Fazlurrahman şöyle der:
“Şeriat, sünnet teriminden şu noktada ayrılır: Sünnetin sahibi,
fiili örnekle rehberlik yapar; dolayısıyla onun koyduğu fiil, tek başına,
bunun örneği kabul ederek onu izleyenlerinkiyle aynı türdendir.
Halbuki Şer’in sahibi yol gösterir ya da tayin eder, dolayısıyla dînî
değerlerin kaynağı yalnız Allah’tır. Din ise, kelime olarak boyun
eğme ve izleme anlamına gelir…Din, “yol”un izlenmesidir ve sahibi
de insandır.” (Fazlurrahman; İslâm, s. 140.)
Bu son durumu özetleyecek olursak:
a) Şer’in sahibi Allah’tır.
b) Sünnetin sahibi (koyucusu) Rasûlullah’tır.
c) Dînin sahibi (yolun izleyicisi) insandır.
Sünnet hakkında bu kadar bilgiyi burada yeterli buluyoruz.
Bu konuyu işlerken ve değerlendirirken bizim sahip olacağımız
temel düşünce şu olacaktır:“Sünnet; Rasûlullah’ın (s.a.v.) İslâm adına
yaşadığı ve bizim de yaşamamızı istediği bir hayat tarzı, bir anlayış
şeklidir. Bunun ilk modeli ve uygulayıcısı da bizzat kendisidir.”
O halde, Hz. Peygamber'in (a.s.) sözleri, fiilleri, takrirleri ve
peygamberlikten önceki ve sonraki devreye ait onun ahlakî
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vasıflarının hepsine birden sünnet denir. Biz de hadislerde ve o
dönemin uygulamalarında verilmek istenen temel espriyi, düşünce
tarzını yakalamaya ve meselelere bu gözle bakmaya çalışmalıyız.
B. KURAN SÜNNET İLİŞKİSİ:
1. Kuran’ı Kerim'e Göre Sünnet’e Sarılmanın Önemi:
Şu aşağıdaki ayetlerdebizzat AllahuTeala (c.c.), Rasulu’ne
veSünneti’ne tabi olunmasını istemektedir:
"De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan, esirgeyendir.
Yine de ki: ‘Allah’a ve Rasûlüne itaat edin.’ Eğer bundan yüz
çevirirlerse bilsinler ki Allah, inkar edenleri sevmez." (Ali İmran;
3/31.)
"Allah'a ve Elçiye itaat edin ki, size merhamet edilsin." (Ali
İmran; 3/32.)
"Allah'a itaat edin, Elçi'ye itaat edin, (kötü şeylerden) sakının!
Eğer (gösterdiğimiz yoldan) dönerseniz, bilin ki elçimize düşen,
açıkça duyurmaktır." (Maide; 5/32.)
"Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Elçisine
itaat ederse Allah onu, altından ırmaklar akan ve içinde sürekli
kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük başarı budur." (Nisâ; 4/13.)
"Kim Allah'a ve Elçisine itaat ederse işte onlar, Allah'ın nimet
verdiği peygamberler, sıddıklar, şehidler (gerçeği söyleyen âlimler) ve
salihlerle beraberdir. Onlar da ne güzel arkadaştır!" (Nisâ; 4/69.)
"Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz
çevirirse (çevirsin), biz seni onların üzerine bekçi göndermedik."
(Nisâ; 4/80.)
De ki: "Ey insanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve yerin
sahibi olan, kendisinden başka tanrı bulunmayan, yaşatan, öldüren
Allah'ın Elçisiyim. Gelin Allah'a ve O'nun ümmi peygamberi olan
Elçisine inanın -ki o (peygamber) de Allah'a ve O'nun sözlerine
inanmaktadır,- O'na uyun ki doğru yolu bulasınız!" (Araf; 7/158.)
"(Ey Muhammed), biz seni ancak âlemlere rahmet için
gönderdik." (Enbiya; 21/107.)
"Andolsun Allah'ın Elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret
gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok anan kimseler için,
(uyulacak) en güzel bir örnek vardır. (Savaşta sebat, güçlüklere
dayanma, azim ve irade, üstün ahlak hep ondadır)." (Ahzab; 33/21.)
"Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil, fakat
Allah'ın Elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi
bilendir." (Ahzab; 33/40.)
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"Allah'ı ve melekleri, peygambere salât etmekte (onun şerefini
gözetmeğe şanını yüceltmeğe özen göstermekte)dir. Ey inananlar, siz
de ona salât edin, (onun şanını yüceltmeğe özen gösterin); içtenlikle
selam edin (ona esenlik dileyin)." (Ahzab; 33/56.)
"...Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, büyük bir kurtuluşa
ermiş olur." (Ahzab; 33/71.)
"Sana biat edenler (İslam uğrunda ölünceye kadar savaşmak
üzere sana söz verenler), gerçekte Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın
eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, kendi aleyhine
bozmuş olur. Ve kim Allah'a verdiği sözü tutarsa Allah ona büyük bir
mükâfat verecektir." (Feth; 48/10.)
"Allah'ın, o kente halkından, Elçisine verdiği ganimetler,
Allah'a, Elçiye, (ona) akaraba olanlara, yetimlere, yoksullara (yolda
kalan) yolcuya aittir. Ta ki (o mallar), içinizden yalnız zenginler
arasında dolaşan bir şey olmasın. Elçi size ne verdiyse onu alın, size
neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın
azabı şiddetlidir." (Haşr; 59/7.)
"Allah'a itaat edin, Elçiye itaat edin. Eğer dönerseniz (bilin ki)
Elçimize düşen, açıkça duyurmaktır."(Teğabun; 64/12)
"Ve sen, büyük bir ahlak üzerindesin." (Kalem; 68/4.)
Bütün bu ayetlerden ve buraya almadığımız diğer birçok
ayetten anlaşıldığı gibi, Allahu Teala, Resulunün muradının kendi
muradı oduğunu ifade etmekte, dolayısıyla ona ve tabii ki onun
Sünnetine itaat konusunda bizi çok şiddetle uyarmaktadır.
2. Sünnet’in Kuran Karşısındaki Görevi:
Kuran’ı Kerim, İslam’ın esası ve güvencesidir. Sünnet ise,
onun açıklayıcısıdır. Bunun için, İslam’ın ikinci temel kaynağı
sünnettir. Onun mertebesi, Kuran’dan sonradır, ama hemen ikinci
sıradadır. Zira açıklayanın mertebesi, açıklanandan sonradır. Sünnetin
Kuran karşısındaki görev ve fonksiyonlarını, şu temel başlıklara
ayırarak vermek mümkündür:
1. Sünnet Kuran’ın destekleyicisidir: Kuran’ın getirmiş
olduğu hükümleri onaylar, destekler ve pekiştirir. Ana-babaya iyilik
yapmak, komşuya ikram etmek, akrabalık bağını kesmemek... gibi
konularda vârid olan sünnetler/hadisler, bu hususlarda Kuran’da var
olan emirleri pekiştirmek gibi bir vazife ifâ etmektedirler.
2. Sünnet Kuran’ı açıklar: Bazen onun mücmelini tafsil eder,
bazen umumunu tahsis eder, ya da mutlak olan hükmünü takyid eder.
Mücmelini tafsil etmesine örnek olarak, ibadetler konusu
gösterilebilir. Namazların vakitleri, kaç rekât oldukları, nasıl
kılınacakları... gibi konuları biz ancak sünnet sayesinde
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öğrenebiliyoruz. Aynı durum hac, oruç ve zekât için de geçerlidir.
"Hac menâsikini benden öğreniniz" hadisinde emredildiği gibi.
(Tirmizi, Menasik 220, No: 3060 V. 270.)
Kuran’ın getirdiği umumî bir hükmün tahsis edilmesi
konusuna örnek olarak, "Katile miras yoktur" (Tirmizî, Feraiz, 17, N.
2109, IV. 425; İbnMâce, Feraiz 8, N. 2735, II. 913) hadisi
gösterilebilir. Allah'ın Kur'an;'da zikrettiği mirasçılar, katil
olmayanlara tahsis edilmiştir. Yani katil, mirastan mahrum kılınmıştır.
Bu tahsisi yapan sünnettir. Rasûlullah'ın hadisidir.
Mutlak hükmün takyidi konusunda bir örnek ise, ölmek üzere
olan kişiye vasiyeti emreden ayetin hükmünün, malın üçte biri ile
kayıtlanması olayıdır. Bakara suresinde şöyle bir ayet vardır: "Birinize
ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır (mal) bırakacaksa, anaya, babaya,
yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek, Allah'tan korkanlar
üzerine bir borçtur." (Bakara; 2/180.) Hz. Peygamber (a.s.), yapılacak
vasiyeti, malın üçte biri ile sınırlandırmıştır. Yani vasiyetin edilen
şeylerin miktarı, bırakılan malın üçte birini geçiyorsa, o kısmın yerine
getirilmesi varisin iznine bağlanmıştır. Bu hükmü koyan sünnettir.
3. Sünnet, Kuran’ın hüküm koymadığı konularda hüküm
koyar. "Hayızlı kadın, Orucu kaza eder ama namazı kaza etmez."
(Buharî, Hayız, 20; Müslim, Hayız, 68.) hadisinde olduğu gibi.
Kişinin, hanımı üzerine halasını veya teyzesini nikahlamasının haram
kılınmış olması sünnet ile vuku bulmuştur. Ehlî merkeblerin ve her
türlü yırtıcı-pençeli hayvanların veya yırtıcı-tırnaklı kuşların etlerinin
haram kılınması da ancak sünnet ile gerçekleşmiştir.
Âlimlerin hepsi, sünnetin bazı şeyleri helal, bazılarını da
haram kılabileceği, bazı hususları farz kılabileceği, bazı şeyleri de
devre dışı bırakabileceği görüşünde birleşmişlerdir. Bu konuda icma
vardır. (Hadis ve Sünnetin İslamdaki fonksiyonları hakkında daha
geniş bilgi için bkz.Tartı, Nevzat, Muhtasar Hadis İlimleri ve Usulü,
Otto, Ank. 2015, S. 30-39.)
C. SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI:
Allah Teâlâ, Kuran’ın beyanı görevini Rasûlü'ne tevdi etmekte
ve ona itaati de farz kılmaktadır.
Şu ayetler bunu açıkça bildirmektedir:
"Sana da Zikr'i indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara
açıklayasın, ta ki düşünüp öğüt alsınlar." (Nahl; 16/44.)
"Allah'a itaat edin, Elçiye itaat edin. Eğer dönerseniz (bilin ki)
Elçimize düşen, açıkça duyurmaktır (gerisi size kalmıştır)." (Teğabun;
64/12.)
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Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Kuran var iken sünnete gerek
yoktur, Bize Kuran yeter, gibi iddialar veya sözler, İslam’ın özünün
sahabe gibi kavranamamış olmasından doğmaktadır. (Sahabe-i
Kiramın Bağlayıcılık açısından Sünnet Algısı ile ilgili bkz.:Erul,
Bünyamin, Sahabenin Sünnete Bağlayıcılık Açısından Bakışları,
Journal of IslamicResearch, Vol. 10, No; 1-2-3, 1997, S.59-68.)Zaten
bu görüşleri bizzat Kuran reddetmektedir.
Diğer yandanMüslim'in Sahihinde, Fedâil Kitabının 38. babı,
1. ve 2. Hadisleri Sünnetin nereye kadar bağlayıcılığı konusunda ufuk
açıcıdır:
“Hurmaların tozlaştırılması (aşılanması) olayı ile ilgili olarak,
Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Eğer bu olay (aşılama), onlara
fayda veriyor idiyse onu yapmaya devam etsinler. Ben o zaman
(onları aşılamaktan alıkoyduğumda), sadece bir zanda bulunmuştum.
Beni zannımdan dolayı muaheze etmeyin. Fakat ben size, Allah'dan
bir şey bildirdiğimde ise, onu mutlaka yapınız. Zira ben, Allah adına
kesinlikle yalan söylemem." (Müslim, Fedail, 139. N. 2361, II. 1835.)
"Şüphesiz ki, ben de bir beşerim. Size dininizden birşey
emrettiğim zaman, onu yapın. Size kendi re'yimden (görüşümden)
birşey emrettiğim zaman ise, ben de nihayet bir insanım." (Müslim,
Fedail, 140. N. 2362, II. 1835.)
Tahir b. Âşûr'unbağlayıcılık açısından Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) tasarruflarına ilişkintaksimatı şu şekildedir:
1. Teşri'î (dine esas olan) tasarrufları.
2. Fetvâ mahiyetindeki tasarrufları.
3. Yargı (kadâ; davaları sonuca bağlama) mahiyetindeki
tasarrufları.
4. İmâret (devlet başkanlığı) sıfatıyla yaptığı tasarruflar.
5. İyiye ve güzele teşvik (Hedy ve irşâd) mahiyetindeki
tasarrufları.
6. Arabuluculuk (musalaha) mahiyetindeki tasarrufları.
7. Fikir danışanlara yol göstermeye yönelik tasarrufları (elİşâreale'l-Musteşirîn).
8. Nasihatmahiyetindeki tasarrufları.
9. İnsanları mükemmele yönlendirmek mahiyetindeki
tasarrufları (TalebuHamli'n-Nüfûsale'l-Ekmel).
10. Yüce hakikatleri öğretme mahiyetindeki tasarrufları.
11. Azarlama ve tehdit (te'dîb) mahiyetindeki tasarrufları.
12. Cibillî, yani irşad için olmayan, (İrşaddan soyutlanma
durumu)
beşerî
ihtiyaçlarını
karşılamak
mahiyetindeki
tasarrufları.(İbnAşur, Muhammed Tahir, İslam Hukuk Felsefesi
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‘Mekasidu’ş-Şeriati’l-İslamiyye’, Trc. Vecdi Akyüz-Mehmet Erdoğan,
Rağbet, İst. 1999. S. 48-61.)
Bu on iki tasarruf şeklinin ilk üçü dışında, diğerlerinin yasama
veya dinî bir hüküm koyma yönü yoktur. Önemli olan da teşri'î'dir.
Zira Allah Teâlâ'nın Hz. Peygamber'i göndermesindeki esas gayesi
budur. Onun için, aksine bir delil bulununcaya kadar, Onun sözlerine
ve fiillerine itibar etmek durumundayız.(Bu maddelerin geniş
açıklamaları için bkz. Karaman, Hayreddin, Bağlayıcılık Bakımından
Rasulullah’ın Davranışları, Tartışmalı İlmi toplantılar Dizisi, Hz.
Peygamber ve Aile Hayatı, İlmi Neşriyat, İst. t.y. S.135-150. Ayrıca,
Sünnetin dindeki yeri ve bağlayıcılığı konusunda büyük müfessir
İmam Kurtubi’nin görüşleri için bkz.: Gezer, Arif, Kurtubi’nin Hadis
İlmindeki Yeri, Gonca Yay. İst. 2010, S. 178-185.))
SONUÇ
Çalışmamızda görüldüğü gibi Hadis-Sünnet, Kuran’dan sonra
bu yüce İslam dinin ikinci kaynağıdır. Hadis ve Sünnetin tariflerinde
bazı farklılıklar vardır. Ama ikisi de birbirinin yerine
kullanılabilmektedir. Bununla beraber, Sünneti daha geniş bir mana ile
ele alıp şeriat yada din anlamına taşıyanlar da olmuştur.
Her hâlükarda, Sünnetin önemi, dindeki yeri ve bağlayıcılığı
bariz bir şekilde öne çıkmaktadır. Zira hadis-sünnet olmasaydı,
İslam’ın şartları diye şöhret bulan 5 maddenin ilki yani kelime-i
şahadet dahi bir bütün olarak Kuran’dan öğrenilemez. Aynı şekilde
namaz, oruç, hac, zekât, cihat ve diğer ibadetler de tam anlamıyla
anlaşılamaz ve uygulanamaz idi.
Anlaşıldığı gibi, İslam’ın öğrenilmesi, yaşanılması,
uygulanılması…vs. Sünnet olamadan mümkün değildir. Sünnetin
öğrenilmesi de Hadisler olmadan mümkün değildir.
Hadis ve Sünnetin dindeki yeri olmazsa olmaz kabilindendir.
Bağlayıcılığı da aynı derecede sabittir.
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Öz

Bu çalışmada Din Sosyolojisinin önemli konularından biri olan
‘sivil din’ kavramının teorik temelleri irdelenmeye çalışılmıştır. Bu
çerçevede, ilk olarak ‘sivil din’ kavramının üreticisi olan Jean-Jacques
Rousseau’nun teorisi üzerinde durulmuştur. Burada Rousseau’nun niçin bir
sivil dine ihtiyaç duyduğu ve bu kavram ile neyi amaçladığı, kendi sivil din
teorisiyle nasıl bir toplum ve vatandaş tipolojisini yaratmak istediği konusu
irdelenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak, sivil din olgusunun bir diğer
teorisyeni olan Emile Durkheim’ın teorisi ele alınmıştır. Burada ise
Durkheim’ın, sivil dinin nasıl ortaya çıktığına ve toplumda yerine getirdiği
role ilişkin anlayışına odaklanmaya ve onun sürekliliğini sağlayan ayin, tören
ve ritüel konularına eğilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: sivil din, Rousseau, Durkheim, ideal
vatandaş, ritüel

1 Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulan “Türkiye’de
Sivil Din Olgusu” başlıklı doktora tezinin 2. Bölümü temel alınarak yazılmıştır.
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Abstract

In this study, the theoretical foundations of ‘civil religion’ concept,
which is one of important subjects of Sociology of Religion, has been
examined. In this context, we first focus on the theory of Jean-Jacques
Rousseau, the producer of the concept of 'civil religion'. We have tried to find
out here why Rousseau needed a civil religion and what was his aim with the
term civil religion as well as what kind of a society and citizen typology that
he wanted to create by his civil religion theory. Secondly, the theory of Emile
Durkheim, another theoretician of civilian religion, has been dealt with. Here,
we try to focus on Durkheim’s understanding that how civil religion has
emerged and the role it plays in society. It has been also dwelt on liturgy,
ceremony, and ritual that provided the continuity of civil religion in
Durkheimian sense.
Keywords: civil religion, Rousseau, Durkheim, ideal citizen, ritual

Giriş

Sivil din kavramı, ilk defa Jean-Jacques Rousseau’nun
Toplum Sözleşmesi isimli eserinde, halkın yöneticilere bağlılığını
sağlamlaştırıcı bir unsur anlamında kullanılmıştır. Terimin Rousseau
tarafından üretilmesinin doğal bir sonucu olarak gerek teorik gerekse
ampirik hemen hemen bütün sivil din çalışmalarına onun ismi anılarak
başlanmaktadır. 1967 tarihinde yazdığı “Civil Religion in America”
isimli makalesiyle adeta bir “sivil din” literatürü başlatan Amerikalı
sosyolog Robert Bellah da, Rousseau’nun teorisini hemen hemen hiç
takip etmemesine rağmen, bu duruma vurgu yaparak Rousseau’nun
Toplum Sözleşmesi’nde sivil din dogmalarının çerçevesini
belirlediğini ifade etmiştir.
Sivil din, sivil ve politik düzene yönelik bir takım sosyal ve
kültürel prensipler, değerler ve ritüellerden meydana gelir. Onun dinî
yönü genellikle geleneksel dinlere dayanan dinî sembollerin, aşkın bir
amaç ve meşruiyet sağlamak üzere sivil düzene aktarılması
girişiminde kendisini göstermektedir. Sivil dine, dinî bir boyut
kazandıran bu girişim grup üyelerinin kutsal olarak gördükleri halk
ritüelleri ve sembollerine dayanmaktadır (Cristi, 2009: 49).
Sivil din, –ileriki sayfalarda da görüleceği üzere– biri siyasi
ve ideolojik diğeri sosyolojik ve kültürel olmak üzere iki boyuta
sahiptir. Her bir boyut bir teoriye dayanmaktadır. Bir tarafta, sivil dini,
üretilmiş bir siyasi kaynak olarak tasarlanan, devlete meşruiyet temin
etmek için dizayn edilen bir araç olarak gören Rousseaucu model yer
almaktadır. Diğer tarafta ise, sivil dini, bir bütün olarak toplumun
değerlerini ve inançlarını ifade eden kendiliğinden bir toplumsal ürün
olarak kabul eden Durkheimcı yaklaşım yer almaktadır. Bu bakış
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açısına göre, sivil dinin, kolektif kimliğin sivil eylemler için meşruiyet
sağlayan bütünleştirici bir gücün kaynağı olması beklenir.
Bazı araştırmacılar günümüzde sivil din olarak bildiğimiz
fenomenin siyasal toplum kadar eski olduğunu ileri sürerler (Henry,
1979: 1). Bu düşünce ile uyumlu bir şekilde, McClay (2004: 4) de
“sivil din” olgusunun en azından antik çağlara, Yunan site devletinin
yerel tanrılarına, Platon’un sivil teolojisine ve İmparator’un kendisini
bir ibadet objesi haline getiren Romalıların devlet kültüne kadar
gittiğini belirtmektedir. Ancak, bütün sivil din araştırmacılarının
üzerinde ittifak ettiği gibi, bilinen çağdaş anlamı ile deyimin kendisi
ilk defa halkın yöneticilerine bağlılığını sağlamlaştırıcı bir unsur
olarak, Jean-Jacques Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” (2008)
isimli kitabında kullanılmıştır. Rousseau açısından sivil din,
vatandaşlık erdemlerini ve politik birliği yüceltmenin bir yolu olarak
iktidar tarafından yaratılan ve dikte edilen bir yurttaşlık inancına
gönderme yapar. Onun amacı artık geleneksel dinî bağlarca
sınırlanmayan ulusal toplumlarda yurttaşlık duygularını ortaya çıkaran
ve vatandaşlık görevlerini dayatan bir din inşa etmekti (Cristi, 2001:
15).
Rousseau sivil din kavramını kullanan ilk düşünür olurken,
Durkheim bu ifadeyi kullanmaksızın, sivil dinin başka bir geleneğinin
temsilcisi olarak sosyolojik çözümlemelerde bulunmuştur. Onun
klasik çalışması Dinî Hayatın İlkel Biçimleri (2005) sivil din
literatürünün önemli bir parçası olarak kabul edilir. Bu çalışmada
Durkheim, modern toplumlara ilişkin sonuçlara varmakla birlikte
özellikle ilkel toplumlarla ilgilenir. Sivil din terimini hiç kullanmayan
Durkheim, sosyal grubun derinliklerinden kaynaklanan doğal bir dinî
fenomen olarak Avustralyalı bir kabilenin –Aborjinlerin– totemik
pratiklerini kavramsallaştırır. Durkheim’e göre toplumun varlığı zaten
ortak bir dini gerektirir (Hammond, 1980b: 139). Çünkü doğaüstü
inançlar ve kutsal, özünde, kolektif sosyal gerçekler olduğu için
herhangi bir din fazlasıyla toplumsal bir olgudur. Bu açıdan, dinin
bireyin iç derinliğinden kaynaklanıyor göründüğü zamanlarda bile onu
besleyen gerçek kaynak hala toplumda bulunmaktadır (Durkheim,
2005: 472). Dolayısıyla, Durkheim’e göre kendiliğinden bir durum
olarak, sivil dinin doğal fonksiyonu gruba ortak bir ahlak ve sadakat
ile bağlı bir toplum yaratmaktır. Durkheim, sağlıklı her toplumun
kendisini en temel değerler ile ifade eden bir takım ortak inanç, ritüel
ve sembollere dayandığını düşünür. Ancak bu değerlerin grup
üyelerince kutsal düşünülmesi için aşkın bir anlama sahip olmaları
gerekmektedir. Onlar toplumu bir araya getirmek için hizmet ederler.
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Böyle yaparken de, doğal olarak düzen, istikrar ve toplumun
bütünleşmesini sağlarlar.
Kimi araştırmacılara (örneğin Webster, 1979; Cristi, 2001)
göre, Rousseau sivil din terimini üretirken, gerçekte politik din
kavramını tasarlamıştı. Çünkü Rousseau her vatandaşa katılmayı
zorunlu kılan, aksi takdirde onları sürgün ve ölüm cezası ile tehdit
eden basit bir dini-yurttaşlık dogmaları setinden oluşan bir devlet
dinini savunmuştur. Dolayısıyla onun tasarladığı sivil din, devlet için
politik bir toplumun kurulması teşebbüsünü içermektedir. Bu, aynı
zamanda Rousseau’nun sivil dininin bir toplum mühendisliği
faaliyetini hedeflediğini ima eder. Bu nedenle bu ‘sivil din’ türü
ideolojik ve politik olarak değerlendirilmektedir. Rousseau’nun
aksine, Durkheim, sivil dini ne belirli bir politik düzene bağlılığı
güvence altına almak için bir siyasal süreç enstrümanı olarak düşünür,
ne de sivil dinin politik yararı ile ilgilenir. Onun sivil dine yaklaşımı,
tek bir ahlaki toplum içinde bütün bireyleri birleştiren spontane,
zorlayıcı olmayan bir yurttaşlık inancını ima eder. Durkheim’ın bakış
açısı, sivil dinin bütünüyle “sivil” olduğunu, bir başka ifadeyle onun
devlete veya siyasal otoriteye değil sivil topluma ait olduğunu
önermektedir.
Rousseau ile Durkheim arasındaki bu farklılıklar, sivil din
kavramının anlaşılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle
bu çalışmada ikisi de Avrupa’dan ve aynı zamanda da Fransa’dan olan
bu iki farklı geleneğin temsilcilerinin sivil din teorileri ele alınacaktır.
Bu durum aynı zamanda çalışmanın sınırlarına da işaret etmektedir.
Dolayısıyla ‘sivil din’ kavramının sosyoloji ve din sosyolojisi
literatürüne 1967 yılında yazdığı makale ile girmesine vesile olan
Robert Bellah’ın görüşleri değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Rousseau’nun Sivil Din Teorisi
Rousseau’nun, Toplum Sözleşmesi ve diğer politik yazılarına
bakıldığında, onun meşru bir toplumsal düzeni tesis edebilmek için
pratik siyasi ilkeler geliştirmenin arayışı içerisinde olduğu
görülmektedir. Burada iki yönlü bir amaç güttüğü anlaşılan Rousseau,
ilk olarak sosyal düzenin meşruiyeti ile ilgili rasyonel bir açıklama
yapmak ister. İkinci olarak ise siyasi yükümlülüklerin ve siyasal
otoritenin temelini, gerekçesini ve sınırını göstermek ister.
Rousseau’nun daha spesifik olarak taşıdığı kaygı ise “yetki sınırlarını
belirleyen ve aşkın yaptırımları uygulayan otorite”yi haklı
çıkarmaktır. O, bütün bu problemleri çözmek için sivil din kavramına
müracaat etmektedir (Cristi, 2001: 17).
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Aydınlanma filozoflarının yaşadığı, dolayısıyla dinin
yaşanan problemler için müracaat edilmesi gereken bir referans olması
bir yana onun problemlerin kaynağı olarak görüldüğü bir dönemde
Rousseau’nun, neden yaşanan kargaşanın üstesinden ancak dine
müracaat edilerek çözülebileceği iddiasıyla ortaya çıktığı sorusu
sorulabilir. Bu sorunun cevabı araştırıldığında Rousseau’nun din ile
ilgili çağdaşları gibi düşünmediği, tersine, toplumsal ve siyasal
meselelerin çözümünde dine hayati bir rol verdiği görülmektedir.
Ancak Rousseau’nun dine yaklaşımı amaçsal değil işlevseldir.
Dolayısıyla Rousseau, nasıl bir dinin onun devlet ve toplum
tasavvurunda gereken işlevi yerine getirebileceğiyle ilgilenmektedir.
Bu konuya ilerleyen sayfalarda tekrar dönülecektir.
Rousseau toplumda var olan problemlerin altında
Hıristiyanlığın yol açtığı otorite bölünmesinin yattığına inanmaktadır.
Ona göre pagan dönemlerinde böyle bir problem mevcut değildi ve
kült ile hükümet aynı şey idi. Bu dönemlerde her devletin kendi
yasaları vardı ve devletin “tanrısı ile yasaları” arasında ayırım
yapılmazdı. Politik savaşlar aynı zamanda dinsel savaşlar oldukları
için, teolojik bir zorunluluktu. Tanrıların yetki alanı ulusların sınırları
ile sabitlenmişti (Rousseau, 2008: 181). Ancak Hıristiyanlık Tanrının
krallığını kurmak suretiyle teolojik düzeni siyasal düzenden ayırmıştır.
Bu ise, dinî ve dünyevi otoriteler arasındaki yargısal çatışmaları
beraberinde getirmiş ve toplumun birliğini sonsuza kadar tehlikeye
atmıştır. Rousseau’ya göre Hıristiyanlığın ruhu sadece “dünyevi
despotizmlerin en şiddetlisi”ne değil aynı zamanda bir “yargı
çatışması”na ve Hıristiyan toplumları sürekli çalkantı içinde bırakan iç
bölünmelere de neden olmuştur (Rousseau, 2008: 182). Çünkü dinî
sistem ile siyasi sistemin ayrılması zorunlu olarak kendilerine ait bir
yargı alanını gerektirmiştir. Bu durum ise iki alan arasında sürekli bir
yargı çatışmasına yol açmıştır. Böylelikle, Hıristiyan devletlerde her
türlü doğru siyaset alanı ortadan kalkmış ve insanlar bir efendiye mi
yoksa bir rahibe mi itaat edeceğini anlama konusunda çelişkiye
düşmüşlerdir (Rousseau, 2008: 183).
Rousseau, Hobbes’un bu problemi gören ilk kişi olduğunu
ve bunu çözmek için de Hıristiyanlık ile politik düzeni harmanlamaya
çalıştığını söyler. Hobbes her şeyin siyasal birliğe indirgenmesi
gerektiğini aksi takdirde ne devletin ne de hükümetin doğru düzgün
işleyemeyeceğini öne sürmüştür. Ancak Rousseau’ya göre Hobbes’un
çözümü başarısız olmaya mahkumdu. Çünkü “Hıristiyanlığın asla
siyasi düzene bağlı olmaya razı gelmeyen baskın bir ruhu olduğunu”
göz ardı ediyordu (Rousseau, 2008: 184). Dolayısıyla Hobbes’un
bölünmüş otoritenin tek elde toplanması yolundaki dinî-politik
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söylemlerine katılan Rousseau, bu işin üstesinden gelebilmek için iki
temel varsayımla başlar. Bir defa her şeyden önce devletin dini bir
temele ihtiyacı vardır ve ilk olarak bu temeli inşa etmek gerekir. İkinci
olarak da “Hıristiyan hukuku” sadece devletin anayasasını
zayıflatmamakta aynı zamanda ona zarar da vermektedir. O zaman
çözümü Hristiyanlıkta aramak bir zaman ve enerji kaybından başka
bir şey değildir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için başka bir yol
bulmak gerekir. Fakat Rousseau dinin toplum üzerindeki etkisinin
farkında olduğu ve ancak toplumun din ile inşa edilebileceğini
düşündüğü için, ona göre, bu problem yine ancak bir çeşit din -ki o
buna sivil din diyecektir- ile çözülebilir. Onun açısından din,
vatandaşlara iyi yurttaşlık duygularını ve yurtseverliği ilham eden ve
onları tek bir otorite odağına itaat etmelerini sağlayan bir karaktere
sahipti (Vergin, 2003: 27). Dolayısıyla Rousseau’nun düşündeki
toplum için nasıl bir dinin uygun olacağı sorusu önem kazanmaktadır.
Rousseau böylesi bir dine neden ihtiyaç duyulduğunu izah etmek için
kendi dönemindeki din manzarasına bakar ve mevcut dinlerin
problemi çözüme kavuşturmaktan ziyade meseleyi daha da içinden
çıkılmaz bir hale getirdiğini savunmaktadır.
Bu noktadan hareket eden Rousseau üç farklı din türü
ayırımı yapar: vatandaşlık dini, rahip dini ve insanlık dini. Vatandaşlık
dini dogmalara, ayinlere ve yasayla belirlenmiş kültlere sahip olup
“tek bir ülkede geçerlidir.” Azizleri, azizeleri, koruyucu melekleri ve
tanırları vardır. Hak ve görevler belirli bir ulusla sınırlandırılmıştır. Bu
dine inanan ulusun dışında kalanlar inançsız, yabancı ve barbardırlar.
Machiavelli’den referansla (Cristi, 2001: 18) Rousseau, Tanrı ve din
sevgisiyle yasa sevgisini birleştirmesi yoluyla ve vatanı yurttaşların
kutsal objesi haline getirerek onlara, devlete hizmet etmenin tanrıya
hizmet etmek anlamına geldiğini öğrettiği için vatandaşlık dininin
politik olarak faydalı olduğunu iler sürer (Rousseau, 2008: 185). Bu
din kanunların sevgisini aşılar ve ülkeyi hayranlık konusu haline
getirir. Devleti ve milleti kutsayarak sadık vatandaşlar üretir
(Casanova, 1994: 59). Ancak bu din insanları kandırdığı, çabuk
aldanan batıl inançlı kişiler haline getirdiği ve gerçek ibadeti boş ve
anlamsız törenlere dönüştürdüğü için kötü olup gerçekte yalan ve
yanılgı üzerine inşa edilmiştir. O, potansiyel olarak acımasız ve
kısıtlayıcı olmasının yanı sıra hoşgörüsüzlüğe ve milliyetçi fanatizme
de yol açabilen bir özelliğe sahiptir. Çünkü kendi Tanrılarına
inanmayanları öldürmenin kutsal bir iş olduğuna inanır. Böyle olunca,
diğer uluslar ile savaşmak doğal ve kutsal bir dinî görev haline
gelmekte ve ulusun bizatihi kendi güvenliğine zarar vermektedir
(Rousseau, 2008: 185).
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Rousseau, ele aldığı ve tuhaf bulduğu diğer bir din türünü ise
“Rahip dini” olarak isimlendirmektedir. Ona göre bu din insanlara
“iki tür yasa, iki yönetici ve iki yurt” sunduğundan dolayı insanların
sadakatini böler. Bu din türü bireylere karşıt ve çelişkili görevler
yükleyerek onların hem dindar hem de yurttaş olmalarını engeller.
Rousseau bu kategoriye “Lama ve Japon dinleri” ile Roma
Hıristiyanlığını yerleştirir. Ona göre tüm bunlar “karmaşık ve asosyal”
bir ruh haline yol açar. Çünkü birey kilise bağlılığı ile devlet bağlılığı
arasında farklı otoritelerle karşı karşıya kaldığında onun ahlaki ve
siyasi yükümlülükleri çatışacaktır. Dolayısıyla birey bir tarafta dine
diğer tarafta da vatandaşlığa sadık olamaz. Rousseau, rahibin dininin o
kadar “açık seçik biçimde” kötü olduğunu söyler ki, bunu kanıtlamaya
çalışmayı “bir zaman israfı” olarak görür. Ona göre bu din, toplumsal
birliği yok eder ve “toplumsal birliği yok eden her şey değersizdir”.
Ayrıca bu din, insanın kafasını karıştırmakta ve onu galeyana
getirmektedir. Çünkü insanı bir çelişkiler yumağının içine girmeye
zorlayarak kendisiyle çatışmasına sebep olmaktadır. İnsanı kendisiyle
anlaşmazlık içine sokan herhangi bir sosyal kurumun değersiz olduğu
ise açık bir şekilde ortadadır (Rousseau, 2008: 185).
Son olarak, Rousseau insanlık dinini, –ya da Hıristiyanlığı,
ama kendi döneminin bozulmuş Hıristiyanlığını değil ondan çok farklı
olan İncil Hıristiyanlığını– ele almaktadır. Rousseau, bu kutsal, yüce
ve gerçek din sayesinde aynı Tanrının çocukları olan insanların
birbirilerini kardeş bildiklerini ve bunları birleştiren toplumun ölümde
bile dağılmayacağını belirtmektedir (Rousseau, 2008: 186).
Dolayısıyla tüm insanlara hitap eden ebedi ve evrensel bir din ile karşı
karşıyayız. O gerçek ve “sadece bir İncil dini”dir. “Mihraplar”,
“tapınaklar” ve “ayinler” olmaksızın, sadece tanrı kültüne adanır
(Cristi, 2001: 19). Ancak Rousseau burada da bir problem görür.
İnsanlık dini, kesinlikle güvenilir olmakla birlikte, Rousseau’nun bir
din için en önemli işlev olarak gördüğü, insanları devlete bağlama
özelliğine sahip değildir. Aksine, “Hıristiyan’ın vatanı bu dünya
olmadığı” için bu din bireyi dünyevi işlerden arındıran bir etkiye
sahiptir. Üstelik Rousseau’nun bu dinde gördüğü tek kusur bu
değildir. İnsanlık dini esas olarak kurtuluş dini olduğu için itaat
gerektirir ve itaat kurtuluşa ulaşmak için vazgeçilmez olduğundan, bu
din sadece kölelik ve bağımlılığı telkin eder. Rousseau’ya göre gerçek
Hıristiyanlar köle olmak için yaratılmışlardır. Onlar bunu bilirler ve
fakat bu durum onlar için bir sorun teşkil etmez çünkü bu dünyadaki
kısacık yaşam onların gözünde herhangi bir öneme sahip değildir
(Rousseau, 2008: 187). Dolayısıyla bu din ahlaki olarak cazip ve dinî
olarak doğru olabilir ancak politik olarak etkisiz hatta zararlıdır.
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Rousseau’dan çok önce Machiavelli, Hıristiyanlığın anti
politik doğasını fark etmiş ve Roma paganizmine geri giderek
ulaşılabilecek bir tür “anti-Hıristiyan politika” önermişti (Beiner,
1993: 619). Rousseau problemin teşhisini kabul etmekle beraber
çözüme Roma paganizmine geri dönerek ulaşılabileceğine ilişkin
Machiavelli’in önerisini reddetmektedir. O, daha çok, siyasetin
yedeğinde, bütünüyle devletin ihtiyaçlarına göre tanzim edilmiş ve
devlete tabi modern bir dinin tesis edilmesi gerektiğine inanıyordu.
Rousseau Hıristiyanlığın bütünüyle ruhani bir din ve
vatanının bu dünya değil öteki dünya olduğu kanaatindedir. Bu
nedenle de Hıristiyanların, vatan sevgisi, şan ve şeref tutkusu ile dolu
uluslarla karşı karşıya kalmaları durumunda ya “ezilmiş ve perişan
olarak yenileceklerini” ya
da
düşmanlarının kendilerini
küçümsemeleri, hor görmeleri sayesinde canlarını kurtarabileceklerini
iddia etmektedir. Çünkü Rousseau’ya göre, Hıristiyanlar için zafer
kazanmak diye bir tutku olmadığından böyle bir gereklilik de
bulunmamaktadır. Neyin gerekli olduğu konusu, onlardan daha iyi
bildiği için, Tanrı’ya havale edilmiştir (Rousseau, 2008: 187). Netice
itibarıyla Rousseau insanın ancak tek bir otoriteye bağlı olmasını ve
bu otoritenin de siyasi veya dinî bütün güçleri kendi bünyesinde
bulundurması gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla burada bireyin iki
seçenekten birini tercih etmek zorunda kaldığı bir durumla karşı
karşıyayız. Yani kişi ya cumhuriyetin ya da kilisenin vatandaşıdır.
Bellah’ın (1978: 16) işaret ettiği gibi, Rousseau’nun Hıristiyanlığın
güvenilir ve sadık vatandaşlar üretip üretmediğine ilişkin endişesi,
Machiavelli’den Tocqueville’e kadar, Batı dünyasının büyük
cumhuriyetçi teorisyenlerinin çoğu tarafından paylaşılmıştır.
Kısacası, Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi’nde sivil din
bölümündeki temel amacı politik talepler ile Hıristiyanlığın
uzlaşmasının boş bir çaba olduğunu göstermektir (Beiner, 1993: 619).
Rousseau’ya göre, “Hıristiyan Cumhuriyeti” kavramı “birbirini
dışlayan” iki kelimeden oluşan bir saçmalıktır. Çünkü kölelik ve
bağımlılığı telkin eden Hıristiyanlığın esprisi zorbalığa uygundur ve
zorbalık her zaman onun bu özelliğinden faydalanır. Rousseau gerçek
Hıristiyanların köle olmak için yaratıldıklarını ve bunu bildikleri halde
sorun etmedikleri için, “tiranlığın lehinde” olduklarını belirtmektedir
(Rousseau, 2008: 188).
Rousseau, devletin dinî bir temele ihtiyaç duyduğuna ikna
olmakla birlikte, o aynı zamanda var olan üç din formunun da “iyi bir
yönetim biçimi” için elverişli olmadığı sonucuna varır (Casanova,
1994: 59). Politik olarak değerlendirildiğinde, üç din de kusurludur ve
mevcut probleme çözüm olmaktan uzaktırlar. Aynı zamanda o, “Akıl
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Çağı”nın kaçınılmaz olarak dünyanın sekülerleştirdiğinin de
farkındadır. Ancak çoğu Aydınlanma düşünürleri eski rejimin
yıkılmasıyla birlikte dinin yok olmaya mahkûm olacağı fikrini
savunurken, Rousseau dinin Aydınlanma çağında da politik bünye için
geçerliliğini devam ettirdiğini savunmaktadır. O, din ile politik
sabitlik arasında tartışılmaz bir benzerlik bulunduğunu belirtir. Çünkü
“insanlar bir toplumda yaşamaya başlar başlamaz, orada varlıklarını
devam ettirmek için bir din talep ederler. Din olmadan bir toplum ne
şimdiye kadar yaşamıştır, ne de bundan sonra yaşayacaktır”
(Vaughan’dan akt. Cristi, 2001: 21). Kısacası Rousseau, devletin
meşru olarak sabitlenmesini esas aldığı için, politik açıdan dinin
olması gerekliliğini kaçınılmaz olarak vurgular. Din aşkın bir ahlak
kaynağı sağladığı için insanlara devletin otoritesini tanrının emriymiş
gibi algılatarak vatandaşlık görevlerinin ahlaki zorunluluklar haline
gelmesini sağlamaktadır.
Rousseau’nun Hıristiyanlık ile devlet uyuşmazlığının
üstesinden gelmek için geliştirdiği çözüm, Roma Paganizmine gitmek
değil onun yerine sivil bir inanç geliştirmektir. Rousseau feodal
dönemin hızla çürümeye başladığı bir dönemde yaşamıştır. Bu
dönemde Hıristiyan inancı büyük ölçüde, Aydınlanma güçleri
tarafından zayıflatılmıştı. Modern ulus-devlet ortaya çıkmaya
başlamış ve din meşruiyet kapasitesini yitirmiş gözüküyordu. Artık
evreni teolojik açıdan yorumlayan ortaçağ filozofları ve geleneksel
kilise otoritesinin yerini akıl ve bilim alıyordu. Bu nedenle, sosyal
uyumu sağlamak için yeni bir meşruiyet mekanizmasına ihtiyaç
duyuluyordu (Cristi, 2001: 21). Dolayısıyla, Rousseau’nun projesi
siyasal düzen için faydalı olan yeni bir dinsel inancın yaratılmasını
gerektiriyordu. İşte sivil din anlayışı da onun bu projesinde modern
politikanın gerekli bir unsuru olarak geliştirilmiştir.
Aslında tarih boyunca siyasal kurumlar, Rousseau’nun
“tamamen sivil inanç” olarak gerekli önermelerini geliştirdiği, yeni bir
dinin sağladığı dinî meşruiyetten faydalanmışlardır. Rousseau
açısından, bu dinin kuralları, “tam dinî dogmalar olarak değil”
“kişinin bu duyguları olmadan iyi bir vatandaş veya sadık bir yurttaş
olmayacağı sosyal duygular” olarak iktidar tarafından dikte
edilmelidir. İnancın bu kuralları herhangi bir açıklama veya yoruma
ihtiyaç duymaksızın kısa, basit ve tam olarak ifade edilmiş olmalıdır.
Güçlü, anlaşılabilir ve yararlı, öngörü ve ihtiyat sahibi bir tanrının
varlığı, gelecekteki yaşam, iyi insanların mükafatlandırılması,
kötülerin cezalandırılması, toplum sözleşmesi ve yasaların kutsallığı
bu dinin pozitif dogmalarıyken inançların bir kısmına karşı olan
hoşgörüsüzlük ise negatif dogmasıdır (Rousseau, 2008:190).
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Rousseau’nun sivil dini, daha çok devlet merkezli
tasarlandığı için insanın kendisiyle ilgili yükümlülükler konusunda
fazla bir şey söylememektedir. Sivil dinin öncelikli amacı bireylerin
devlete sadakatini temin etmek ve onlara vatandaşlık görevlerini
sevdirmek olarak belirlendiğinden, o daha çok bireyin devletle olan
ilişkilerini ilgi konusu yapmaktadır. Devlet olmadan bireyin herhangi
bir önemi olmamakla birlikte devletin varlığı da bir sivil toplum
gerektirir. Dolayısıyla sivil din varlığını ancak toplumun üzerinden
devam ettirebildiği ve bu din sivil toplum olmadan son derece
savunmasız hale geleceği için, herkesten sivil dinin doktrinini kabul
etmesi ve desteklemesi istenir. Onun dogmaları “iyi vatandaşın asgari
gerekleri” haline gelir (Macfarlane, 1970: 68). Bu dogmalara
uymayarak, yurttaş sorumlulukları ve vatandaşlık normlarını ihmal
edenler toplumdan dışlanmalıdırlar. Rousseau sosyal sözleşmeye
uymayanları “sözleşmeyi ihlal edenler olarak sürgüne gönderilmesi
veya halk düşmanı olarak öldürülmeleri yoluyla cezalandırılmaları
gerektiğini” savunur. Çünkü bunlar yasalara karşı yalan söyleyerek en
büyük suçu işlemişlerdir (Rousseau, 2008: 190).
Rousseau açısından sivil din, ortak bir ahlak belirler ve
toplumun üyeleri arasında toplum bilincini ve uyumunu korumaya
yardım eder. Bu durum ortak yararı belirleme ve koruma noktasında
bir toplumun arayışını sürdürebilen ortak bir temeli mümkün hale
getirebilir. Bu çerçevede, sivil din sivil erdemlere neden olan
duygulara ilham verir. Yani o, bireyleri “sözleşmeye ve onun
yasalarına saygı gösterip desteklemeleri için” (Noone, 1980: 40)
onları motive eden duyguları tasvip ve teşvik etmektedir.
Rousseau’nun neden Aydınlanma filozoflarının geneli gibi
din ile devlet arasına bir mesafe koymadığı ve devleti din ile tahkim
etmek istediği sorusunun cevabı onun din ile toplum arasındaki bağı
çok iyi gördüğünü göstermektedir. Çağdaşlarının aksine, dinin modern
toplumda da geçerliliğini koruyabileceğini savunan Rousseau,
vatandaşların devleti ancak dinsel duyguların sağladığı kutsal bir
atmosferin içinde sahiplendiklerinde varlığını güçlü bir şekilde devam
ettirebileceğine inanmaktadır. Din, bu nedenle, devlet için olmazsa
olmaz bir niteliğe bürünmekte ve devletin ihtiyaçları çerçevesinde
tanzim edildiğinde toplumu devlete bağlayan hayati bir rol
oynamaktadır. O, bir Tanrı inancının ortak yarar için gerekli olduğunu
savunur. Çünkü bu, hem kötülüğün cezalandırılması korkusunu hem
de iyiliğin ödüllendirilmesi umudunu aşılamaktadır. Onun sivil din
kavramının “dinî” niteliği de tam burada ortaya çıkmaktadır. Ancak
Rousseau sadece burada değil, sosyal sözleşme ile yasanın kutsallığını
ve vatandaşların “yükümlülüklerini sevme” zorunluluğuna ilişkin
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eğilimlerini de dinî olarak açıklamaktadır. Sözleşmenin kutsallığı
kavramı, sadece “onu kutsayan bir Tanrı inancı”nı (Noone, 1980: 49)
değil aynı zamanda siyasi gücün ve kamu ahlakının aşkın bir
kaynağını da öngörmektedir. Ancak bu kavram “iyi ve sadık bir
vatandaş” olmak için gerekli olan sosyalleşme duygularını dayattığı,
teşvik ettiği ve aynı zamanda vatandaşlık ve sosyal kütlenin uyumu ile
ilgilendiği için de “sivil” bir niteliğe sahiptir (Hammond, 1980a: 43).
Bütün bunlar ışığında bakıldığında, Rousseau’nun amacının
aslında dinî değil, siyasi olduğu görülmektedir. O, modern
dönemlerde artık dinî otoriteyi elinde tutan “herhangi bir özel ulusal
din”in olamayacağının bilincindedir. Aslında o, dini çoğulculuk veya
dinî farklılıklara müsamaha gösterilmesini desteklemektedir. Fakat
onun zihnini “seküler ve giderek çoğulculaşan bir toplumda bireyler
nasıl bir araya getirilebilir? Modern devlet nasıl meşrulaştırılabilir?”
(Cristi, 2001: 24) gibi sorular meşgul etmektedir. O, çözümün dinî
veya siyasi otoritelerin bölünmesinden değil eski dönemlerdeki gibi
tekrar
birleştirilmesinden
geçtiğini
savunmaktaydı.
Ancak
Hıristiyanlığın doğasının böyle bir şeye elverişli olmamasından dolayı
buna uygun bir din inşa edilmeliydi. Noone (1980: 145) Rousseau’nun
ancak dinî adanma odağı değiştirilmek kaydıyla bu bölünmenin önüne
geçilebileceğini fark ettiğini ifade etmektedir. Yani münhasıran
dünyevi bir amaç için derin bir coşku oluşturarak bağımsız bir ülke
sevgisi onun için tanrı sevgisi anlamına geliyordu. Rousseau duygusal
vatanseverliğin, devlet ile vatandaşlar arasındaki sosyal bağın
güçlendirilmesi ihtiyacını karşılayabileceğini savunur (Cristi, 2001:
25).
Rousseau’nun modern toplumda meşruiyet ve sosyal
dayanışma meselelerine bulduğu çözüm, bütün bireyleri devlete
bağlayabilecek yetenekte ulusal bir yurttaşlık dininin yaratılmasıdır.
Rousseau geleneksel dinlere benzeyen bir din yaratmanın peşinde
değildi. Onun için sivil din sadece bir inanç değil, bunun ötesinde
siyasal düzeni, başka bir ifade ile devleti, desteklemek için tasarlanmış
bir din anlamına geliyordu. Yurttaşlık görevi inancı hem “doğru Tanrı
kültü”nü bildiren hem de “insan ilişkilerinde ilahi düzeni dayatan
Yasa Koyucu kültü” olarak hizmet eder. Dolayısıyla bu din “tamamen
ve sadece seküler” bağlamda pragmatik bir öneme sahiptir. Ancak
elbette ki onun siyasi önemi de göz ardı edilemez çünkü o kamusal
düzenin ve disiplininin problemlerini çözmeye, devleti desteklemeye
ve ayakta tutmaya çalışan bir rol üstlenir. Vatandaşlar kendi
yükümlülüklerini sevmeleri konusunda uyarılır ve buna zorlanırlar.
Ancak Rousseau’nun aklındaki yükümlülükler bilinen anlamıyla dinî
değildir. Onun yapmaya çalıştığı şey, sosyal birlik ve sağlıklı bir
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siyaset için gerekli olduğuna inandığı sivil inancı dinî bir zorlama
yoluyla teşvik etmektir (Cristi, 2001: 25).
Rousseau, yönetimlerin meşruiyetini sağlamlaştırmak,
yurttaşların devlete bağlılığını kuvvetlendirmek, ulusun genel yararı
için kişisel fedakarlıklar yapmaya özendirmek açısından, dinî
duyguların tarihsel önemini kavramıştı. Ancak Hıristiyanlığın,
yurttaşların sadakatini bölen, manevi kaygılarından dolayı dünyevi
sorunları ihmal etmelerine sebep olan etkileri nedeniyle bir çözüm
olamayacağını düşünüyordu. O, bu nedenle yeni bir arayışa girme
ihtiyacını hissetmekteydi. (Rousseau, 2008: 187).
Rousseau’nun önerdiği çözüm, Hıristiyanlığın yerine bilinçli
olarak “tamamen medeni/sivil bir inanç sisteminin” benimsenmesi idi.
Bu tasarım “tam olarak dinsel dogmalar anlamında değil de, öznesi
yönetici tarafından belirlenecek, insanoğlunun iyi bir yurttaş ya da
sadık bir kul olabilmesini sağlayan sosyal duyarlılıklar” üzerine
kurulu idi. Dinin yokluğunda kaynaşmış bir sivil devlet
olamayacağına ve doğası gereği Hıristiyanlığın sağlıklı sivil
yönetimler üzerinde yıkıcı etkileri olduğuna göre, Rousseau devletin
kendi ihtiyaçları uyarınca şekillendirdiği bir dini, dayatması
gerektiğini savunmaktaydı. Adına “sivil din” dediği bu dinin
doğmaları mümkün olduğunca basit tutulmalıdır. Bunlar, Tanrı’nın
varlığı ve kudretine, ahirete, ödüllendirme ve cezalandırmaya inanmak
gibi çoğunlukla pozitif birkaç önermeye ve hoşgörüsüzlüğün
yasaklanması olarak yalnızca tek bir negatif dogmaya
dayandırılmalıydı. Yurttaşların, metafizik meselelerle ilgili kendi özel
inançlarını yaşamalarına, bu inançlar dünyevi meselelere zarar
vermediği sürece, izin verilecekti. Ancak Rousseau, sert bir dille,
“kilisenin dışında kurtuluş yoktur” demek cüretini gösterenlerin
“Devlet’ten sürülmesi” gerektiğini ileri sürüyordu. Ona göre bu tür bir
dogma, sadece teokratik bir yönetim için iyi olabilir, onun dışında
zararlıdır (Rousseau, 2008: 191).
Rousseau’da Makbul Vatandaş
Rousseau’nun sivil din teorisi, bir anlamda, yöneten
yönetilen arasındaki ilişkinin düzenlenmesidir. Sivil dinin devletin
ihtiyaçları doğrultusunda tanzim edilmesi gerektiğini ileri süren
Rousseau’ya göre, böyle bir devletin varlığını devam ettirebilmesi için
onun ideal vatandaşlarının olması gerekmektedir. Rousseau burada
‘genel irade’ kavramından bahseder. Genel iradeyi özgür toplumun
ortak çıkarı veya kolektif iradenin ifadesi olarak düşünen Rousseau’ya
göre, bu irade türü bireysel çıkarların toplumsal çıkarları
öncelemediği, sosyal yükümlülükler ve sivil ahlak ile birlikte bir
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bütün olarak iyi toplumla ilişkilidir (Macfarlane, 1970: 65). Bireyin
toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarına öncelemesini sivil bir özgürlük
olarak niteleyen Rousseau, sivil özgürlüğün insana “ahlaki” özgürlük
sağladığını ve onu gerçek anlamda “kendi kendisinin efendisi”
yaptığını savunmaktadır. Çünkü bireyler kendi arzu ve heveslerinin
peşinde koştuklarında sadece köle olurlar, genel irade veya yasaya
teslim olduklarında ise gerçek özgürlüklerine kavuşurlar (Rousseau,
1973: 178). Bu durumda bireyler genel iradeye tabi olduklarında,
başka hiç kimseye değil, sadece kendilerine itaat etmiş olmaktadırlar.
Rousseau “genel irade” ile kişinin “özel irade”si arasında net
bir ayırım yaparak, birincisinin kamu yararına yönelik olduğunu,
ikincisinin ise toplumun yararını ve çıkarlarını gözetmeksizin kişisel
çıkara yönelik olduğunu belirtir. Genel iradenin yasa haline
geldiğinde, ahlaki olarak bütün bireyler için bağlayıcı olduğunu
savunan Rousseau’ya göre, genel iradenin üstünlüğü onun ilk halk
prensibi ve “yönetimin temel kuralı” olmasından ileri gelir (Cristi,
2001: 27). Rousseau, bir vatandaş olarak kişinin özel iradesi genel
iradeye aykırı düştüğünde “kişinin özel çıkarının” “ortak çıkar” ile
çatışacağının farkındadır. Ancak ortak çıkarı korumak öncelikli ve
ahlakî görev olduğu için bireyin kendi arzularının peşinde koşmaması,
onlara köle olmaması gerekir. Birey devlete karşı yükümlüdür ve bu
“yükümlülükleri” yerine getirmesi gereken bireylerin sorumluluktan
kaçmaları halinde, bunların “vatandaşlık haklarından yararlanması”
adaletsizlik olur ve bu durum siyasi yapı için de zararlıdır (Rousseau,
1973: 123, 177).
Dolayısıyla Rousseau açısından bireylerin iradesi, tek ses ile
konuşan ve her vatandaşın onun emirlerine itaat etmek için mutlak bir
sorumluluk sahibi olduğu kolektif egemenlikte somutlaşmaktadır.
Siyasal işleyiş vatandaşlar olarak her bireyin genel iradeye katılımını
gerektirir. Toplumsal sözleşmenin geçerliliği olmayan bir belge haline
gelmesini engellemek için genel iradeye itaat etmeyi reddedenlerin
bütün yapı tarafından boyun eğmeye zorlanmaları gerekir. Halkın
iradesi bir kez hukuk haline geldikten sonra artık bireyin ona
katılmayı reddetmesi düşünülemez. Bu, düzen için ideal ya da ehil
olmayan bireylerin iyi vatandaşlar olmaya zorlanacağı, vatandaşlar
için belirlenen sivil erdemleri edinmek zorunda olacakları, hatta
Rousseau’nun kendi ifadesiyle “özgür olmaya zorlanacakları” (1973:
177) anlamına gelmektedir. Kişisel çıkarın ortak çıkardan
farklılaşabileceğini kabul etmekle birlikte son tahlilde bütün iradelerin
genel iradede buluşmak suretiyle onun egemenlik eylemi haline
gelerek yasa yapma yetkisine kavuştuğunu savunur (1973: 183).
Hükümet tüm vatandaşların sosyal sözleşmenin kurallarına uyacağı
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konusunda emin olmalıdır. Çünkü “Egemenlik yasa yapma iradesidir;
hükümet yetkilerini kullanma gücüdür” (Merquior, 1980: 22).
Dolayısıyla Rousseau’nun doktrininde genel iradeye katılmak
istemeyenler için özgürlük diye bir şeyden bahsetmek mümkün
gözükmemektedir. Rousseau’nun doktrininin bu son derece otoriter
olan yönüne dikkat çeken Robert Nisbet, Rousseau’nun özgürlüğü ilan
ettiğini ancak bu özgürlüğün kesinlikle devletten değil toplumdan
olduğunu belirtmiştir (Merquior, 1980: 63).
Rousseau devletin, tabiri caizse, bekasını garanti altına
almak için geliştirdiği ve özelliklerini belirlediği sivil dinin
vatandaşlara dikte edilmesi gerektiğini savunur. Ona göre, kendi
kültüne sahip olması, kendi dogmalarını üretmesi ve onları herhangi
bir “açıklama veya yorum” yapmaksızın kendi vatandaşlarına
dayatması devletin sorumluluğudur. Toplumsal bölünmeyi minimize
etmek ve sosyal istikrar ile dayanışmayı üst düzeye çıkarmak için bu
bir gerekliliktir. Bu nedenle bu süreç tam bir itaat gerektirir. Korsika
için tasarladığı anayasa ve vatandaşların sadakatini güvence altına
almak için hazırladığı toplumsal sözleşme andında, hayalindeki ‘ideal’
vatandaşın devlet karşısındaki durumunu görmek açısından son
derece anlamlıdır: “Kendim, bedenim, eşyalarım, iradem ve tüm
gücümle Korsika ulusuna katılıyorum, onun benim, bizzat kendimin ve
bana bağımlı olan herkesin sahibi olduğunu kabul ediyorum”
(Vaughan, 1915: 250). Görüldüğü üzere, Rousseau’nun ideal
vatandaşı kendisinin bütün bireysel hak ve hürriyetlerinden vaz
geçerek, kendisini her şeyi ile sahibi olarak gördüğü devletin ellerine
bırakmaktadır. Devlet, burada, adeta tanrısal sıfatlarla bezenerek
bireylere ve onun tüm güçlerine sahip olup aynı zamanda onların
kültürel, ekonomik ve sosyal hayatın her veçhesini kontrol
edebilmektedir. Rousseau böyle bir devletten memnun olunacağına
içtenlikle inanmıştı. İnsanlar bu tür bir devleti sevecek şekilde
eğitilecektir. Çünkü “bir milletin fikirlerini kontrol edenler onun
eylemlerini de kontrol etmiş olurlar” (Johonson, 2008: 35-6).
Rousseau burada eğitime özel bir önem verir çünkü bahsettiği kontrol
bebeklikten başlayarak bütün bir hayatı kapsamaktadır. Bireyler
kendilerini yalnızca Devletin cismi ile olan ilişkilerine göre
değerlendirecek şekilde eğitilirler. Çünkü ancak devlet olduğunda
onlar da bir şey olabilirler bu nedenle var olmaları için devlete ihtiyaç
duyarlar. Johnson (2008: 36) bu durumu Mussolini’nin merkeziyetçi
faşist doktrinine benzeterek, bunun her şeyin onun içinde olduğu ve
hiçbir şeyin onun dışında ya da ona karşı olamayacağı bir devlet
anlayışı anlamına geldiğini belirtir.
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Rousseau terminolojisinde “iyi vatandaş” olarak ifadesini
bulan vatandaş tipinin üretim merkezleri, kuşkusuz, devlete ait veya
devletin denetimine tabi eğitim kurumları, yani okullar olacaktır.
Çünkü okul bireylerin vatandaş olmaya ilk adımlarını attıkları ve
topluma katılma isteğinin aşılandığı merkezlerdir. Buralarda sivil
dinin ilkeleri doğrultusunda yetiştirilen “iyi vatandaş”ın asgari
gerekleri şu şekilde özetlenebilir: Bir sosyal sözleşmeye dayanan
toplumun bir üyesi olarak bireyler “iyi bir vatandaş” olarak davranma
ve hareket etme yükümlülüğü altındadır. İyi bir vatandaş kendi “bencil
güdüleri” ve “şahsi çıkarları”nın üstesinden gelebilme yeteneğine
sahip olan ve kendi iradesini genel iradeye bağımlı kılan erdemli bir
bireydir (Cristi, 2010: 45). Kısacası, iyi bir vatandaş ahlaki olarak
toplumsal sözleşmeyle yükümlüdür. Cole, (1973: xxxıv-vı) bu
durumda devletin vatandaş karşısındaki konumunu “Devletin Genel
İradesi kendi vatandaşları ile ilişkisinde nihai mercidir” şeklinde
açıklamaktadır. Noone (1980: 140) ise Rousseau’nun ideal vatandaş
perspektifinin bireyin “devlet tarafından tamamen absorbe
edilmesi”ne dayandığını savunmaktadır.
Son tahlilde Rousseau için makbul vatandaş, toplum
sözleşmesinin şartlarını sorgusuz bir şekilde kabul eden ve toplumun
çıkarlarını kişisel çıkarlara önceleyen vatandaştır. Vatandaşların
öncelikli görevi kamu yararını gözetmek, sahiplenmek ve ona zarar
gelmesini engellemektir. Bu anlayış, Rousseau’da, sağlıklı bir toplum
meydana getirmenin en önemli ilkesi olarak kendini göstermektedir.
Durkheim’de Sivil Din
Rousseau’dan yüzyıldan fazla bir süre sonra Emile Durkheim
de, ‘sivil din’ kavramını hiç kullanmamasına rağmen, sivil din
nosyonundan faydalanmıştır. Genel olarak “sivil din” kavramının ilk
defa Rousseau tarafından üretilip kullanıma sokulmasına karşın
sosyolojide sivil din analizlerini daha çok Durkheim etkilemiştir.
Bunun sebebi olarak, Rousseaucu anlayışın aksine, Durkheim’ın
analizinin tamamen kültürel ve sosyolojik bir yönelime sahip olması
ve ‘sivil din’ kavramını 1967 yılında yazdığı “Amerika’da Sivil Din”
isimli makalesiyle sosyolojinin gündemine sokan Robert Bellah’ın
Durkheimcı geleneğin bir takipçisi olması gösterilebilir. Durkheim,
Rousseau’nun entelektüel bir mirasçısı olmakla birlikte ikisinin sivil
din teorileri arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Aralarındaki bu
temel farkı genel bir ifade ile belirtmek gerekirse, Rousseau için sivil
din devletin ulusal politikalar ve programların bir aracı olarak
kullanmak üzere inşa ettiği ve siyasal iktidar tarafından dayatılan bir
toplum tasavvuruna gönderme yapmaktayken, Durkheim için ise o,
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kültürel ve sivil bir formda kendini gösteren, kendiliğinden gelişen ve
bizzat “sosyal hayatın ortaya çıkan bir özelliği” (Hammond, 1980b:
138) olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, Durkheimcı perspektifte
sivil dinin kaynağı bizatihi toplumdur ve herhangi bir zorlama ya da
baskıya ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden var olur.
Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri (2005: 17) isimli
eserinde, çalışmasının amacının aslında en ilkel ve basit olarak bilinen
dini incelemek, analiz etmek ve açıklamak olduğunu belirtir. Bu
eserde ele aldığı totemizmin dinin ilk ya da en yalın biçimi olduğunu
savunmaktadır. Totem bir grubun kendisine belli bir simgesel önem
atfettiği bir hayvan veya bitkidir. Klan üyelerince kutsal olarak kabul
edilen toteme büyük saygı duyulur. Böylece, Durkheim açısından
totemizm, din diye bildiğimiz olgunun kökenlerine dair en önemli
bilgiyi sağlamakta, dahası dinin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çünkü Durkheim’e göre, dinin kökeni hakkındaki araştırmalarda
gidilebilecek ilk nokta totemizmdir. Totemizmden daha önceki bir
düzeye gitmenin imkansız olduğunu düşünen Durkheim’e (2005: 252)
göre, en ilkel dinî sistem yerli bir Avustralya kabilesi olan Arunta’nın
totemizminde temellenmiştir. Durkheim özellikle bu totemizmi
oluşturan yapıyı ve onda mündemiç olan inanç ve ayinleri
araştırmakla ilgilenmekteydi.
Durkheim’e göre, totemizmi klanlar temelinde organize
olmuş bir sosyal düzenden ayırmak mümkün değildir. Çünkü
“totemizm ve klanlar karşılıklı olarak birbirini içerirler” (2005: 208).
Çift yönlü bir sembolik fonksiyon gören totem, bir tarafta toplumu
ifade ederken, diğer tarafta dinî bir karaktere sahip olması nedeniyle
tanrıyı ifade etmektedir. Totem sadece kolektif bir etiket değil aynı
zamanda klanın sembolü ya da bayrağıdır. Bu nedenle eğer totem hem
tanrıyı hem de toplumu sembolize ediyorsa bunun nedeni tanrı ile
toplumun bir ve aynı şey olmasıdır. Ayrıca o, Durkheim’in (2005:252)
“totemik prensip veya tanrı” diye nitelendirdiği şeyin dışsal ve
görünür ifadesidir. Durkheim kolektif totemin, her birey için bir statü
sunduğunu belirtir ve bu statü insanların dahlinin olduğu bilinçli bir
tasarımla değil doğuştan elde edilir (2005: 201). O, insan ırkının
ortaya çıkmasında, bireylerin “annelerinin toteminden başka bir
toteme” sahip olmadıkları için anne tarafından gelen soyun totemik
köklerinin izini sürüyordu (2005: 308). Totem klanın “ahlaki hayatı”
temelinde kurulurken, totemik prensip de “ahlaki bir gücü” ifade
etmektedir (2005: 234).
Durkheim (2005: 252), tanrı ve toplumun “aynı şey”
oldukları için klanın aynı anda ikisini de sembolize ettiğini
belirtmektedir. Bu nokta, Durkheim’in anlayışındaki sivil din
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nosyonunun kökenlerini açıklığa kavuşturmaktadır. Klan, bir taraftan
toplumu sembolize ettiği için ‘sivil’, diğer taraftan tanrıyı sembolize
ettiği için ise ‘dinî’ bir özelliğe sahiptir. Böylece, toplum
kendiliğinden hem dinî hem de sivil olan bir nitelik ile karşımıza
çıkmaktadır. Durkheim’e göre, bu dinî ve sivil birlik, en iyi
Avustralyalı primitiflerin periyodik toplantıları ve meclisleri sırasında
gözlemlenir. Bu, insanı çılgınlık derecesinde coşturan ve olağanüstü
güçlerle irtibata geçmesini sağlayan, Durkheim’in “kutsal şeyler
dünyası” dediği bir atmosferin içinde gerçekleşir. Nitekim, ona göre,
din de galeyan halindeki bu sosyal çevreden neşet etmiştir (Durkheim,
2005: 266). Ayrıca bu temel sosyal olay, sadece dinî duyguyu ortaya
çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda sosyal bütünlüğün sürdürülmesine
de katkı yapmaktadır. Çünkü bu eylem aynı inançtaki bireyleri bir
araya getirerek bir dayanışma duygusu yaratır ve toplumsal bağlılığı
güçlendirir. Törenler, insanları toplumsal hayatın kaygılarından
uzaklaştırarak aşkın güçlerle ilişki kurabilecekleri bir üst merhaleye
taşır. Totemlerde cisimleştiği düşünülen bu aşkın güçler aslında
kolektivitenin birey üzerindeki etkisinin bir ifadesidir. Bu nedenle,
Rousseau’nun dışarıdan zorlayıcı bir gücün etkisiyle sağladığı
toplumun birliği ve uyumu, burada klanın “yalnızca aynı isim ve aynı
sembole sahip olmasından” (Durkheim, 2005: 207) ileri gelir.
Dinî Hayatın İlkel Biçimleri’nde ileri sürülen ana argüman,
dinin kökeni, fonksiyonu ve anlamının ancak sosyal güçlere yapılan
atıflar ile anlaşılabileceği ve açıklanabileceğidir. Buna göre Cristi
(2010: 30), Durkheimcı açıdan, dinin kökeninin toplumun periyodik
toplantılarının coşkusunda bulunduğunu, fonksiyonunun toplumsal
bütünleşme olarak görüldüğünü ve anlamının ise toplumun kendisinin
sembolik ibadeti olarak anlaşıldığını belirtmektedir. Durkheim’e
(2005: 67) göre din, kutsal şeylerle ilişkili inançların ve pratiklerin
birleştirilmiş bir sistemi olup katılımcıları kilise adı verilen tek bir
ahlaki toplulukta bir araya getirmektedir. Dolayısıyla din, toplumu
birleştiren en önemli sosyal güçtür. O, sosyal uyumu, istikrarı ve
dayanışmayı desteklemeyi gerektiren inançları, duyguları ve değerleri
beslediği için toplumsal düzenin vazgeçilmez bir unsurudur.
Böylece Durkheim dinin özünü, herhangi bir dinin ve
toplumun kendi tecrübesi ile tanımlar (Cristi ve Dawson, 1996: 322).
Durkheim perspektifinde din, “toplumda gerekli olan her şeyin”
kökeni olarak görünür. O kadar ki, ona göre toplum düşüncesi, dinin
ruhu hükmündedir (Durkheim, 2005: 491). Bu durum göz önünde
bulundurulduğunda, Durkheim için toplumun yapılaşmasının doğası
gereği dinî bir olay olduğu sonucu da kendiliğinden ortaya
çıkmaktadır. Onun bakış açısına göre din ve sivil toplum
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“komşu/sınırdaş”tırlar, ikisi de aynı ve kesişen sınırlara sahiptir. Yine
ikisi de ahlaki bir toplumda insanları bir arada tutar ve ikisi de
“temelinde dinden başka bir şey olmayan bir kolektiviteyi temsil
eder” (Demerath ve Williams, 1985: 156). O, bireylerin bir grupta
bulundukları müddetçe her zaman aralarında ortak bir dinin veya ortak
bir inancın olacağını düşünmektedir (Ataman, 2014: 42).
Durkheim’in öncülü, Rousseau’nun tersine, sivil dinin
bireye zorla dayatılacak bir şey olmadığıdır. Daha ziyade o, bireye
doğru hareket eden kültürel ve sosyal bir güçtür. Vatandaşlardan
inancı veya kolektif toplantılarla ilişkili dinî duyguları onaylamaları
beklenmez çünkü bu inanç veya duygular zaten kendiliğinden
vardırlar. Sivil din, toplumun kendisinden kaynaklanıp grup
etkinlikleri ve birlikte yapılan kutlamalar ile ilişkilidir. Kolektif
zihinde yer edinmiş sosyal temsiller, değerler, inançlar, kutlamalar ve
törenler vasıtasıyla nesilden nesile taşınır. Burada harekete geçirici
gücün kaynağı devlet ya da iktidarda değil toplumun derinliklerinde
bulunur ve kendiliğinden ortaya çıkar.
Toplum doğası gereği dinî olduğu için Durkheim’e göre sivil
inanç kendi yaşamına sahip olup doğal olarak toplumsal yaşamın
bütününe yayılır. Gruba sadakat periyodik olarak gerçekleştirilen grup
toplantıları ve törenler sırasında yapılan kutlamalar yoluyla
kendiliğinden onaylanır. Bu durum sosyal bir topluluğun meydana
gelmesine yol açar ve doğal bir olay olarak gelişen bu sosyal topluluk
için bireylerin iradî bir davranışta bulunmaları gerekmez. Onlar ortak
değerleri yeniden teyit etmek için bir araya gelirler. Dolayısıyla sivil
din zaten yaygın olarak paylaşılan değerleri teyit etmektedir (Cristi,
2001: 39).
Durkheim, daha çok Rousseau’nun ilgi alanına giren,
kolektif ritüelleri kimin kontrol edeceği, bireylerin kendilerini neye
adayacağı, bağlılığın nasıl dayatılacağı veya kimlerin onların devam
eden varlığından faydalanacağı meseleleri ile ilgilenmez. O, dinin
belirli gruplara veya bireylere değil genel olarak topluma hizmet
edebileceği kanaatindedir (Hughey, 1983: 172). Dinin toplum için
olmazsa olmaz olduğu konusunda Rousseau ile hem fikir olmakla
birlikte, onun zaten doğası gereği toplumda bulunduğunu dolayısıyla
topluma devlet eliyle bir din benimsetilmesi gerektiği yönündeki
Rousseaucu anlayışı paylaşmamaktadır. Durkheim’in bu anlayışı onu,
politik ve ideolojik bir araç olarak siyasi erk tarafından dayatılmasını
öngören Rousseaucu sivil din anlayışından ayıran en temel noktadır.
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Ayin/Tören, Ritüel ve Toplumsal Süreklilik
Durkheim, “dinde ebedi bir şeyler olduğu” ve din herhangi
bir grubun içsel bir parçası olduğu için, bireylerin kendi inançlarını
toplu bir şekilde ifade etme “ihtiyaç”ları olduğunu savunmaktadır.
Böylece o “düzenli aralıklarla toplumun birliğini ve kişiliğini
oluşturan kolektif duygu ve düşünceleri destekleme ve yeniden
onaylama ihtiyacı hissetmeyen hiçbir toplumun olamayacağını”
(2005: 474-75) iddia etmektedir. Aslında, Durkheim toplumun ahlaki
birliğinin, bireylerin “birlikte ortak duygularını yeniden teyit ettikleri”
tören ve merasimler yoluyla başarılabileceğine ve gelişebileceğine
inanmaktadır. Törenler, grubun sosyal bağının yeniden teyit edilmesi
yoluyla oluşur. Onlar grup içindeki belirli zihinsel durumları üretir,
besler ve yeniden üretirler (2005: 22). Bütün bunlar ise ritüel
dediğimiz pratiğin içinde ifadesini bulur. Durkheimcı perspektifte
ritüeller dayanışma, hüsnüniyet ve topluma bağlılık gibi duyguları
tetikler. Çünkü ritüele katılan birey, toplumun kendisine göre
davrandığını, onu ortak bir eyleme katılmaya yönelttiğini ve
davranışlarını diğer bireylerinkiyle uyumlu hâle getirmek üzere
düzenlediğini hisseder. Birey, davranışları toplumun diğer üyeleriyle
uyum içinde olduğu zaman kendi kişisel gücünün ve enerjisinin büyük
ölçüde artacağını düşünür (Segal, 2012: 179). Ritüel sona erdikten
sonra da, etkisi belli ölçülerde devam eder. Ritüeller vasıtasıyla
sürekli tekrarlanan bu durum ortak bir hafızaya yol açar ve bireylerin
toplumla olan bağlarını bir sonraki ritüele kadar canlı tutar. Böylece
ritüeller, bireylerde toplum olma bilincini bir süreklilik haline getirir
ve üyeler artık toplum halinde yaşamanın kendi varlıklarını devam
ettirmelerinin bir ön koşulu olarak algılarlar. Bundan böyle, ritüel
toplumun var olmaya devam etmesini temin eden hayati bir rol
oynamaktadır. Çünkü birey artık toplum halinde yaşamanın önemini
kavrar ve bu, kendisinin dışında başkalarının da varlığını gerektirir
dolayısıyla eylemlerinde toplumun diğer üyelerini de hesaba katması
gerektiğine yönelik ahlaki değerler ve normlar ile muhatap olur. Bu
aynı zamanda dinin sosyal hayatı mümkün kılan niteliğine de bir
göndermedir (Ataman, 2014: 45).
Ancak Durkheim, ritüelin bu işlevinin sadece pre-modern
toplumlar için değil modern toplumlar için de geçerli olduğuna
inanmaktadır. Çünkü var olan sivil veya siyasal düzenleri ritüeller ve
törenler yoluyla kutsallaştırma ve meşrulaştırma ameliyesine modern
toplumlar da başvurmak eğilimindedirler. Bu nedenle, Durkheim,
modern toplumlar da dahil, her toplumda kutsal törenlerin
bulunabileceğini savunur. Modern toplumlarda yapılan çeşitli anma ve
kutlama ritüelleri geleneksel toplumlarda sergilenen ritüellerle aynı

301

302 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

fonksiyonu icra etmektedirler. Burada da kolektivite bazı ortak
değerler etrafında birleştirilerek sosyal ve ahlaki düzen yeniden
onaylanır ve onların devamı sağlanır. Bu özellikleriyle ritüeller bireyi
sıra dışı bir bilinç durumuna dönüştürme kapasitesine sahiptirler.
Birey “toplumun kendisini hissettiren” bu “uyarıcı” etkilerin altında
kalarak toplum ile olan bağını kuvvetlendirmektedir (Durkheim, 1961:
241). Böylece, Durkheim’in niçin ilkel toplumlar ile modern
toplumlar arasında, bu açıdan, temel bir fark görmediği açıklığa
kavuşmuş olmaktadır. Sonuç itibarıyla her iki toplum tipinin amaçları
toplumun ortak değerler etrafında birliğini ve bu birliğin devamını
sağlamak olduğundan bu hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar ve
yöntemler benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla Durkheim İsa’nın
doğumunu kutlayan Hıristiyanların ve Büyük Göçü hatırlatan
Yahudilerin ya da bazı büyük ulusal olaylar ile övünen modern
vatandaşların festivalleri arasında temelde bir fark görmemektedir. O,
Arunta kabilesinin toplu temsillerinin, inançlarının ve ritüellerinin
modern toplumların toplu temsillerinden farklı olmadığını, modern
toplumlarda başvurulan geçmiş yüceltilmeleri ve yeni bir “hukuk
sisteminin” ilanına yapılan vurgulara dikkat çekerek göstermektedir
(Durkheim, 2005: 475).
Durkheim’e göre, tıpkı dinî olanlar gibi dünyevî törenler de
dinî bir atmosferin içinde cereyan etmektedirler. Çünkü bunlar “dinî
bir hal”e benzeyen bir heyecan ve coşku hali üretirler. Bu durumda
dinî bir ritüel fikri genellikle bir festival fikri ile ilişkili olmaktadır.
Aynı zamanda, dinî olmayan bir temele sahip olanlar da dahil, her
festival dinî ritüelin belirli niteliklerini paylaşır (Durkheim, 2005:
427-28). Durkheim tam da bu nedenle siyasi, ekonomik veya dinî,
bütün parti veya derneklerin takipçilerinin coşku ve ortak inançlarını
yenilemeleri için periyodik olarak toplantılar yaptıklarını
belirtmektedir.
Durkheim, totemik kültü güçlü bir ahlaki ve kolektif güç
olarak tanımlar. Bu kült yoluyla bireyler sadece akrabalık ve kan bağı
yoluyla değil aynı zamanda “bir çıkar ve gelenek topluluğu” gibi
nedenlerden kaynaklı amaçlar ile de bir araya gelirler. Bu amaçla
yapılan çeşitli törenler ve ritüeller için bir araya geldiklerinde, bireyler
“ahlaki birlik bilinci”ne ulaşırlar (Durkheim, 2005: 432). Bu açıdan
bakıldığında, modern bireylerde de durum çok farklı değildir.
Şüphesiz klan toplumunda yaşayan bireyler ile modern bireylerin
kutsala ilişkin duyguları aynı değildir çünkü çok farklı toplumsal
vasatlarda yaşamaktadırlar ve ikinciler bu tür duyguları düşüncelere,
bayraklara veya devlet başkanlarına yöneltirken ikinciler ise,
yaşadıkları zamanın ruhuna uygun olarak, taşlara, kökenlere veya
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geçmişe ait hayvanlara kanalize ederler (Wuthnow, 1994: 2). Yani
dinî olarak temellenen kolektif bilinç bir süre sonra canlılığını
yitirmeye başlasa bile kutsallık duygusu varlığını sürdürmeye devam
eder. Çünkü insanoğlu “sıradan şeylerden kutsal yaratmak”
(Durkheim, 2005: 260) için sonsuz bir yeteneğe sahiptir.
Bu açıdan, modern toplumda ahlaki inançlar, ritüeller ve
halk festivalleri hala kimliği ve değerlere bağlılığı güçlendirmektedir
ancak kendi zamanının ruhuna uygun araçlar kullanarak bunu
yapmaktadır. Durkheim, günümüzde vatanseverlik ve ulusal sadakat
gibi değerler yoluyla tecrübe edilen kolektif coşku hallerinin
Avustralya yerlilerinin tecrübe ettiği dinî duygularla yakın bir
ilişkisinin bulunduğunu savunmaktadır. Aslında Durkheim totemizmin
modern formunun, açık bir şekilde kolektif aktivitenin yeni ve farklı
bir tipi olarak, milliyetçilikte bulunabileceği düşüncesindedir.
Durkheim, bu nedenle, modern dönemlerde milliyetçilik üzerinden
kendini gösteren ulusa yönelik sadakat duygularını bir kabilenin
klanına gösterdiği sadakat ve ahlaki dayanışmanın modern eşdeğeri
olarak görmektedir (Cristi, 2010: 35).
Durkheim, milliyetçilik vasıtasıyla ulusa sadakat
duygularının geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Çünkü
milliyetçilik aslında Durkheim için, bir tür din gibi, toplumun varlığını
devam ettirmesi açısından son derece gereklidir. Şu farkla ki, din premodern toplumlarda bireyleri bir arada tutan bir işlev görmekteyken,
milliyetçilik modern toplumlar için aynı işlevi görmektedir. O, bu
nedenle modern zamanlarda vatanseverliğin geleneksel dinlerin yerini
alacak bir sivil din olarak görmektedir. Durkheim’in ‘sivil din’
kavramını ele aldığı makalesinde Ruth A. Wallace (1977: 287), onun
gerek yazılarında gerek hocalığında ve gerekse de Birinci Dünya
Savaşı sırasındaki eylemlerinde milliyetçiliğini belirgin bir şekilde
ortaya koyduğunu belirtmektedir. Onun milliyetçiliği birey toplum
ilişkisi bağlamında ele alındığında aslında kendi (sivil) din teorisi
doğrultusunda anlamlı bir yere oturmaktadır. Çünkü ona göre
milliyetçilik, bireyi topluma entegre eden, toplumun birliğini temin
eden bir tutkal görevi görmektedir. Bu milliyetçilik anlayışı,
Durkheim perspektifinde, dışlayıcı bir içeriğe sahip değildir çünkü
önce her toplumun kendi içinde birliğini sağlamsını öngörür daha
sonra ise dünyanın diğer ulusları ile entegre olmanın yolunu aralar. Bu
da onun nihai amacı olan insanlık kültüne bizi götürür ve ona göre
insanlık kültü modern dünyada dayanışmayı başarmanın tek aracıdır.
O, bu doğrultuda ana vurgunun kozmopolitlik veya evrensellik
üzerine olması gerektiğini, bu yolla enternasyonel bir sivil dine
ulaşılabileceğini savunmuştur. Wallace (1977: 289) ve Ataman’ın
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(2014: 50-1) Lukes’tan aktardıkları bir pasaja göre, Durkheim bu
durumu şu şekilde açıklıyordu: “Şüphesiz şimdiki haliyle bizim de bir
parçasını oluşturduğumuz bu ülkeye [Fransa] karşı ertelemeye
hakkımız olmayan bir takım yükümlülüklerimiz vardır. Fakat bu
ülkenin ötesinde, milli devletimizi çevreleyen başka bir oluşum süreci
vardır ki bu da Avrupa veya insanlıktır.” Dolayısıyla Durkheim için
milliyetçilik, bilinen anlamlarının dışında, araçsal bir rol
oynamaktadır. Çünkü nihai noktada Durkheim evrensel bir sivil dinin
peşindedir. Bu nedenle vatandaşlık dininin evrensel bir sivil din ile yer
değiştireceğini ön görmektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada sivil din kavramının teorik temelleri
irdelenmeye çalışıldı. Bu çerçevede sivil dine yönelik geliştirilen iki
teori ele alınırken, bir bakıma bu iki teorinin bir mukayesesi de ortaya
çıkmıştır. Bu mukayesede Rousseau ve Durkheim’in ‘sivil din’e
yönelik anlayışlarıyla ilgili varılan kanaatler özetle şu şekilde ifade
edilebilir. Rousseau ve Durkheim sivil din meselesini ve toplum ile
devlet arasındaki ilişkiyi temel farklılıklar ile ele almışlardır.
Durkheim’in yaklaşımında problem, ahlaki bir bağlama
yerleştirilmişken; Rousseau meseleye siyasi açıdan bir yaklaşım
sergilemiştir. Durkheim, toplumun varlığının dinî bir temel
gerektirdiği ilkesinden hareketle her toplumun, doğal olarak, dinî bir
boyuta sahip olduğunu savunurken, Rousseau toplumun bir ve bütün
olmaya ihtiyaç duyduğunu ileri sürerek onun bu ihtiyacının devlet
tarafından üretilmiş bir din aracılığıyla giderebileceğini düşünmüştür.
Mantıksal bir sonuç olarak, Durkheim açısından sivil dinin dikkatli bir
biçimde, başka güçler tarafından dizayn edilmesine ve önceden
planlanarak topluma dayatılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Çünkü
o, büyük ölçüde kendiliğinden meydana gelen kolektif vicdanın doğal
bir unsurudur ve bir bütün olarak toplumun tamamı tarafından
paylaşılmaktadır. Sivil dinin kültürel ve sosyolojik yönü üzerinde
duran Durkheim’e göre, onun en bariz niteliği siyasi değil sosyaldir.
Rousseau açısından ise durum ters istikamette bir seyir izlemektedir.
Onun perspektifinden sivil din, sosyal sözleşmeye ve onun yasalarına
saygı göstermeleri ve onu yüceltmeleri için bireyleri zorlamak
amacıyla iktidar tarafından ve onun gücüyle tasarlanmış bir dindir. Bu
nedenle Rousseau’nun sivil din anlayışını konu edinen bir takım
çalışmalar, onun oluşturmaya çalıştığı dinin sivil değil siyasi din
olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
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İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi
Öz

Milel ve Nihal alanında farklı itikadi mezheplere mensup âlimlerce
birçok eser kaleme alınmıştır. Bazı istisnalar hariç tutulacak olursa bu
alandaki eserlerin tamamı Arapçadır. Bu makalede konu edindiğimiz İbnDâ‘î
er-Râzî’ye (VII. asır/XIII. asır) nispet edilen Tebsıratu’l-‘Avâm fî
Ma’rifetiMekâlâti’l-Enâmadlı eser, bu husustaki istisnalardan biridir.
Tebsıratu’l-‘Avâm, İmâmî bir isme ait olup Farsçakaleme alınmış bilinen tek
makâlât eseridir. Bu nedenle özgün olacağı ve alana katkı sağlayacağı
düşüncesiyle bu makalede, Tebsıratu’l-‘Avâm’da mezheplerin tasnifi ve
işleniş biçimi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Milel ve Nihal, Farsça, İbnDâ‘î er-Râzî,
Tebsıratu’l-‘Avâm, İmâmî.

Abstract

There are a lot of Works written by scholars from different schools
of theology in the field of Milal and Nihal. Apart fromsome exceptions, all of
the works in this field are in Arabic. The topic of this article, Tebsıratu’l‘Avâm fî Ma’rifeti Mekâlâti’l-Enâm which is attributed to Ibn Dâ‘î er-Râzî,
(7th cent./13th century) is one of the exceptions on this issue. Tebsıratu’l‘Avâm, is the only makâlât work with an Imamî name known to have been
written in Farsi. For this reason, the classification of the sects in Tebsıratu’l-
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‘Avâm and the way of this is done is examined in this study with the belief
that it will be distinctive and contribute to the field.
Keywords: Milal and Nihal, Farsi, Ibn Dâ‘î ar-Râzî, Tabsıratu’l‘Avâm, Imâmî.

Giriş
Milel ve Nihal alanında Farsça kaleme alınmış iki eserden biri
İbnDâ‘î er-Râzî’ye(VII. asır/XIII. asır) nispet edilen Tebsıratu’l‘Avâm fî Ma’rifeti Mekâlâti’l-Enâm adlı eser; diğeri ise Ebu’l-Me‘âlî
Muhammed b. Ubeydullah el-Hüseynî el-Alevî’nin (V. asır/XI.
asır)Beyânu’l-Edyân adlı eserdir. Her iki eser de Abbas İkbal
tarafından neşredilmiştir. İki eser arasında kıyaslamada bulunan İkbal,
Beyân’l-Edyân’ın dilinin daha edebî olduğunu ve eserin daha kadîm
olduğunu söyler. Tebsıratu’l-‘Avâm’ın ise mezheplerle ilgili daha
tafsilatlı bilgi verdiğini ve müellifi İmâmî olup Milel ve Nihal alanında
Farsça olarak kaleme alınmış en kadîm eser olduğunu söyler(İkbal,
“Mukaddimei Nâşir”, 1945, s. I).1
Beyânu’l-Edyân’nın mezhepleri tasnifi üzerine ülkemizde
çalışma yapılmış ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. (
Kaplan, 2013, ss. 45-91).2Tebsıratu’l-‘Avâmile ilgili herhangi bir
çalışmanın yapılmış olmaması,bizi bu çalışmayı yapmaya
yöneltmiştir. Farsça kaleme alınmış, varlığından haberdar olduğumuz
iki makâlât eserinden biri olması hasebiyleTebsıratu’l-‘Avâmönemli
bir kaynak eserdir. Bu nedenle Tebsıratu’l-‘Avâm’ın müellifini ve
eserde mezheplerin işleniş biçimini bu makalede inceleme konusu
edindik. Tebsıratu’l-‘Avâm’a dair elimizdeki tek nüsha, Abbas
İkbal’in neşridir. Farklı baskıları bulunmakla beraberbiz bu
çalışmamızda h. 1364/m. 1945 tarihli ikinci baskısını kullanacağız.3
Eserin Kaleme Alındığı Dönem
Müellif, İsmailiyye’yi anlattığı bölümde Fâtimîlerin
yıkıldığından ancak kendi zamanında Hasan Sabbah’ın taraftarlarının
İkbal, bu bilgileri,tashih etmiş olduğu Tebsıratu’l-‘Avâm’ın mukaddime
bölümünde vermektedir. Beyânu’l-Edyân, Abbas İkbal’den önce Fransız müsteşrik
Schefer tarafından da neşredilmiştir. Geniş bilgi için bkz. Abbas İkbal, “Mukaddimeî
Nâşir” Tebsıratu’l-‘Avâm fî Ma‘rifetiMekâlâti’l-Enâm, I.
2Doğan Kaplan, Beyânu’l-Edyân hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmış ve bu
çalışmasını, mezheplerle ilgili bölümlerin çevirisininde bulunduğu bir makale halinde
yayımlamıştır.
3 Ancak Abbas İkbal, (ö. 1956) ilk baskı için esere yazdığı mukaddimede ikinci baskı
için herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Bu, her iki baskı arasında herhangi bir
değişiklik olmadığını gösterse de sayfa numaralarında değişiklik olabilme ihtimaline
binaen bunu belirtme gereği duyduk.
1Abbas
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varlıklarını koruduklarından söz eder (İbnDâ‘î er-Râzî, 1945, s.
183).Fâtımîlerin h. 564/1169’da yıkıldıklarını (Eymen, 1995, XII/232)
hesaba katarak müellifin bu eseri h. 564/1169 senesinden sonra
kaleme almış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Abbas İkbal ise
Hasan Sabbah’ın taraftarlarına dair verdiği bilgiden hareketle Alamut
kalesinin Hülagu tarafından yıkıldığı h.653/1255 senesinden önce
eserin kaleme alınmış olduğu yorumunda bulunur(İkbal,
“Mukaddimei Nâşir”, 1945, s. III-V).
Eserin kaleme alındığı dönem hakkında fikir veren bilgilerden
biri ise müellifin muhtelif yerlerde Fahreddîn er-Râzî’den söz
etmesidir.
Bu
yerlerden
birinde
Râğıb’ın4Şafi’î’nin
ashabınınmütekaddimûnundanFahreddîn
er-Râzî’ninise
müteahhirûnundanolduğunu söyler. Birinde ise Fahreddîn erRâzî’ninHevarizm Camii’ndeki bir konuşmasından söz eder(İbnDâ‘î
er-Râzî, 1945, s. 120, 175, 253). Bubilgileri yorumlayan Abbas İkbal,
Râzî’nin h. 544/1149 yılında doğduğunu da hesaba katarak Hevarizm
Camii’nde vaaz ve nasihatta bulunduğunda en az otuz beş kırk yaşında
olduğunu, dolayısıyla olayın gerçekleştiği tarihin en erken h. 580
senesi olduğu çıkarımında bulunur. Ayrıca İbnDâ‘î er-Râzî,
AbdullâtifHacendî adında bir şahıstan da söz eder. Abbas İkbal,
yaptığı araştırmalar sonucun da bu şahsın İsfehan’da etkili olan
Hâcendeyân hanedanına mensup h. 580/1184 yılında vefat eden
Ebu’l-Kasım SadruddînAbdullatîf b. Muhammed Hacendî olduğu
neticesine ulaşır. Müellifin eserinde kendisinden söz ederken geçmiş
zaman sigası kullanmasından ve yukarıda bahsi geçen nedenlerden
hareketle eserin h. 580 yılından sonra kaleme alındığını söyler (İkbal,
“Mukaddimei Nâşir”, 1945, s. IV). Bu durumda Abbas İkbal’in
tespitine göre eser, altıncı asrın sonu ile yedinci asrın başlarında
kaleme alınmıştır.
Tebsıratu’l-‘Avâm’ın Müellifi
Müellif, mukaddime kısmında kendisini Murtezâ b. Dâ‘î elHasenî olarak tanıtır (İbnDâ‘î er-Râzî, ”Mukaddime”, s. 1). Abbas
İkbal, elindeki yazmalarda metin içerisinde müellifin adına dair
herhangi bir bilgi bulunmadığını; yazmalardan birinde sonradan ilhak
edilmiş olan “İlmu’l-Huda lakabı ile bilinen SeyyidMurtezâ”
ibaresinin yer aldığını birinde ise haşiye kısmında “Murtezâ b. Dâ‘î el4Râğıb

dediği ve bir tefsirinin olduğunu söylediği kişi Rağıb el-İsfehâni
olmalıdır.Vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Bazı kaynaklar vefat tarihini h.
502 olarak zikreder ancak h. beşinci asrın başlarında vefat etmiş olduğu söylenir.
Bkz.Ziriklî, A‘lam, II/255; Ömer Kara, “Râgıb el-İsfahânî”, DİA, XXXIV/398.
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Hasenî” ibaresinin yer aldığını söyler. Bu bilgi dışında eserde
müellifin kimliğine dair hiçbir bilgi geçmez.
Seyyid Murtezâ İlmu’l-Hudâ adlı kişinin eserin müellifi değil
de mütercimi olduğuna dair bir bilgi Britanya Müzesi’ndeki bir yazma
eserde geçer. Keyfiyyâtu’n-Nesh adlı bu mecmuada Seyyid Ebû Turâb
adında bir kişi tarafından Ensabnâmeadlı bir eserin h. 653/1255
yılında İran’da basıldığından ve ondan kısa bir süre sonra Seyyid
Murtezâ İlmu’l-Hudâ adındaki bir şahsın Tebsıratu’l-‘Avâm’ı
Arapça’dan Farsça’ya tercüme ettiği bilgisi yer alır (İkbal,
“Mukaddimei Nâşir”, 1945, s. VIII). Eserin adının Arapça, dilinin
Farsça olması eserin Arapçadan Farsçaya tercüme edilmiş olma
ihtimalini gündeme getirir. Ancak yukarıdaki bilgi tek başına Seyyid
Murtezâ İlmu’l-Hudâ adındaki şahsın eserin mütercimi olduğunu
göstermez. Bu ismin mütercim olduğunu kabul etme durumunda
müellifin kimliğine dair elimizde bulunan tek bilgi de ortadan
kalkacaktır. Bu nedenle mukaddime kısmında geçen Murtezâ b. Dâ‘î
el-Hasenîadlı şahsın eserin müellifi olduğu kanaati ile hareket
edeceğiz.
Tabakât eserlerinde hakkında herhangi bir bilgiye
rastlayamadığımız müellifin, adına dair verdiği bu kısa bilgi,
kimliğine dair çeşitli yorumlara sebebiyet verir. Mukaddime’de yer
alan bu ibareden dolayı eser, Seyyid Şerîf Ebu’l-Kasım Ali b. Huseyn
b. Murtezâ’ya (436/1045) ve Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî etTûsî’ye (ö.505/1111) nispet edilmiştir. Eserdeki bilgilerden yola
çıkarak eserin telif edildiği dönemi belirleyen Abbas İkbal, eserin
aidiyyetine dair yürütülen bu tahminleri fahiş birer hata olarak niteler.
Bunun dışında eserin muhtelif şahıslara aidiyetine dair kaynaklara
yansıyan bilgileri tek tek ele alarak değerlendirmeye tabi tutar. Nâşir
eserin Seyyid Murteza b. KâsımDa‘î el-Hasenî’ye nispeti hususunda
bazı soru işaretleri bulunduğunu, bu hususun yeni bilgilerin bulunması
ile aydınlığa kavuşabileceğini eldeki malumatın şu anda konu ile ilgili
bilgi
boşluğunu
doldurmakta
yetersiz
kaldığını
söyler
(İkbal,“Mukaddimei Nâşir”,1945,s. II, V-IX).
Eserin İçeriği
Müellif, Mukaddime kısmında eseri telif ediş nedeninden söz
eder. Uzun bir süredir kendisinden bu alandaki âlimlerin eserlerinden
yararlanarak Fars dilinde, Ashab-ı Makalât’ın görüşlerine, milletler ve
dinlere dair muhtasar bir eser yazılmasının talep edildiğini ancak bir
türlü bunu yapamadığını, ısrarların artması üzerine bu eseri kaleme
aldığını söyler (İbnDâ‘î er-Râzî, 1945, s. 1-2). Ancak hangi eserlerden
yararlandığına dair herhangi bir açıklamada bulunmaz. Eseri neşreden
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Abbas İkbal’in tespitlerine göre müellif eserinde Abdulkâhir elBağdâdî’nin(ö. 429/1037) el-Fark beyne’l-Fırak adlı eseri ile
Şehristânî’nin(ö. 548/1153)el-Milel ve’n-Nihal adlı eserlerinden
yararlanmıştır (İkbal, “Mukaddimei Nâşir”, 1945, s. X).
Müellif, Tebsıratu’l ‘Avâm fî Ma‘rifetiMekâlâti’l-Enâm adlı
eserini yirmi altı bölüme ayırdığını söyler ve her bir bölümde hangi
konuları işlediğini şu şekilde sıralar:
Birinci bölüm: Felsefeciler ve onların emsali hakkındadır. (412)
İkinci bölüm: Mecusiler hakkındadır. (13-21)
Üçüncü bölüm: Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlar
hakkındadır. (22-27)
Dördüncü bölüm: İslam fırkalarının aslı ve görüşleri
hakkındadır. (28-35)
Beşinci bölüm: Hariciler hakkındadır. (36-46)
Altıncı bölüm: Mu’tezili fırkalar hakkındadır. (47-55)
Yedinci bölüm: Cehm b. Safvan’ın görüşleri hakkındadır. (5658)
Sekizinci bölüm: Mürciilerin görüşleri hakkındadır. (59-61)
Dokuzuncu bölüm: Neccâriyye’nin görüşleri hakkındadır. (6263)
Onuncu bölüm: Kerrâmiyye’nin görüşleri hakkındadır. (6474)
On birinci bölüm: Müşebbihe’nin görüşleri hakkındadır. (7586)
On ikinci bölüm: Ehl-i Tenasuh’un görüşleri hakkındadır. (8790)
On üçüncü bölüm: Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in görüşleri
hakkındadır. (91-95)
On dördüncü bölüm: Onların üçüncüleri ve dördüncüleri
hakkındadır. (96-107)
On beşinci bölüm: İbnKüllâb ve Eş‘arî’nin görüşleri
hakkındadır. (108-121)
On altıncı bölüm: Sûfîlerin görüşleri hakkındadır. (122-133)
On yedinci bölüm: Kuşeyrî’ninRisâle’sinde andığı Cüneyd’in
sözleri hakkındadır. (134-141)
On sekizinci bölüm: Ehl-i Sünnet ve Cemaat’in nebiler ve
rasuller ile ilgili görüşleri hakkındadır. (142-166)
On dokuzuncu bölüm: Kendilerine Şia denen İslam
fırkalarından ikinci grubun görüşleri hakkındadır. (167-193)
Yirminci bölüm: Hakkı batıldan ayırma hakkındadır. (194199)
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Yirmi birinci bölüm: İmamiyye’nin görüşleri hakkındadır.
(200-211)
Yirmi ikinci bölüm: Fedek olayı hakkındadır. (212-225)
Yirmi üçüncü bölüm: Hadisler ve mevzu olanları hakkındadır.
(226-250)
Yirmi dördüncü bölüm: Beni Ümeyye’ninrezaletleri
hakkındadır. ( 251-260)
Yirmi beşinci bölüm: Ehl-i Adl ve Cebr hakkındadır. (261267)
Yirmi altıncı bölüm: İmamiyye mezhebinin bazı meseleleri
hakkındadır. (268-272)
Mezheplerin Tasnifi
İslam fırkalarının aslı ve görüşleri hakkındaki dördüncü
bölüme yetmiş üç fırka hadisi ile başlayan müellif, hadisi şu şekilde
zikreder:
“Yahudiler Musa’dan sonra yetmiş bir fırkaya ayrıldılar.
Benim ümmetim de benden sonra yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir
fırka hariç hepsi helak olacaktır.”
Müellif, yetmiş üç fırka hadisinin meşhur varyantında geçen
Hristiyanların yetmiş iki fırkaya ayrıldıklarına dair kısmını zikretmez.
İftirak hadisinin akabinden her bir grubun kendisini kurtuluşa eren
fırka olarak nitelediğini, diğer fırkaları ise kâfirlikle ve ebedi olarak
cehennemlik olmakla itham ettiğini söyler. Ümmetin icmasına göre
Allah’ı, peygamberlerini, dinin asıllarını (dinin temel hükümlerini)
ikrar edenlerin kanı, malı ve canıkoruma altındadır. Hangi fırkaya
mensup olursa olsun bu özellikleri taşıyan kişinin öldükten sonra
yıkanması, kefenlenmesi, namazı ve defni Müslümanlar üzerine
vaciptir ve öldüğünde Müslüman mezarlığına defnolunur.
Yetmiş üç fırkanın aslının iki fırka olduğunu söyleyen müellif
her bir fırkanın biri mahmûd biri mezmûm olmak üzere iki adının
olduğunu söyler. Verdiği bilgiye göre bu asıl fırkalardan birincisi Ehli Sünnet’tir. Ehl-i Sünnet nitelemesi mensuplarının övgü maksadı ile
kullandıkları; Nevâsıb ise muhaliflerin yergi maksadı ile kullandıkları
bir isimlendirmedir. Asıl fırkalardan ikincisi ise Şia’dır. Şia ve Ehl-i
İman nitelemesi mensuplarının kendileri hakkında övgü amacıyla;
Revâfız ise muhaliflerin yergi amacıyla kullandıkları bir
isimlendirmedir. Hz. Peygamber’den sonra imamın Hz. Ebû Bekir
olduğunu söyleyenler kendilerine Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat; Hz. Ali
olduğunu söyleyenler ise kendilerine Ehl-i İman ve Şia demişlerdir ve
her bir grup kendileri hakkında yergi amacıyla kullanılan isimleri tevil
etmiştir. Müellifin yetmiş üç fırkanın iki asıl fırkası nitelemesinden
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kastı, önde gelen iki temel fırka olsa gerektir. Çünkü İmamiyye’ye
mensup bir ismin Ehl-i Sünnet’i Şia’ya önceleyerek zikretmesi pek
makul görünmemektedir. İki temel fırkadan kastı, İslam fırkaları
arasında en yaygın olan ve diğer fırkalara nazaran daha fazla taraftara
sahip olanlar olduğundan Ehl-i Sünnet’i Şia’dan önce zikreder. (28)
Bu bölümde, yukarıdaki bilgileri verdikten sonra hilafet meselesi ile
ilgili müslümanlar arasında ortaya çıkan ihtilafları konu edinir ve bu
hususta Şiilerin görüşlerine yer verir. (29-35)
Beşinci bölümden itibaren fırkaları tek tek ele almaya
başlayan müellif ilk olarak Hariciliği işler. Hariciler; din, islam ve
imanın kendi inandıkları şekilde olduğunu iddia ederler. Geri
kalanlarınki iman ve islam olmayıp belki istislamdır. Harici fırkaların
görüşlerine geçmeden önce din, islam ve iman kavramlarının
anlamları üzerinde duran müellif Harici fırkaların Ezârika, ‘Acâride,
Necedât, Sufriyye ve İbâziyye olmak üzere beş temel fırka olduğunu
söyler.(36-38)Ancak tafsilatlı bilgi verirken bu beş fırka dışında başka
fırkalar da zikreder. Bölümün sonunda tüm harici fırkaların Ali,
Osman, Aişe, Talha, Zübeyr,Muaviye, Malik Eşter, Amr b. As ve
taraftarlarını kâfir kabul ettiklerini ve kendilerinden teberri etmeyi
vacip kabul ettiklerini söyler.Onlara göre nikâh esnasında Ali’den
teberri ettiğini söylemeyenin nikâh akdi gerçekleşmez. (39-46)Harici
fırkaların altında birçok tali fırka zikreden müellifin bu konuda
zikrettiği fırkaları çalışmanın sonunda bir tablo halinde
vereceğimizden burda temel fırkaları zikretmekle yetindik.
Altıncı bölümde Mu‘tezile’yiele alan müellif,bu konuda
Mu’tezili fırkaların sayısının yirmi veya yedi olduğuna dair farklı
kabullerin olduğunu söyler.Mu‘tezile’nin kendisini Vâsıl b. Atâ’ya
dayandırdığını söyleyerek konuya giren İbnDâ‘î, büyük günah
meselesi ile gündeme gelen el-menziletubeyne’lmenzileteyn
görüşünden başlayarak Mu‘tezili fikirleri zikreder. (47) Ancak
Mu’tezile’yi işlerken farklı bir metot takip eder. Mu‘tezili fırkaları
ismen zikretmek yerine Mu’tezili isimlerden ve görüşlerinden söz
etmeyi tercih eder. Bu meyanda Ğaylaned-Dımeşkî, Nazzâm,
Esvârî,İskâfî ve daha pek çok Mu‘tezilî isim ve görüşlerinden söz
eder. Ancak Mu’tezilîyukarıda verilen bilgi dışında fırkaların isimleri
ve sayılarından söz etmez. (47-55)
Yedinci bölümde iseCehm b. Safvân ve taraftarlarını konu
edinir. Selm b. Ahvez el-Mazinî tarafından öldürülen Cehm’in pek
çok bid‘at ortaya koyduğunu ancak kendisinin bir kısmını
zikredeceğini söyler. Bu bağlamda Cehm b. Safvân’ın sekiz görüşünü
sıralar. Dırar b. ‘Amr’ı, Cehmiyye başlığı altında ele alır ve kendisinin
ve taraftarlarının görüşlerini özetle zikreder. Yine Mu‘tezileile
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ilişkilendirilen bir diğer isim olan Abbâd b. Süleyman es-Saymerî’nin
görüşlerini Cehmiyye başlığı altında verir. Bu iki isim dışında fırka
olarak sadece Bekriyye’yi zikreder. (56-58)
Sekizinci bölümü Mürcie’ye ayıran müellif, Mürcie’nin beş
fırka olduğunu söyler.MürciilerinMe’mun b. Harun b. Reşîd
döneminde zuhur ettiklerini söyleyen İbnDâ‘î, girişte zikrettiği beş
fırkayı Yûnusiyye, Ğassâniyye, Sevbâniyye, Tûminiyye ve Merîsiyye
olarak verir. AkabindenĞaylâniyye’nin de onlardan olduğunu söyler
ve iman anlayışına kısaca değinir. (59-61)
İbnDâ‘î er-Râzî, dokuzuncu bölümü ise Neccâriyye’ye ayırır.
Neccâriyye’nin alt fırkaları olarak Burğûsiyye, Ze‘ferâniyye ve
Müstedrike’yizikreder. Bu fırkaların tamamının Allah’ın sıfatları
konusunda Mu‘tezile gibi; kesb ve istiaat konusunda ise Mücebbire
gibi düşündüğünü ve rü’yeti reddettiğini belirttikten sonra farklı
düşündükleri hususlara kısaca değinir.
Onuncu bölümde Kerrâmiyye’yi tek bir fırka olarak ele alan
müellif, Kerrâmilerin fıkhi ve kelami görüşlerine dair ayrıntılı bilgiler
verir. Kerrâmiyye’ye dair verdiği bilgileri çoğunlukla Şafiî
KâdıZevzenî’den nakleder. Kerrâmilerintakiyye yaptığı hususu
üzerinde duran müellif,Kerrâmiyye ile Mürcie arasında herhangi bir
ilişki kurmazken daha sonra Kerrâmiyye’yi teşbihçi bir grup olarak
Müşebbihe bölümünde zikreder. (64-74, 76)
On birinci bölümde Müşebbihe-Mücessime başlığı altında adı
teşbih ile gündeme gelen bazı isimlerden söz eder. Kendizamanında
Müşebbehinin biri mammûd diğer mezmûm olmak üzere iki farklı
şekilde isimlendirildiğini söyler. Mahmûd olan kendileri hakkında
kullandıkları Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Selefi ve Ashâb-ı Hadîs
nitelemeleridir. Hasımları ise zem maksatlı onlar hakkında
Müşebbihe, Mücessime, Mücebbire ve Haşviyyeisimlerini kullanır.
“Zamanımızdaki Müşşebbiheitikatta tek şeriatta ise yedi fırkadır.”
diyen müellif, bu grupları şu şekilde zikreder. Kerrâmiyye’den bir
grup, Mâlik’in ashabının bir kısmı, Şafi‘î’nin ashabının bir kısmı,
Süfyan es-Sevrî’nin ashabının tamamı, İshak b. Rahaveyh’in
ashabının tamamı, Ahmed b. Hanbel’in ashabının tamamıve
Kerrâmilerin çoğu. Kerrâmiyye’yi iki defa zikreder. Ancak bu iki
grubu birbirinden ayırır. İlk grupla ilgili “füru‘daEbûHanîfe’nin
mezhebine tabi olanlar” kaydını kullanırken yedinci sırada zikrettiği
grup için “usûl ve füruda Muhammed b. Kerrâm’a tabi olanlar”
kaydını kullanır. (75-86)
On ikinci bölümü Ashab-ı Tenasûha ayıran müellif,tenasûhün
sadece İslam dışı unsurlar tarafından benimsenmediğini; bazı İslam
fırkaları tarafından da benimsendiğini söyler. Kişinin önceki hayatında
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işlediği günaha göre sonraki hayatında farklı bir bedende vücut
bulacağına inananların olduğundan söz eden müellifherhangi bir fırka
ismi vermez. Ashab-ı tenasûhun görüşüne Kur’ân’dan delil getirdiği
çeşitli ayetleri zikreden müellif,Ahmed b. Hâyıt ( Bağdâdî, 2011, s.
209).5veFazlel-Hadesî’nintenasûh hususunda aşırı görüşleri olduğunu
söyleyerek bunlara kısaca değinir. (87-90)
Müellif, on üç, on dört, on beş ve onaltıncı bölümleri
kendilerini Ehl-i Sünnet olarak niteleyen fırkalara ayırır ve yedi fırka
olduklarını söyler. On üçüncü bölümüEhl-i Sünnet’ten, Davudîler
(Zahiriler) ve EbûHanîfe’nin ashabına ayırır. Kendi zamanında
Davud’un ashabından kimsenin kalmadığını söyleyen müellif
EbûHanîfe’nin ashabını itikatta Mu‘tezile, Neccâriyye, Kerrâmiyye,
Mürcie ve Cebriyye olmak üzere beş fırkaya ayırır. Hangi bölgelerde
hangi fırkanın yaygın olduğuna dair verdiği bilgiden sonra
EbûHanîfe’nin bazı görüşlerini zikreder. (91-95)
On dördüncü bölümü Ehl-i Sünnet’in üçüncü ve dördüncü
fırkalarına ayıran İbnDâ‘î er-Râzî, bu fırkaların Malik ve ashabı ile
Şafiî ve ashabı olduğunu söyler. Mâlik’in ashabını itikatta Havâric,
Mu‘tezile, Müşebbihe, Sâlimiyye ve Eş‘ariyyeolmak üzere beş fırkaya
ayırır. Şafiî’nin ashabını ise Müşebbihe, Selefiyye, Havâric,
Mu‘tezile,Eş‘ariyye ve Yezîdiyye6 olmak üzere altı fırkaya ayırır. (96107)
On beşinci bölümü İbnKüllâb ve Ebu’l-Hasan elEş‘arî’yeayıran müellif bu iki ismi ve taraftarlarını da kendilerini Ehl-i
Sünnet
ve
Cemaat
olarak
niteleyenler
olarak
zikreder.7İbnKüllâb’ınEş‘arî’nin üstadı olduğunu söylemekle beraber
Küllâbilikve Eşariliği iki fırka sayar ve İbnKüllab’ın görüşlerini
özetledikten sonra Eş‘arî’nin görüşlerini ayrıntılı olarak işler.(108121)
İbnDâ‘î er-Râzî, on altıncı bölümde Ehl-i Sünnet ve
Cemaat’edâhil ettiği son fırka (yedinci fırka) olarak Sûfiyye’yi ele
alır. Sünnet iddiasında bulunanların Sufîler hakkında evliya ve
5Bağdâdî, bu ismi Ahmed b. Hâbıt olarak zikreder ve Nazzâm’a mensup bir Mu‘tezilî
olduğunu ancak tenasûh konusundaki görüşlerinde Nazzâm’dan ileriye gittiğini
söyler.
6Yezîdilerin hem Müşebbihe’den hem de Havâric’den olduğunu söyleyen müellif, bu
grubu Müşebbihe ve Havâric’den bağımsız olarak zikretmesini Yezîd’ibeşinci halife
olarak kabul etmelerine ve Ali b. EbîTalib’eaçıkça sebbetmemelerine bağlar. Çünkü
Havâric Ali’ye açıkça sebbetmiş ve Yezîd’i kâfir kabul etmiştir. Müşebbihe ise
Yezîd’i hem beşinci halife hem de imam olarak kabul etmiştir. +
7Böylece Ehl-i Sünnet ve Cemaat kapsamında zikrettiği fırkaların sayısı altı olur. Bir
sonraki bölümde işleyeceği Sûfiyye ile beraber Ehl-i Sünnet ve Cemaat’edâhil ettiği
fırkaların sayısı yediye tamamlanır.
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keramet ehl-i ibarelerini kullandıklarını söyler. Ancak bu gruba
EbûHanîfe, İsferâyînî ve kerameti inkâr eden Mu‘tezile’nin dâhil
olmadığını söyler. Sufiyye’yi altı fırkaya ayıran müellif, fırkalardan
birinin liderinin adını ve görüşlerini vermekle iktifa eder. Üç fırkayı
adı ile zikreden müellif diğer iki fırkanın adından veya önde gelen
isimlerinden söz etmeksizin görüşlerini verir. Hüseyin b. Mansûr elHallâc’ın liderliğini yaptığı grup, Uşşâk, Nûriyye, Vâsıliyye,ve ismini
zikretmediği diğer iki grubun fikirlerine dair ayrıntılı bilgi verir. (122133)
İbn Dâ‘î er-Râzî, on dokuzuncu bölümü İslam fırkalarından
ikinci grup olarak nitelediği Şia’ya ayırır. Hasımlarının kendilerine
Revâfız dediği Şia’nın kendi zamanında dört fırkasının varlığını
koruduğunu söyler. İmamiyye, Zeydiyye, İsmailiyye ve Nusayriyye
olarak zikrettiği bu dört fırkadan her biri diğerlerini tekfir eder.
Müellif, akabinden varlığını koruyan ve koruyamayan Şii fırkaları
yirmi fırka olarak sıralar. Kurtuluşa eren fırka olarak gördüğü
İmamiyye’yi yirminci fırka olarak zikreder. Şii fırkaları tasnif ettikten
sonra yetmiş iki fırkayı zikrettiğini; kurtuluşa eren fırkanın Ehl-i
İmamet olduğunu; onların mezheplerinin ve görüşlerinin hakk
olduğunu söyler.(167-193)
Dördüncü bölümden on dokuzuncu bölüme kadar İslam
mezheplerini işleyen müellif hakk ile batılı birbirinden ayırmaya dair
açtığı yirminci bölümde Hz. Peygamber’den sonra ümmetin en
hayırlısının Ehl-i Beyt olduğunu söyler. Ehl-i Beytin masum olduğunu
bu sebeple sözünün hüccet olduğunu ve yaratılmışların en hayırlıları
olduğunu savunur ve bu görüşüne delil olarak çeşitli ayetler ve
hadisler zikreder. (194-199) Yirmi birinci bölümü ise İmamiyye’nin
Usûlu’d-Dîn’e
dair
çeşitli
görüşlerine
ayırır.
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Sonuç
Müellif temel fırkalar olarak Havâric, Mu‘tezile,
Cehmiyye, Mürcie, Neccariyye, Kerrâmiyye, MüşebbiheMücessime, Ashâb-ı Tenâsuh, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ve
Şia’yı zikreder. Havârici beş, Şia’yı yirmi, Mürcie’yi beş, Ehl-i
Sünnet’i yedi Neccâriyye’yi üç, Kerrâmiyye, MüşebbiheMücessime, ve Ashâb-ı Tenâsuh’u birer fırka sayar. Mu‘tezili
fırkaların sayının yedi veya yirmi olduğuna dair farklı
kabullerin olduğunu söyleyen müellif bu konuda kanaatini
belirtmez. Mu‘tezili fırkaların isimlerini anmayan müellif önde
gelen Mu‘tezili isimlerden ve görüşlerinden söz eder.
Cehmiyye’yi işlerken Cehm b. Safvan’ın görüşlerini öne
çıkaran müellif Cehmiyye’nin alt kollarından söz etmez.
Cehmiyye bölümünde sadece Bekriyye’yi zikreder.
Bu tasnifat ana başlıklar altında verdiği ilk bilgilere
dayanır. Ancak ilgili konu başlıkları altında ayrıntılı bilgi
verirken bazen başlangıçta verdiği sayıdan fazla fırka zikretmiş;
bazense fırka isimlerinden hiç söz etmeksizin o mezhebin önde
gelen isimlerinin görüşlerine yer vermekle yetinmiştir.
Bu bilgilerden hareketle müellifin fırkaları tasnif
ederken herhangi bir sistematik takip etmediği söylenebilir.
İmamiyye’ye dair bilgi verirken daha önce yetmiş iki fırkayı
zikrettiğini söyler. Yetmiş iki fırkayı zikrettiğini söylemesi ise
müellifin yetmiş üçü kesretten kinaye olarak algılamadığını
gösterir.Müellifin ana başlıklar altında verdiği ilk bilgiler
dikkate alındığında fırkaların sayısının yetmiş üçe ulaşmadığı
görülür. Teferruatta zikrettiği fırkalar dikkate alındığındaysa
fırka sayısı yetmiş üç rakamını aşar.
Ana başlıklar altında verdiği ilk bilgilerden hareket
edilerek yetmiş iki rakamına ulaşılabilir. Ancak bu durumda
Mu‘tezili fırkaları yirmi fırka; Cehmiyye’yi ise sekiz fırka
olarak saydığını kabul etmek gerekir. Müellifin Mu‘tezili
fırkaların yedi veya yirmi olduğuna dair verdiği bilginin
akabindenpek çok Mu‘tezili isimden, görüşlerinden ve
taraftarlarından söz etmesi Mu‘tezile’yi yirmi fırka saydığına
yorumlanabilir. Bu durumda Cehmiyye’yi sekiz fırka olarak
sayması gerekir ki Cehmiyye’yi işlerken sekiz fırka değil de
Cehm b. Safvan’ın sekiz görüşünü sıralar. Ayrıca dört temel Şii
fırkadan biri olarak zikrettiği Nusayriyye’yi yirmi fırka arasında
zikretmediğinden İmamiyye ile beraber fırkaların sayısı yetmiş
iki olur. Nusayriyye’yi hesaba kattığımız takdirde fırkaların
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sayısı yetmiş üçe tamamlanabilir. Bu ihtimal dışında daha önce
de dile getirdiğimiz gibi fırkaların sayısı yetmiş üçe ya ulaşmaz
ya da yetmiş üçü aşar.
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Öz

Bu çalışma, tarih boyunca bazı ekollerin, ideolojilerini Hz.
Muhammed’in şahsında son bulan nübüvvet müessesesi ile ilişkilendirerek
temellendirme çabalarının İslam hukuk ilminin esasları çerçevesinde
geçersizliğini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu çabalar arasında en
bilineni, insanlık tarihinde Allah’tan son vahyi alan Hz. Peygamber ile,
vefatından sonra rüya yolu ile irtibat kurma iddialarıdır. Makalede, fıkıh
âlimlerinin Hz. Peygamber’in henüz hayatta iken işlediği fiilleri bile,
bağlayıcılık değeri açısından çeşitli tasnif ve taksimler altında büyük bir
titizlikle incelemesine atıfta bulunularak, rüyada Hz. Peygamber’den işitildiği
iddia edilen söz ve buyrukların teşrî’e esas teşkil etmeyeceği vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rüya ile amel, rüyanın bağlayıcılığı, Hz.
Peygamber’in tasarrufları, nübüvvet.

Abstract


Bu makale, 17-19 Ekim 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
tarafından düzenlenen “Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı”
başlıklı çalıştayda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve ilaveli halidir.
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This study aims at invalidate the efforts to justiify of some trends
and schools their ideologies throughout the history by associating the
Prophecy that has ended with Hz. Muhammad, within the Islamic law
methodology. The invalidity of allegation of communicating with the last
prophet Hz. Muhammad through dreams was tried to be proved by the views
of Islamic lawyers. In addition, by reference the examining of law scholars
with great care even the actions in terms of binding value that the Prophet did
when he was still alive, it is emphasized thad the promises and commands
which are alleged to have been heard from the Prophet in the dream will not
be the basis for Islamic legislation.
Keywords: Act in the direction of dream, binding of dreams, the
prophetic conducts,prophecy.

Giriş
İslam düşünce tarihinde çoğunluğu teşki letmemekle birlikte
son vahyin muhatabı Hz. Peygamber ile vefatından sonra rüya yoluyla
irtibat kurma iddiasında bulunan bazı akımlar, fikir ve ideolojilerini
nübüvvet müessesesiyle ilişkilendirerek temellendirme çabası içinde
olmuştur. En yaygın şekliyle bu ilişki, hadislerin sübut ve sıhhat
tespiti ile çeşitli meselelere ilişkin fıkhî hükümlerin istinbatı
işlemlerinin rüya yolu ile doğrudan Hz. Peygamber’e isnad edilmesi
biçiminde tezahür etmiştir. Bu tutumlardan ilkinin, hadis metodolojisi
açısından önemli bir kriter olan isnadın fonksiyonunu bütünüyle
değersiz kıldığı, diğerinin ise İslam hukuk ilminin hüküm elde etmede
öngördüğü kural ve yöntemler hiyerarşisini işlevsiz hale getirdiğini
söylemek mümkündür. Esasen İslam hukukçularının Hz.
Peygamber’den sadır olan tasarrufları bile bağlayıcılık değeri
açısından çeşitli tasniflere tabi tutması, rüyada Peygamber’den
işitildiği iddia edilen söz ve buyrukların bilgi ve teşrî’î değeri haiz
olmadığını ortaya koyacak mahiyettedir. Makalede öncelikle fıkıh
âlimlerinin bu sınıflandırmalarına değinilecek, ardından da Hz.
Peygamber’in rüyada görülmesi ile ilgili değerlendirmelerine yer
verilecektir.
İslam Hukukçularının Nübüvvetin Sınırlarını Tespit
Mahiyetinde Bazı Değerlendirmeleri
İslâm Hukuk tarihinde ilk defa Mâlikî fakihlerinden
Karâfî’nin (Karâfi,1995:99-101; Tahir, 1988:47; Şimşek, 2008,) (ö.
684/1285) Hz. Peygamber’in davranışlarını sistematik olarak tebliğ,
fetvâ, kazâ ve imâmet formunda dörtlü bir sınıflamaya tabi tutmasını,
doğurduğu pratik sonuçlar bakımından nübüvvetin konu ve sınırının
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tespitinde önemli bir adım olarak görmek mümkündür.1Hz.
Peygamber’in tasarrufları başlığı altında sonraki âlimler tarafından da
yapılan bu ve benzeri tasnifler, bir tasarrufun (fiilin) -hangi kategoriye
girdiği hakkındaki tartışmalar bir tarafa bırakılırsa- bağlayıcılık
değerini tâyin etmede büyük önem taşımaktadır.2 Kısaca ifade edecek
olursak Hz. Peygamber’den teşrî’/tebliğ amacıyla sâdır olmayan
tasarrufların bağlayıcı olması için, belli durumlarda belli şartların
varlığı (örneğin kazâî bir hükümse hâkimin hükmü); yahut da belli
makamların izni (örneğin devlet başkanı) gerekli görülmüştür.
Sözgelimi onun (sav), devlet başkanı sıfatıyla icrâ etmiş olduğu bir
fiil, mutlak surette bağlayıcılık arz etmediği gibi, hâlihazırdaki devlet
başkanının onayı olmaksızın câiz dâhi görülmeyebilir. Aynı şekilde
onun (sav) kâdı sıfatıyla verdiği bir hüküm, ancak hâkimin kararıyla
birlikte örneklik teşkil edebilir.3
1

2

3

Hadis ve fıkıhsahasındaki çalışmalarıyla şöhret bulmuş son dönem Hindistanlı
âlimlerdenEnver Şâh Keşmîrî (1875-1933),esasen Hz. Peygamber’in fiillerinin
bağlayıcılık değerinin henüz kendisi hayatta iken sahabe tarafından belirlenme
çabasına ilişkin çok sayıda örnek bulunduğunu belirtmiş ve sünnetin bağlayıcılık
değerini tespit etme bağlamında Hz. Peygamber’e isnad edilen bütün fiillerin
fıkıhla ilişkisinin kurulamayacağını net bir şekilde ifade etmiştir. Bu çerçevede
tehzîbü’l-ahlâk, tehzîbü’l-elfâz, mehâsin vb. kavramlarla işaret ettiği,hadis
kitaplarında yer alan insanın söz ve davranışlarını güzelleştirme veya şahsiyetini
inşa etmeye yönelik mürûet ve âdâb (hüsnü muâmele) türü hükümlerin, teşrî’
değeri taşımadığı gerekçesiyle Sünnet olarak vasıflandırılmaması gerektiğinin
altını çizmiştir. Benzer şekilde, muâmelât sahasına ilişkin bir kısım davranışın
sulh veya karşılıklı rıza gibi şartları taşıması halinde dinen câiz ve geçerli
olacağına işaret etme maksadıyla hadislere konu edilen normlar olduğunu,bu
nedenle teşrî’ değeri taşımadığını dile getirmiştir. Hz. Peygamber’in borcunu talep
eden Ka’b b. Mâlik’e alacağının yarısından vazgeçmesini, borçluya da kalan
miktarı hemen ödemesini emretmesini de bunun örnekleri arasında
zikretmiştir.bk. Keşmîrî, Muhammed Enver Şâh, Feyzu’l-Bârîalâ Sahîhi’l-Buhârî,
Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut 2005, II, 191; V, 14-15; Keşmîrî, el-Arfü’şşezîalâ Câmii’t-Tirmizî, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2007, II, 418.Şu halde
Karâfî’nin ilk oluşu, meseleyi sistematik bir şekilde ele almış olmasıyla izah
edilmelidir.
Keşmîrî ile aynı çağı paylaşan Tunuslu âlim Muhammed b. Âşûr’un (18791973),Hz. Peygamber’in tasarruflarını on iki farklı kategoride tasnifi şöhret
bulmuştur. Buna göre Hz. Peygamber’in fiilleri,teşrî’, iftâ, kazâ, imâret, irşâd,
musâlaha, yol gösterme, nasihat, te’dib, yüce hakikatleri öğretme, gönülleri en
güzele yönlendirme ve gündelik işlerbaşlıkları altında incelenmektedir. İbn Âşûr,
Muhammed Tâhir,Makâsıdü’ş-şerîati’l-İslâmiyye, Tunus 1978, s.30-38.
Örnekler için bk. Şimşek, Murat, “Tarihi Süreçteki Gelişimi Açısından Hz.
Peygamber’in Tasarruflarının Tasnifi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 15
(2010), s. 304-310;Akif Köten, “Hz. Peygamber’in İmamet Tasarrufu”, DinDevlet İlişkileri Sempozyumu, İstanbul1996,s. 101.
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Fıkıh usûlü kitaplarında Hz. Peygamber’in fiillerinin
bağlayıcılık açısından sünnet-i hüdâ ve sünnet-i zevâid şeklinde
taksim edilmesini de, nübüvvetin sınırını tespit bağlamında ele almak
mümkündür (Serahsî, 1954:113-115). Bu ayrıma göre sünnet-i hüdâ,
farklı derecelerde bağlayıcı olan müekked ve gayr-i müekked sünneti
içine alırken; Hz. Peygamber’in tebliğ veya teşrî niteliği taşımayan ve
insan olması hasebiyle yaptığı davranışları için ‘sünnet-i zevâid’ tâbiri
kullanılmıştır. Bu bağlamda onun (sav) yeme-içme, giyim tarzı ve
zevkleri bu ikinci kısım sünnetin içinde mütalaa edilmiş ve dolayısıyla
dinî mükellefiyetlerin kapsamı dâhilinde görülmemiştir (Pezdevî, 139;
Teftazânî, 258; Keşmirî, 166).
Hz. Peygamber’in Rüyâda Görülmesinin Teşrî’Değeri
İslâm hukukçularının Hz. Peygamber’in rüyâda görülmesiyle
ilgili yaklaşımlarının, nübüvvetin süresini tespit mahiyetinde
değerlendirilmesi mümkündür. Şöyle ki, bir takım zorlama yorum ve
teviller ile nübüvvetin kimi şahıs ve kurumlar uhdesinde günümüzde
de devam ettiğini iddia eden Kâdiyânîlik4 gibi uç örnekler bir kenara
bırakıldığında, Hz. Peygamber ile vefâtından sonra irtibat kurma
çabası olarak görülebilecek bir anlayışın, zaman zaman İslâm geleneği
içinde tebârüz ettiği söylenebilir. Çalışmanın bu kısmında, bir bakıma
nübüvvetin süresini uzatma fonksiyonu icrâ ettiği düşünülen bu
çabanın, ‘Hz. Peygamber’in rüyâda görülmesi’ formunda karşımıza
çıkan pratiği, İslâm hukukçularının görüşleri çerçevesinde ele
alınmaya çalışılacaktır.
Fıkıh âlimlerinin, ontolojik temeli hadislere5 dayanan
rüyâkonusuyla ilgili yaklaşımlarını iki ayrı kısımda incelemek
4

5

Hareketin kurucusu Mirza Gulâm Kâdıyânî (ö. 1908), kendisinin “kitap getiren
kişi” anlamında bir peygamber olmadığını,nebîliğinin “Allah’ın has ve seçilmiş
bir kulu” manasında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş,bu çerçevede
peygamberliğinin mecazî anlamda zıllî (gölge) ve burûzî (yeniden belirme)
biçiminde anlaşılabileceğinibelirtmiştir. bk.Mirza Gulam Ahmed, Keramatu’s
Sadikın, Sialkot 1894, s. 85;Ancak onun önceleri kendisinin sadece bir
“müceddid” olduğubiçimindeki söylemlerininzaman içerisinde“vadedilen mehdi”,
“mesih”, “nebinin gölgesi”, “şeriat getirmeyen nebi”, “resul” ve en sonunda
“şeriat getiren resul” iddialarına evrildiğidile getirilmiştir. Nitekim taraftarları da
Mirza Gulâm’ın gerçek anlamda bir nebî olduğunu ileri sürmüş ve kendisine
inanmayanları tekfir etmişlerdir.Keşmîrî, Feyzu’l-Bârî,I, 143; III, 534, 245, 300,
306; Fığlalı, Ethem Ruhi, “Kâdıyânîlik”, DİA, XXIV, 139.
Bu hadislerden bazısı şöyledir: “Peygamberlik dönemi bitti, geriye mübeşşirât
(müjdeci mahiyette rüyâlar) kaldı.” Buhârî, “Ta’bir”, 5; “Sâlih rüyâ,
peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür.” Buhârî, “Ta’bir”, 2; “Zaman
yaklaşınca mü’minin rüyâsı yalan çıkmaz; çünkü mü’minin rüyâsı nübüvvetin kırk
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mümkündür: Önce salîh rüyaların bilgi kaynağı olup olmaması
meselesine yaklaşımlarına, daha sonra ise Hz. Peygamber’i rüyâda
görmenin hükmü ile ilgili görüşlerine yer verelim:
Birinci aşamada, hadislerde Allah’tan bir müjde olduğu ifade
edilen Rahmânî/sâdık/sâlih rüyâların6, kendisini gören kişi için bir
hüküm değeri taşıyıp taşımadığına ilişkin âlimlerin genel kanaati,
Şâtıbî’nin (ö. 790/1388) şu sözleriyle özetlenebilir: Görülen rüyâ
bilinen şer’î delillere aykırı olmazsa, rüyânın sahibi için bir anlam
ifade edebilir. Dolayısıyla isteyen kişi, İslâmî kaidelere ters olmamak
kaydıyla gördüğü rüyâ ile amel edebilir. Ancak, bu rüyâların her ne
kadar vâkıada doğruluğu ortaya çıksa ve bu, birçok kez tekrarlanmak
sûretiyle süreklilik kazansa bile, Peygamberlerin rüyâsı gibi vahyin
kontrolünde olmadığı için hata imkânı her zaman olacaktır. Üstelik
gerçekleşene kadar rüyânın doğruluğu da anlaşılamayacaktır.
Tahakkuk ettikten sonra da olayın kendisi esas alınacak ve rüyâya
itibar etmeye gerek kalmayacaktır.7
Öte yandan sâlih rüyaların, hadislerde belirtildiği üzere
nübüvvetin bir parçası olarak değerlendirilmesi8 veya Allah’a izâfe
edilmesi, bu rüyâlar üzerine hüküm bina edilmesini gerektiren bir
unsur olarak görülmemiştir. Hatta rüyâ ile amel, Hz. Peygamber’in
müslümanlara miras bıraktığı iki kaynak olan Kitap ve Sünnet’e, bir
üçüncüsünü ilave etmeye kalkışmak olarak nitelendirilmiştir (İbnü’l-Hâc
el-Abderî,
286).
Ayrıca birçok fıkıh kitabında ‘uyuyanın
sorumsuzluğunu’ deklare eden hadis9 delil gösterilerek rüyâ gören
kimsenin
rüyâsından
ötürü
hiçbir
şekilde
mükellef
tutulamayacağıdolayısıylateklif sorumluluğu bulunmayan bir kişinin

6
7

8

9

altı cüz’ünden bir cüzdür.” Buhârî, “Ta’bir”, 26; “Sen bana öyle bir şey sordun ki,
daha önce ümmetimden hiç kimse böyle bir soruyu bana sormadı. Ondan maksat,
mü’minin gördüğü veya mü’mine gösterilen sâdık rüyâdır.” Müslim, “Rüyâ”, 6.
Sâlih rüyâların doğru veya yanlış olmasından bağımsız olarak iyi (hasen) rüyâlar
anlamına geldiği de ifade edilmiştir. bk. el-Aynî, Umdetü’l-kârî, XV, 246.
Şâtıbî, el-Muvâfakât, (trc. Mehmet Erdoğan), İz Yayıncılık, İstanbul, IV, 77-78;
Konu ile ilgili bir değerlendirme için ayrıca bk. İsmail Köksal, “Rüyaların Fıkhî
Boyutu”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIII/2, (2008), s. 50.
İlgili hadisler şerh edilirken, bir şeyin cüz’ünün, o şeyin vasfının varlığını
gerektirmeyeceği ifade edilmiş, buna örnek olarak da yüksek sesle ezanın bir
parçası olan “Eşhedü en lâ ilâhe illellâh” cümlelerini söyleyen kimsenin, ezan
okuduğunun ileri sürülemeyeceği verilmiştir. İbn Hacer, Fethu’l-Bârîbi şerhi
Sahîhi’-Buhârî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1959,XII, 375; el-Aynî, Umdetü’l-kârîfî
şerhi Sahîh’l-Buhârî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2001,XXIV, 202.
“Uyanıncaya kadar uyuyandan, bulûğa erinceye kadar çocuktan ve iyileşinceye
kadar akıl hastasından kalem kaldırıldı.” Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 16.
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de rüyasında gördüğüyle amel edemeyeceğiifade edilmiştir (Üsâme,

1990:48; Köksal, 49).

Gerçekleşen bazı rüyâların Kur’ân tarafından konu edinilmiş
olması da, rüyâ ile amel edebilmenin bir argümanı olarak
kullanılmıştır (Üsame, 6). Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken
önemli bir husus, Kur’ân rüyâlarında ya rüyâyı gören kişinin doğrudan
peygamber olduğu ya da rüyânın yorumlanmasında mutlaka bir
peygamberin rol aldığı gerçeğidir. Peygambere izâfe edilen rüyânın
ise vahiy kavramından bağımsız düşünülemeyeceği ittifakla sabittir
(Şâfii 2001:317). Bu gerçeğe rağmen, kendisi bir peygamber olan ve
oğlunun rüyâsını bizzat tâbir eden Hz. Yâkub’un, ona kavuşamayacağı
endişesiyle üzülmesi ve gözlerini kaybetmesi düşündürücüdür. Zira o
(as), Hz. Yusuf’un rüyâsında gördüğü on bir yıldız, güneş ve ayın
secde edişini, oğlunun peygamber olarak seçileceğine ve Rabbinin ona
nimetlerini tamamlayacağına yoran kişidir (Yusuf 12/4,6,84,93).
Aynı sebeple, kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesi
içinde aranması veya İslâm’ın önemli bir şiârı olan ezanın sahabe
rüyası ile sabit olduğuna ilişkin hadislerin,10 Hz. Peygamber’in ikrar
mahiyeti arz eden tabirini gözden kaçırarak rüya ile amelin bir
gerekçesi olarak kullanılması da güçlü bir argüman olmaktan uzaktır.
Hz. Peygamber’in zaman zaman sahabeye rüyâ görüp görmediklerini
sorduğu ve onların rüyalarını tabir ettiğine ilişkin rivâyetler de bu
bağlamda değerlendirilmelidir (Buhârî, 47; Dârimî, 13).
Fakihlerin rüyâ ile amel edilip edilmeyeceğine dair görüşlerini
bu çerçevede tespit ettikten sonra ikinci aşamada, fıkıh kitaplarının her
şeyden önce Hz. Peygamber’i rüyâda görme konusunu, dinin
tekemmül ettiği ve nübüvvetin, kendisinin (sav) vefâtıyla birlikte son
bulduğu vurgusuyla ele aldığı zikredilmelidir.
Hz. Peygamber’in rüyâdaki emir ve tavsiyelerinin bağlayıcılık
arz etmeyeceği hükmü bazı hukukçuların fetvalarına şu şekilde
yansımıştır:

10

Bu hadisler şöyledir: “Ben sizin rüyâlarınızın Ramazân’ın son yedi gecesi içinde
birbirine uygun düşmüş olduğunu görüyorum. Artık Kadir gecesini Ramazân’ın
son yedi gecesi içinde arayın.” Buhârî, “Fazlü Leyleti’l-Kadr”, 2,3.“Abdullah b.
Zeyd’erüyâsında ezan gösterildi. Sabahleyin hemen Rasûlullah’a gelerek; “Ben
uyku ile uyanıklık arasında iken bir de baktım ki, birisi geldi bana ezanı öğretti”
diyerek rüyasını nakletti.…Rasûlullah da, “Ya Bilal, kalk da bak Abdullah b. Zeyd
sana ne söylerse ezberle ve aynen icra eyle” buyurdu.” Ebû Dâvûd, “Salât”, 27.
Ayrıca rüyaya dayanarak hüküm verilemeyeceği gerekçesiyle ezanın bu şekilde
sabit oluşu problemli bulunmuştur. bk. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr,Dâru
Âlemi’l-Kütüb, Riyad 2003, II, 48.
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Mâlikî fakihi Karâfî, rüyâsında Hz. Peygamber’i, karısının üç
talakla boşanmış olduğu haberini verirken gördüğünü söyleyen bir
kişininnikah akdinin geçerliliğine hükmetmiş, fetvasına gerekçe
olarak da Hz. Peygamber’den uykuda işitilen haberlerin, râvilerin
uyanıkken rivâyet ettiklerine tercih edilemeyeceğini öne sürmüştür.11
Bir başka örnekte, Şâfiî fakihi İbn Abdüsselâm’ın (ö.
660/1262); rüyâsında Hz. Peygamber’in, kendisine: “Falanca yerde
hazine var, git ve onu al, ve artık beş vakit namaz kılma!” dediğini
gören kimseye -bu kişi Hz. Peygamber’in haber verdiği yerde
gerçekten bir hazine bulmuş olsa dâhi- beş vakit namazın tevâtüren
sâbit olduğunu, rüyânın ise en iyi ihtimalle âhâd haber sayılabileceğini
hatırlatarak onunla amel edemeyeceği fetvasını verdiği görülür
(Komisyon, 1992:11).
İmam Nevevî (ö. 676/1277) de aynı şekilde bir kişinin,
rüyâsında Hz. Peygamber’i gerçekten görmüş olsa bile ondan (sav)
duyduğu dinî ahkâma taalluk eden emir ve yasaklar ile amel
edemeyeceğini belirtmiştir (Nevevî, 1991:16).
Kaynaklarda sıkça atıf yapılan meşhur bir fetva da şöyle
formüle edilmiştir: Şâban ayının yirmi dokuzunda Hz. Peygamber,
herhangi bir kimsenin rüyasına girip: “Yarın, Ramazan’ın birinci
günüdür, oruç tutunuz!” diye emretse bu rüyâ ile amel edilmez
(Gönenç, 2007: 301).
Son dönem İslam hukukçularından Şevkânî’ye (ö. 1250/1834)
göre rüyâda Peygamber’i görmenin hüccet değeri taşıdığına dair bir
delil bulunmadığından rüyâlar, sahibi veya bir başkası için bağlayıcı
değildir. Her ne kadar bazı hadisler, rüyâda şeytanın Hz.
Peygamber’in yerine temessül edemeyeceğini haber verse de,12 onu
(sav) gören kişi, tahammül ve edâ ehliyetini haiz olmayacağı için veya
11

12

Karâfî, ez-Zahîre, Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1994, XIII, 273. Âlimlerin
tamamı,Hz. Peygamber’in rüyada söylediklerinin sünnetine arz edilmesini zorunlu
görmüş ve teâruz etmesi durumunda, uyanıkken sabit olan rivâyetlerin,
rüyâdakilere tercih edileceği konusunda ittifak etmiştir.bk. İbn Hacer, Fethu’lBârî, XII, 387, 389; Komisyon, el-Mevsûa, XXII, 11.
“Rüyâsında beni gören, doğru görmüştür veya doğruyu görmüştür. Zira şeytan,
benim sûretime giremez.” Buhârî, “İlim”, 38, “Ta’bir”, 10; Müslim, “Rüyâ” 11.
Bu hadisin Buhârî ve Müslim’de yer alan, ‘Beni rüyâsında gören uyanıkken de
görecektir.’ biçimindeki rivâyeti, hadisin sahabe nesli için söz konusu olduğu
şeklinde de anlaşılmasına imkân sağlamaktadır. Bu durumda hadisin, hicret
etmemiş sahabîleri kastettiği ifade edilebilir. Aynı hadise “… ahirette görecektir”
şeklinde mana verenler de olmuş ve bunların bir kısmı, ahirette onu (sav)
görmeyi, şefaatinden faydalanmaya hamletmiştir. bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî,
XII, 385; İbnü’l-Hâc el-Abderî, el-Medhâl, s. 291.
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hıfzının zayıflığı ve rüyâyı yanlış hatırlama ihtimaline binâen rüyâ ile
amel etmekle yükümlü tutulamaz. Rüyâ görenin zabtı ölçülse bile yine
de bu rüyâ, kimse için herhangi bir delil niteliği taşımaz (Şevkanî,
2000:1021; Komisyon, 11).
Rüyâ sahibinin uykusunda iken Hz. Peygamber’i doğru
anlayamama ihtimalinin bulunması, rüyâsıyla amel edilemeyeceğinin
bir başka delili sayılmıştır. Öyle ki, rüyâsında Hz. Peygamber’in,
kendisine içki içmesini emrettiğini iddia eden bir kişi, aslında onun
(sav) “içki içme” şeklindeki nehyini yanlış duymuş, yanlış anlamış
veya lafzın bir kısmını (mesela, ‘’ال تشربın ‘’الsını) eksik hatırlamış
olabilir. Hz. Peygamber, kendisi için ta’rîz maksadıyla bu ifadeyi
kullanmış da olabilir (Keşmirî, 340-341). Nitekim uyanık olduğu
halde bile şeytan ve nefsinin vesveselerine yenik düşebilen insanın,
uykusunda bu tehlikeye maruz kalması evleviyetle mümkündür. Zaten
ilgili hadis, lafzı itibariyle rüyâda görülen Hz. Peygamber’in yalnızca
suretinin gerçek olduğunu haber vermekte, onun (sav) emir ve
yasaklarını muhtevî kelâmının gerçekliğini ise garanti etmemektedir
(İbnu’l Hâc, 287-289). İşte bütün bu bilinmezlik ve ihtimaller
sebebiyle rüyâlar üzerine hüküm bina edilemeyeceği söylenebilir.
Özetle, her ne kadar bazı kaynaklarda rüyâlar, Rahmânî veya
nefsânî/şeytânî biçiminde tasnif edilmiş ve sâdık rüyâların nasıl tespit
edilebileceğiyle ilgili bazı ipuçları verilmiş olsa da, rüyâ sahibinin,
gördüğü rüyâyı doğru anlayıp anlamadığının ve rüyâsının
tâbire/yoruma ihtiyaç duyup duymadığının bilinememesi, rüyâların
amel edilebilirlik açısından bir değer taşımadığını göstermektedir.
Yine belirtilmelidir ki, hukukî bir sonuç doğurmasa bileihbârî
formdaki (emir veya nehiy içermeyen) sadık rüyaların doğruluğu da
ancak rüya tahakkuk ettikten sonra anlaşılabilecektir.13
Burada dikkat çekilmesi gereken bir husus da sadık rüyâ ile onu gören
kişinin kerâmeti (iyiliği) arasında doğrudan bir bağın kurulamayacak
olmasıdır. İnançlı ve dindar bir kişi, şeytânî bir rüyâ görebileceği gibi,
13

Günümüzde rüyâların kişiler üzerindeki etkilerini incelemek, rehabilitasyon
amaçlı rüyâ tâbirleri geliştirmek ve rüyâ ile sosyal, duygusal ve ruhsal zekâ
arasındaki ilişkiyi araştırmak maksadıyla bazı çalışmaların yapıldığı
bilinmektedir. (Örnek için bk. Ali Seyyar, Küresel Rüyâ Çalışmaları,
http://www.sosyalargem.com/argem/01/27062012.asp,
05.05.2015.)
Bu
çalışmaların rüyânın, sahibi üzerindeki tesirinin bir takım istatistiklerle
kanıtlanabileceği yönündeki iddiası, ancak söz konusu rüyâ gerçekleştikten sonra
test edilme imkânı bulacağından amel edilebilirlik açısından bir anlam ifade
etmeyecektir. Geliştirilen terapi ve tedavi yöntemlerinin rûhî gelişime sağladığı
diğer bazı yararlar ise henüz bilim tarafından tam manasıyla kanıtlanmamış olup
bu metnin konusu dışında kalmaktadır.
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fâsık veya inanmayan kimse de sâdık rüyâlar görebilir (İbn Hacer,
381). Nitekim Firavun’un ve Hz. Yûsuf’un idam edilen zindan
arkadaşının rüyâları gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Hz. Peygamber’in
sâlih olmayan kimseler tarafından rüyâda görülmesi de mümkündür
(Alâeddîn b. el-Attar, 1996, 275).
Sonuç
İslam hukukçularının Hz. Peygamber’in söz ve fiillerinin
teşrî’ değerini tespit mahiyetinde ortaya koyduğu bazı
sınıflandırmalar, nübüvvetin sınırlarını belirlemeye yönelik bir adım
olarak değerlendirilebilir. Âlimlerin Hz. Peygamber’in hayatta iken
işlediği fiilleri bile bağlayıcılık değeri açısından büyük bir titizlikle
incelemesi dikkate alındığında, bu analizden yoksun olması hasebiyle
rüyâlarda Peygamber’den işitildiği iddia edilen söz ve buyrukların
teşrî’e esas teşkil edemeyeceğini söylemek mümkündür. Hz.
Peygamber’in rüyâda görülmesinin imkânını kabul eden İslam
hukukçuları, rüyâ ile yeni bir hükmün getirilemeyeceği ve hadislerin
sıhhat tespitinin yapılamayacağı konusunda büyük ölçüde görüş birliği
içindedir. Bu durum, tarih boyunca bazı ekollerin, fikir ve
ideolojilerini Hz. Muhammed’in şahsında son bulan nübüvvet
müessesesi
ile
ilişkilendirerek
temellendirme
çabalarının
geçersizliğini ortaya koyacak mahiyettedir.
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Öz

Allah’ın nesneleri ve olayları, özellikle sorumluluk doğuran beşeri
fiilleri ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması şeklinde tanımlanan kader,
geçmişten günümüze dek her devirde çok tartışılan bir konu olmaya devam
etmiştir. Kader konusu kelam mezhepleri tarafından da çok tartışılan bir konu
olmuş, her mezhep kendi ilkeleri doğrultusunda bu meseleyi izah etmeye
çalışmıştır. XX. yüzyıl İslam düşünürlerinden biri olan Seyyid Kutub da bu
mesele hakkında özgün açıklamalarda bulunmuştur. O, kader konusu da dâhil
olmak üzere itikadi konuların izahında Kur’an ve sünnet dışındaki kaynaklara
çok da itibar etmemiştir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Cebriye ve
Murciye mezhepleri arasındaki uzun tartışmaların realist İslâm mantığının
kabul edemeyeceği bir karmaşıklığa büründüğünü söylemiştir. Ancak o,
doğrudan mezhepler arasındaki bu tartışmalara müdahil olmasa da, kader
konusundaki yaklaşımı ile Ehli Sünnet fırkalarıyla aynı doğrultuda görüş
beyan ederken, Cebriyye, Kaderiyye, Mutezile gibi fırkalara muhalif
kalmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kader, Hidayet, Dalalet, Kötülük, Cebir.

Abstract

God’s objectsand phenomena, especiall when it comes time to create
plans anddefined as theim memorial humanacts giveri setoliabilitiy kader in
alleges, from the past to the present continues to be a hotly debated topic.
Kader subject an issue that has been much discussed by kalam sect, each sect
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has tried to explain this matter in accorddance with its principles. One of 20
th century İslamic tinker Sayyid Qutb, was found original description about
the issu. He explained the theological issues, including the fate of the issue,
sources other than the Qur’an and Sunnah is ignored. Therefore Ahl alSunnah, Mu’tazila Cebrian and long discussions between Murcia
denominations, has said that he became a complexity that can not accept
theologic of realist İslam. But he although not directly involved in these
discussions between the sects, while Sunni sect Express an poinion in line
with the approach to fate Cebriyya, Kaderiyya remained sects, such es the
opposition Mutezile.
Keywords: Fate, Guided, Misguided, Evil, Algebra.

Giriş
Kader, Allah’ın nesneleri ve olayları, özellikle sorumluluk
doğuran beşeri fiilleri ezelde planlayıp zamanı gelince yaratması
anlamındadır (Yavuz, “Kader”, s. 58). İnanılması zorunlu iman
esaslarından olarak görülen kader çok tartışılmış, üzerine çok söz
söylenilmiş bir konudur. Bu konu Hz. Peygamber döneminde de
gündeme gelmiş ancak Hz. Peygamber’in ashabı bu konuda
konuşmaktan nehyetmesi ile bu problem ortadan kalkmıştır
(Taftâzânî, Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri, s. 160).
Emeviler döneminde ise kader meselesi çok tartışılmış bir
konu olmuştur. Emevi yönetimi yapmış olduğu haksızlık ve zulümleri
kader olarak nitelendirmiş ve bu şekilde yaptıklarına meşruiyet
kazandırmaya çalışmışlardır. Emevilerin bu tutumuna Gaylan edDımışki ve Mabed el Cüheni gibi kader’i şeklinde isimlendirilen
kişiler itiraz etmiş ve Emevilerin yaptıklarının Allah’ın taktiri ile
değil, kendi özgür iradeleri ile gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Bu
görüşün tam zıt kutbunu ise Cebriyye olarak isimlendirilen Cehm bin
Safvan ve Ca’d bin Dirhem gibi isimler teşkil etmektedir. Bunlara
göre insanın filleri kendi iradesi ile olmayıp, tamamen kaderin
tecellisidir (Kadı Abdülcebbar, Şerhu’l Usûl’ül Hamse, s. 770).
Mutezile de, Allah’ın kulların fiillerini yaratmadaki rollerini
inkâr etmiş, kulun hayır ve şerrin, iman ve küfrün, sevap ve günahın
yapıcısı olduğunu, bundan dolayı da fiillerinden sorumlu olduğunu ve
karşılığını göreceğini iddia etmiştir (Nesefi, Metni Hakaiki Akaid, s.
179; Sâbunî, el-Bidaye, s. 76; Eş’ari, el-İbane, s. 266; a.y. Makalatü’l
İslamiyyin, s. 234; Taftazani, Şerhü’i-Akaid, s. 38; Mâtüridi, Kitabü’tTevhid, s. 59). Selef ve Ehli Sünnet âlimleri ise insan fiilleri de dâhil
olmak üzere kâinatta meydana gelen her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi
ile meydana geldiğini, ancak kulun fiiline kendi iradesi ile yöneldiğini
ve bu nedenle de fiillerinden sorumlu olduğunu söylemiştir (Mâtüridi,
Te’vilâtü’l Kur’an, s. 27).
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İslâm kelam tarihinde bu denli tartışmalara sebebiyet veren kader
konusu daha sonraki devirlerde de yine çok tartışılan bir konu olaya
devam etmiştir. Birçok İslam düşünürü kader konusunda fikir beyan
etmiştir. Bu düşünürlerden biri de 1906 senesinde Mısır’ın Muş’a
köyünde dünyaya gelen ve ömrü İslâm davası uğrunda mücadele
vermekle geçen Prof. Dr. Seyyid Kutub’tur (Seyyid Kutub, 1906
yılında, Arap yarımadasının kuzeyinde bulunan Asyut vilayetinin
Muşa köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Sıbyan Mektebi’nde, orta
ve lise tahsilini ise Ezher’de tamamlamıştır. Akabinde Dar’ul-Ulum
fakültesine girmiş, edebiyat öğrenimi yapmıştır. İngiliz Edebiyatı ile
yakından ilgilenmiş ve çevirileri okumakla meşgul olmuş, tarih,
coğrafya, Arap edebiyatı, sosyoloji, pedagoji, İngilizce, riyaziyat,
fizik, felsefe ve dini ilimler okumuştur. 1933’te bu fakülteden
birincilikle mezun olmuş, yine aynı yıl içinde aynı fakülteye edebiyat
hocası olarak atanmıştır. 1952 yılında İhvan-ı Müslim’e katılmış ve bu
cemiyet içinde etkin bir şekilde faaliyet göstermiştir. 1965 yılında
yayınladığı “Yoldaki İşaretler” isimli eseri gerekçe gösterilerek
hükümet tarafında 1966 senesinde idam edilmiştir. Yılmaz, Seyyid
Kutub, s. 102).
Biz bu makalemizde Seyyid Kutub’un kader ve kelam
ilminde kader ile ilişkilendirilen konulara dair özgün düşüncelerini
sunmaya çalışacağız.
1. Kader
Kutub’un, kader hakkındaki görüşleri daha ziyade teslimiyetçi
bir özellik göstermektedir. Ona göre her şey yeri, zamanı, miktarı,
şartları, sebep ve sonuçlarıyla takdir edilmiştir. Hiçbir şey tesadüfî
değildir. Kâinatta anlamsız hiçbir şey mevcut değildir. İnsanın
nefsinde ve bütün hayatta manasız bir şey yaratılmamıştır (Kutub, elMer’e, s. 121-122). Vuku bulan her şey ancak çizilmiş ve olacağı
Allah tarafından bilinen kaderdir (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 331).
Kutub’a göre, her hareket özel bir hikmet ve bilinen bir
gayeye dayalı olarak, Allah’ın takdiri ile gerçekleşmekte ve
yönlendirilmektedir. Dolayısıyla da hiçbir kuvvet Allah’ın takdiri
dışına çıkamaz, Allah’ın yazmış olduğunu değiştirip, bozmaya güç
yetiremez (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 544). Allah, üstün otorite
sahibidir. İnsanlar da O’nun otoritesi ve hâkimiyeti altındadırlar.
Onlar, bu otoritenin kontrolünde yaşayan zayıf kimselerdir ve onların
ne bir güçleri, ne de yardımcıları söz konusudur (Kutub, Fi Zılâl’ilKur’an, s. 1123).
Kutub’a göre, insanın alıp verdiği her nefes bir kadere
bağlıdır. Bünyelerinde meydana gelen her hareket, yüce Allah’ın
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içlerine yerleştirdiği kanun uyarınca meydana gelmesi bakımından,
Allah’ın otoritesine boyun eğmektedir. İnsanların, bu otoriteye karşı
çıkmaları mümkün değildir. İnsanın her nefes alış-verişi ve en ufak bir
hareketi bile, bir kader doğrultusunda meydana gelmektedir (Kutub,
Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1123).
“Kalpte atan her nabzın, açıp kapanan her gözün, dudakta
her tebessümün, kâinattaki her çırpınışın, göğüste coşan her isteğin,
yeryüzünde debelenen her ayağın ve salkıma uzanan her elin
arkasında, Allah’ın takdiri ve mecbur kılan gücü ve kuvveti vardır”
(Kutub, İslam Düşüncesi, s. 457).
Yine Kutub, Tevhidin Anlamı isimli eserinde kâfirlerin savaşa
giden ve öldürülen kardeşleri için söyledikleri “Şayet yanımızda
olsalardı ne ölürlerdi, ne de öldürülürlerdi” (Âl-i İmrân, 3/156) sözü
üzerinde durmakta ve kâfirlerin sözünün, hayatın ve olayların cereyan
ettiği kanun hakkındaki inanç ve düşünceye sahip olanla, olmayan
arasındaki farkı belirleyen kesin bir ölçü olduğunu ifade etmektedir
(Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 53).
O, inananların bu konudaki tutumlarına da değinerek, inanç
sahibinin, Allah’ın kanununu idrak ettiğini, O’nun iradesini
kabullendiğini, kaderine rıza gösterdiğini ve Allah’ın yazdığından
başka bir şeyin ona isabet etmeyeceğini bildiğini söylemektedir
(Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 53). Ona göre, bunun bir sonucu olarak da
inanlar, meydana gelen hâdiseleri Allah’ın mutlak takdiri ve kaderi
olarak değerlendirdiğinden, ne darlıkta, ne de bollukta aşırı tepkiler
göstermez, olgun ve istikrarlı tavırlar sergilerler. Müminler
hayatlarından keşke ibaresini kaldırırlar, tam bir teslimiyet içinde
Allah’a dayanıp, boyun eğerler (Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 53).
Kutub’un, kader konusunda üzerinde durduğu bir diğer husus
ise, meydana gelen her olayın ardında saklı olan bu ilahi takdirin
sorgulanamayacağıdır. O, Din Budur isimli eserinde herkesin Allah’ın
kulu olduğunu, kul olması dolayısıyla aciz olduğunu ve onun külli
nizamına akıl erdiremeyeceği için Allah’ın hiçbir şekilde
sorgulanamayacağını dile getirmektedir (Kutub, Haze’d-Din, s. 6).
“Bu makamda niçin şeklindeki soruyu ne ciddi bir mümin
sorabilir, ne de ciddi bir inkârcı. Mümin soramaz çünkü o zatını,
sıfatlarını ve hususiyetlerini bildiği Allah’a karşı en ziyade edepli
olma durumundaki kişidir” (Kutub, Haze’d-Din, s. 6). Kutub’a göre
Allah’ın takdirine karşı niçin sorusu ne inkârcıların, ne de inananların
sorabileceği bir soru değildir. Müminin kalbindeki iman, onun böyle
bir soru sormaktan çekinip, edep etmesine sebep olacaktır. Mümin,
beşeri idrakinin tabiatını, sınırlarını ve bu alanda herhangi bir girişim
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yetkisine sahip olmadığını en iyi şekilde bilendir. İnkârcı da soramaz,
çünkü o zaten Allah’ı tanımamaktadır.
Kutub’a göre, kader sorgulanamayacağı gibi insanın kadere
müdahale etme gücü ve hakkı da yoktur. Kader çarkının Allah
tarafından belirlenmiş bir hızı vardır ve bu hıza müdahale edilemez.
“Biz insanlar zaman zaman gülünç davranışlar sergileriz... Kader
çarkı, kendisi için belirlenen hedefe doğru normal hızı ile yoluna
devam ediyor. Onunla birlikte tüm evrende değişmez ilahi yasalar
doğrultusunda dönüyor” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3114).
Kutub, insanların bu çarkın dönüşünü hızlandırmak veya
yavaşlatmak istediğini, akıllara durgunluk veren büyüklükteki koca
evrende sadece insanların ruhlarını saran bunalım, acelecilik, benlik,
ihtiras, arzu ve korku gibi duygulardan dolayı bu normal gidişi
değiştirmek istediklerini söylemektedir (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s.
3114).
Ona göre, kâinattaki canlı-cansız bütün varlıklar kendisi için
belirlenen hedefe, belirlenen süre içerisinde gitmeye boyun eğmişken,
sadece insan aceleci ve sıkıntılı ruhunun yapmış olduğu baskıyla bu
akışa müdahale etmeye çalışmaktadır. “Ama biz şurada, burada
başıboş dolaşırken kervan yoluna devam eder. O dişliden bu dişliye
yuvarlanır gideriz, sonsuz acılar çekeriz. Oraya buraya çarpar
paramparça oluruz. Ama kader çarkı normal hızı ile kendisi için
belirlenen hedefe doğru yoluna devam eder” (Kutub, Fi Zılâl’ilKur’an, s. 3114).
Kutub’a göre, ancak kalplerimiz gerçekten inanır, Allah’a
gerçekten teslim olursa, varlıkların ruhu ile gerçekten bağlantı kurarsa,
işte o zaman biz evren içinde üstlendiğimiz rolü gerçekten kavrarız,
adımlarımızla kaderin adımları arasında ahenk oluştururuz (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 3115).
Kutub, ilahi takdirin kuşatıcılığını dile getirdiği bu ifadelerinin
yanı sıra insanlara diledikleri gibi kullanmaları için yeterince özgürlük
verildiğini de vurgulayan ifadeler de kullanmaktadır. Kutub,“Eğer
Allah dileseydi, ne biz ve ne de atalarımız O’na ortak koşardık”
(En’am 4/148) ayetini tefsir ederken, kelam tarihinde tartışmalı
konulardan biri olan cebr ve ihtiyar konusuna değinmektedir. O, cebir
(zorunluluk) ve ihtiyar (serbestlik) problemi etrafında Ehl-i Sünnet,
Mu’tezile, Cebriye ve Murciye mezhepleri arasında, İslâm düşünce
tarihinde uzun tartışmaların olduğunu, bu tartışmalara bir de Yunan
felsefe ve mantığı ve Hıristiyanlık teolojisninin karıştığını, böylece
sorunun, net ve realist İslâm mantığının kabul edemeyeceği bir
karmaşıklığa büründüğünü söylemektedir (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an,
s. 1226).
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Nitekim Mutezile, Allah’ın kulların fiillerini yaratmadaki
rollerini inkâr etmiş, kulun hayır ve şerrin, iman ve küfrün, sevap ve
günahın yapıcısı olduğunu, bundan dolayı da fiillerinden sorumlu
olduğunu ve karşılığını göreceğini iddia etmiştir (Nesefi, Metni
Hakaiki Akait, s. 179; Sâbûn’i, el-Bidaye, s. 76; Eş’ari, el-İbane, s.
266; Şehristâni, Milel ve Nihal, s. 59). Mutezile’nin tam zıt kutbunu
temsil eden Cebriyye ise kulun işlediği fiil ile ilgisini reddetmiş, kulun
hiçbir fiili olmadığını, fiili işlemeye kudretinin de olmadığını ifade
etmiştir (Kadı Abdülcebbar, Şerhu’l Usûl’ül Hamse, s. 770).
Selef ve Ehli Sünnet âlimleri ise insan fiilleri de dâhil olmak
üzere kâinatta meydana gelen her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi ile
meydana geldiğini, ancak kulun fiiline kendi iradesi ile yöneldiğini ve
bu nedenle de fiillerinden sorumlu olduğunu söylemiştir (Mâtürîdî,
Te’vilâtü’l Kur’an, s. 70).
Kutub ise, bu sorunun kolay ve gerçek çözümünü ortaya
koymaya çalışmakta, “Oysa eğer Kur’an’ın dolaysız, kolay ve kararlı
yöntemiyle sorun ele alınmış olsaydı, bu tartışmalar şiddetlenmez ve
şu anda bulunduğu konumda olmazdı (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s.
1226) diyerek, Kur’ani yöntem takip edilerek konuya yaklaşılması
durumunda meselenin bu kadar karmaşık hale gelmeyeceğini ve
ulaşılan
neticenin
İslam’ın
ruhuna
aykırı
olmayacağını
vurgulamaktadır.
Kutub’un, kulların fillerinde cebrin olup olmadığı konusunda
tartışmalı olan kelam fırkaları arasındaki yerini belirlemek için burada
onun bu konudaki görüşlerine değinmek yerinde olacaktır.
Kutub öncelikle kulların fiillerinde cebrin olduğunu söyleyen
müşriklerin iddiasını değerlendirmektedir.“Bunlar hem kendilerinin
hem de atalarının şirklerini, Allah’ın iradesine bağlıyorlar” (Kutub,
Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1226) demek suretiyle müşriklerin, yapmış
oldukları bütün çirkin ve kötü fiilleri Allah’ın takdiri olarak
göstermeye çalıştıklarını dile getirmektedir.
Müşrikler, Allah’ın onların şirklerinden memnun kaldığını,
şayet bu Allah’ın hoşlanmadığı bir fiil olsaydı, Allah’ın bunu
yapmalarına izin vermeyeceğini iddia etmiştir. Kutub ise, onların bu
iddialarını gerçeğin çarptırılması şeklinde yorumlamaktadır. “Çünkü
varlıklar âleminde meydana gelen her şey yüce Allah’ın iradesi
doğrultusunda meydana geliyor. Bu doğrudur. Ne var ki, insanın
doğru yolu ve sapıklığı seçme gücüne ve yetkisine sahip olması da
yüce Allah’ın iradesinin gereğidir” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s.
3181).
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Kutub, burada Allah’ın ezeli takdirinin yanı sıra, insanlara
bahşedilen irade üzerinde durmakta ve bu irade sayesinde insanların
doğruyu yanlıştan ayırabildiklerini dile getirmektedir.
Ayrıca Kutub, Allah’ın iradesinin insanın doğru yolu veya
sapıklığı seçebilme yeteneğine sahip olarak yaratılmasını öngördüyse
de, insanın doğru yolu seçmesini emrettiğini de söylemektedir (Kutub,
Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3181).
Yine o, Hasâisü’t-Tasavvuri’l-İslâm isimli eserinde de İslâmi
düşüncenin insanın etkinliğini kabul ettiğini ve bu sebeple de
insanların fiillerinden sorumlu olduğunu dile getirmektedir. “İslami
düşünüş, insanın etkinliğini kabul ettiği gibi, aynı şekilde hiçbir sınır
taşımayan ilahi iradeyi de kabul etmekte, hatta bu iradenin
etkinliğinin dışında bir etkinliğin varlığını kabul etmemektedir. İşte bu
İslâm akidesindeki kader anlayışıdır” (Kutub, Hasâisut Tasavvuri’lİslam, s. 14) diyerek kader konusunu özetlemektedir.
Netice olarak Kutub’un, kulların fiillerinde cebrin olmadığı
yönündeki görüşleriyle Cebriyye’den ayrıldığı görülmektedir. Kutub,
âlemde meydana gelen bütün fiillerin Allah’ın takdiri ile meydana
geldiğini, bununla birlikte Allah’ın insanlara irade bahşettiğini ve bu
sayede de onları fiillerinden dolayı sorumlu tuttuğunu söylemektedir.
Kutub’un, bu görüşüyle de Mutezile ve Kaderiyye’den ayrıldığı, Selef
ve Ehli Sünnet âlimleri ile ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır.
2. Kadere Teslimiyette Sahabe Örneğini Analiz
Kutub’a göre, ilk İslâm cemaati tüm yönleri ile kendilerini
gerçek manada Allah’a teslim etmişti. Bu nedenle kâinattaki fıtrat
kanunu ile barışık ve hareketleri genel rolleri ile uygunluk arz
ediyordu (Kutub, el Mere, s. 136). Müslümanların ne öz varlıkları ve
ne de davranışları kendilerine ait değildi. Hem öz varlıkları ve hem de
ellerinde olan her şey Allah’a aitti. O dilediği gibi onları yönetir,
kendileri için neyi isterse onu seçerdi (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s.
2866).
“Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi, onları bu evren ile birlikte
hareket ettiriyordu. Koca evren senaryosu içindeki rollerini
bölüştürüyor, evren sahnesindeki hareketlerini belirliyordu. Onlar bu
sahnede oynayacakları rolü kendileri seçemezlerdi” (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 2866) diyen Kutub, sahabenin bu koca kâinatta
kendisine düşen vazifeyi eda etmekle mükellef olduğunun bilincinde
olarak, evrenle uyumlu bir şekilde hareket ettiğine, Allah’ın kendileri
için seçmiş olduğu rolü oynadığına dikkat çekmektedir.
Kutub, ardından neden sahabenin itiraz etmeksizin rollerine
razı olduğu sorusuna cevap vermektedir.“Çünkü senaryonun
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tamamını bilmiyorlardı. Onlar canlarının istediği hareketi
seçemezlerdi. Çünkü sevdikleri hareket, paylarına düşen rolle
bağdaşmayabilirdi. Onlar ne senaryonun yazarları ve ne de sahnenin
rejisörleri idi. Onlar sadece birer ücretli işçi idiler” (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 2866).
Ona göre, sahabe kendisinin de bir parçası olduğu evrende,
kendisini etkisiz bir eleman olarak değerlendirmekte ve istedikleri gibi
hareket edemeyeceklerini bilmekteydi.
Kutub’un, sahabenin bu gerçeği hayatlarında tatbik
etmelerinin sonuçlarına da değindiği görülmektedir. “Özlerini tümü
ile Allah’a adamışlardı. Öyle ki, benliklerinden kendilerine hiçbir şey
kalmamıştı. O zaman evren bütünün yapısı ile uyuma girdi.
Hareketleri evrenin genel dönüşü ile uyumluluk kazandı. Gezegenler
ve yıldızlar nasıl yörüngelerinde dönüyorlarsa, onlar da
yörüngelerinde döner oldular” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2867).
Kutub’a göre, sahabe kendinden geçercesine benliğini Allah’a
adadı ve bu şekilde kendi hareketleri ile kâinatın hareketleri arasında
uyum sağladı.
Kutub, sahabenin yörüngesinden çıkmaya, evrenin bütünü ile
uyumlu dönüşünün temposunu hızlandırmaya ya da yavaşlatmaya
kalkışmadığını, bu nedenle de Allah’ın kaderinin sonuçlarına ve
önlerine getirdiklerine gönülden razı olduğunu da söylemektedir
(Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2867).
“Gün geçtikçe yüce Allah’ın kaderinin sonuçlarını
beklenmedik birer sürpriz gibi karşılamaz oldular. Duygusal
reaksiyon yerine soğukkanlılığı, acı duyma yerine sabrı koydular.
Yüce Allah’ın kaderinin sonuçlarını, bu sonuçları bekleyen, gözleyen,
bilge bir kişinin olgunluğu ile benimsediler” (Kutub, Fi Zılâl’ilKur’an, s. 2867) diyen Kutub’a göre, sahabe her türlü sonuçtan
memnun oldu ve sabırlı davranmasını öğrendi. Sonuçlar karşısında
paniğe kapılmadı ve sarsılmadı.
Kutub’a göre, sahabe her zaman Allah’ın kaderinin çizdiği
yolda yürüdü. Bu yol onları nereye götürürse götürsün, buna razı oldu.
Kutsal amaçları uğrunda canlarını, emeklerini, mallarını feda ettiler.
Ama yine de aceleci olmadılar ve sıkıntıya kapılmadılar (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 2867). Olaylarda, fertlerin hareketlerinde, tüm
durumlarda kısacası her şeyde, sahabede Allah’ın yegâne tasarruf
sahibi olduğunu kabul eden gizli bir şuur vardı. Bu inançlarında dolayı
Allah’ın takdirini idrak ederek, olayları güven ve gönül rahatlığı ile
karşılıyorlardı. Yavaş yavaş bu inanç onlarda öyle bir yerleşti ki,
ansızın başlarına gelen musibetleri Allah’ın takdirinden bildikleri için
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sarsılmadılar. Feryat yerine dayanma, elem yerine sabır yolunu tercih
ettiler (Kutub, Mere, s. 136).
Görüldüğü gibi Kutub, sahabenin teslimiyetçi kader anlayışı
üzerinde özellikle durmaktadır. Bundaki temel gayesi ise, insanların
kader konusunu sahabenin anladığı gibi anlamaları gerektiği mesajını
vermektir.
3. Levh-i Mahfuz
Levh-i mahfüz, üzerine yazı yazılan, silinmekten ve
değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh (Yavuz, “Kader”, s.
58) demektir. Kur’an’da pek çok ayet, eşyanın varlık sahasına
çıkmadan önce ezeli bir ilimle tespit ve tayin edildiğini ve Levh-i
Mahfuz’da kayıt altına alındığını haber vermektedir. Bu kavram,
özellikle kelam, felsefe ve tasavvuf çevrelerinde, Allah’ın emirlerinin
kaleme alındığı, her şeyin mukadderâtının belirlenip yazıldığı ve
zamanı gelince icra edilmek üzere saklandığı bir kader defteri olarak
temellendirilmiştir. (Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber, s. 29).
Kutub da, gerek yeryüzünde gerek insanın kendisinde
meydana gelen her iyi ve kötü olayın, yeryüzünde ve insanlarda henüz
meydana gelmeden önce, somut biçimi ile ortaya çıkmadan önce, yüce
Allah’ın katında bulunan ezeli bir kitapta kayıtlı olduğunu
söylemektedir (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493).
Kutub, her şeyin yaratılmadan önce bir kitapta kayıtlı
olduğunu konu edinen Hadid Suresi 22. ayeti tefsirinde bu konuya
değinmektedir.“Şu varlık âlemi son derece ince bir plâna bağlıdır. Bu
âlemde meydana gelen her olay mutlaka çok önceden özünde
planlanmış, yapısında hesaplanmıştır. Bu âlemde rastlantıya yer
yoktur. Burada hiçbir şey anlamsız ve fonksiyonsuz değildir” (Kutub,
Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493) diyen Kutub, burada yaşanılan bütün
olayların aniden, plansız ve programsız olarak meydana gelen olaylar
olmadığına dikkat çekmektedir.
Kutub, ayrıca Allah’ın meydana gelen hadisleri henüz vukû
bulmadan bilmesi ve ezeli bir kitapta yazmasının şaşılacak bir durum
olmadığına da dikkat çekmektedir. O, Allah katında zaman
mefhumunun, insanlarınkinden çok farklı olduğunu söylemektedir.
Ona göre bu zaman dilimleri biz ölümlülerin dünyalarında geçerlidir.
Biz nesneleri ve olayları bu zaman dilimleri ile sınırlayarak
algılayabiliriz. Biz zaman ve yer sınırlamaları ile belirlenmemiş
olayları ve nesneleri algılayamayız. Fakat Allah, varlık âlemini bir
bütün olarak gözeten mutlak gerçektir. O’na göre hiçbir kayıt, hiçbir
sınır yoktur. Bu varlık âleminin ilk anından son anına kadar meydana
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gelen bütün olaylar ve dönemler bir bütün olarak Allah’ın bilgisinin
kapsamındadır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493).
Kutub, bu gerçeği bilmenin insan üzerindeki yapıcı etkisinden
de söz etmektedir. Ona göre meydana gelen ve gelecek olan her şeyin
henüz meydana gelmeden önce ezeli bir kitapta kayıtlı olduğunu
bilmenin, insan vicdanına ve onun duygularına yönelik değeri, iyisi ve
kötüsüyle başa gelen bütün olayları, güvenle ve soğukkanlılıkla
karşılamaktır. Yani ne kötü olaylar karşısında feryadı basmak ve ne de
sevindirici olay karşısında dengeyi kaybederek havalara uçmaktır
(Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 3493).
Görüldüğü gibi Kutub, Levh-i mahfûz’un mahiyeti hakkında
teferruata girmeksizin, Allah katında her şeyin kaydedildiği ezeli bir
kitap olduğundan ve bu gerçeğin insan psikolojisi üzerindeki
rahatlatıcı etkisinden söz etmektedir.
Nitekim Muhammed bin Mufaddal er-Râgıp el-İsfahânî (ö.
1108/502) ve Selef âlimleri de, Levh-i Mahfûz’u gayb âlemine ait bir
husus
olarak
değerlendirmiş,
bu
nedenle
keyfiyetinin
bilinemeyeceğini ve onun keyfiyeti hakkında düşünmenin faydasız bir
uğraş olduğunu söylemişlerdir (Ebu Hanife, Fıkh-ı Ekber, s. 20). Bu
konuda Kutub’un da onlarla ittifak içinde olduğu görülmektedir.
4. Kötülük Problemi
Kelamda kötülük, metafiziksel kötülük ve ahlaki kötülük
olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. Hastalıklar, tabi
felaketler, âfetler, vahşi ve zehirli hayvanlardan gelen zararlar
metafiziksel kötülük olup, bu tür kötülükler bir hikmete yöneliktir.
İkinci tür kötülük ise ahlaki kötülük olup, ayıplar, kusurlar, hatalar,
yalanlar, düşmanlık, bencillik, merhametsizlik, zulüm ve savaşlar bu
tür kötülüğün kapsamı içindedir ve bu tür kötülükler de yine bir
hikmete yöneliktir (Mâtûrîdî, Kitabü’t-Tevhid, s. 213; Kadı
Abdülcebbar, el-Muhtasar, s. 110).
Kutub, İslâm Düşüncesi isimli eserinde “İslâm’ın görüşüne
göre ortada acı ve kötülük problemi olarak adlandırılacak bir şey
yoktur. İslâm’a göre bu dünya gerçekte imtihan ve çalışma
dünyasıdır. Hesap ve mükâfat diyarı ise âhirettir” (Kutub, İslam
Düşüncesi, s. 112) demek suretiyle, kötülük problemi gibi bir sorunun
aslında İslâm düşüncesinde mevcut olmadığına işaret etmektedir.
Kutub’a göre, insanın başına dünyada çeşitli musibetler
gelebilir. Bu durum, yolun sonunun geldiği anlamına gelmez. Aksine
dünyada olanlar, uzun bir yolculuğun başlangıcıdır. Bütün bunlarla
insanoğlu sınanmaktadır. Hesap diyarına gittiği zaman da, derecesi bu
sınanmaya göre ortaya çıkacaktır. İyi kimselerin bu dünyada kötülerin
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yüzünden çektikleri acı ve ızdıraplar esasta çekmeleri gereken
karşılıklar değildir (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 112).
Kutub, El Cihad fi Sebilillah isimli eserinde insanların başına
gelen kötülüklerde, Allah’ın murat ettiği bir hayrın olduğunu
söylemekte ve“Müminlerin imanının kuvvetlenmesi için elbette bela
lazımdır. Şiddetler; gizlenmiş kuvvetleri, saklı enerjileri coşturup
meydana çıkarır. Müminin imanı şiddet darbeleri altında daha da
kuvvetlenir” (Kutub ve bşk., el-Cihad fi Sebilillah, s. 100) diyerek,
insanların başlarına gelen kötülüklerin imanlarını kuvvetlendirmeye
vesile olacak birer araç olduğuna işaret etmektedir.
Ona göre, gerçek ölçü ve değer zorluklara karşı tahammüldür.
Şiddette çekingenlik, hilekârlık kalmaz. Bütün bunlardan daha mühim
olan da, fertlerin şiddet esnasında yalnız Allah’a yönelmeleri ve
gönlünü masivadan temizleyerek, yalnız O’na bağlamasıdır (Kutub ve
bşk., el Cihad fi Sebilillah, s. 100).
Kutub, insanların bela ve musibetlerle imtihan edilmesindeki
hikmetlerden birinin, beşeriyetin olgunlaşması ve fıtratının
kuvvetlenmesi amacına yönelik olduğunu dile getirmektedir. “Hiç
kuşkusuz yüce Allah, bu şekilde müminleri imtihan etmekle onlara
azap etmeyi, sıkıntılara sokup denemekle onlara eziyet etmeyi
istemiyor. Bu imtihan ve denemelerin asıl amacı, emaneti
yüklenebilmek için gerçek anlamda hazırlanmaktır” (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 2721).
Çünkü Kutub’a göre, bu emanet özel bir hazırlığı
gerektirmektedir. Bu da ancak fiili olarak meşakkat çekmekle,
zorlukları pratik hayatta tutmakla, gerçek anlamda ihtirasları
yenmekle, acılara karşı hakkıyla sabretmekle, imtihanın uzun süreli
olmasına ve denemenin çok ağır olmasına rağmen, gerçekten Allah’ın
zaferine ya da sevabına güvenmekle mümkün olmaktadır. Zorluklar,
insan ruhunu adeta eritmekte ve kirlerini gidermektedir. İçindeki
potansiyel güçleri uyarmakta ve yoğunlaştırmaktadır. Çekilen
sıkıntılar sert ve şiddetli darbelerle döverek, insanın madenini
sertleştirmekte ve parlatmaktadır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2721).
Kutub, kötülüğün bazı durumlarda insan için bir olgunlaşma
ve imtihan vesilesi olduğunu belirtirken, bazen de kötülüğün
insanların bizzat kendilerinden kaynaklandığını da ifade etmektedir.
Kutub, tefsirinde Allah’ın yaratılış sırasında bütün bir
insanlıktan, kendisini birlemeleri ve kendisine kulluk yapmaları
hususunda söz aldığını, ancak insanların yaratılış sırasındaki
sözleşmeyi unuttuğunu ve imanın delillerinden habersiz hale
geldiğinde, kendilerine bir peygamber geldiğini ve peygamberin
unuttuklarını kendilerine hatırlattığını söylemektedir. Kutub’a göre
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tüm bu uyarılardan sonra kavimler yok edilmişse, bu Allah’ın
kullarına kötülük etmesinden değildir. Doğruluk ve iman çizgisinden
ayrıldıkları için insanlar bu gibi felaketleri hak etmektedirler. Ona
göre, Allah doğru yoldan ayrılıp, vermiş olduğu sözü unutanları bu
şekilde cezalandırmaktadır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 2619).
Kelam ekollerinin, kötülük problemi hakkında farklı görüşler
beyan ettiği görülmektedir. Mutezile kelamcıları, bu konuda Ehli
Sünnetten farklı bir yaklaşımla, şerrin ilahi fiillerin bir sonucu
olmadığını ve dolaylı şekilde de olsa, ilahi irade kapsamına
girmediğini iddia etmiştir (Ess, “Nazzam’ın Teolojisinde Kötülük” s.
257). Kutub ise, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığını,
kötülüklerin aslında bir hikmete yönelik olduğunu vurgulamakta ve bu
konuda Mutezili kelamcılardan ayrılmaktadır.
5. Hidayet ve Dalâlet
Hidayet doğru yolu göstermek, dalâlet ise itikadî konularda
gerçeğe aykırı inançları benimsemektir (Yavuz, “Hidayet”, s. 473;
a.y., “Dalâlet”, s. 430). Hidayet ve dalâlet konusunda kelam ekolleri
birbirlerinden farklı görüş beyan etmiştir. Mutezile’ye göre, hidayet
Allah’ın yaratması ile olmayıp, Allah’ın doğru yolu beyan
etmesiyledir. Dalâlet ise, Allah’ın doğru yoldan çıkanları bu isimle
nitelendirmesidir (Hayyat, Kitabü’l-İntisar, s. 90).
Selef âlimleri ise, Allah’ın akıl yürütme gücünün yanı sıra
gönderdiği peygamberler aracılığıyla doğru yolu gösterip açıklamasını
genel anlamda bir hidayet kabul etmekle birlikte, asıl hidayeti Allah’ın
onu kulun kalbinde yaratması olarak ifade etmiştir. Ehli Sünnet
fırkalarından Eş’arilere göre ise, hidayet Allah’ın doğru yolu
insanların kalbinde yaratmasıdır. Mâtürîdîler de, insan fiilleri
konusundaki yaklaşımları gereği, hidayet ve dalâleti yaratma yönü ile
Allah’a, yapma ve kazanma yönü ile insana has kılmıştır (Sâbûnî, elBidaye, s. 77; Eş’ari, el-İbâne, s. 266; Bağdadi, el-Fark Beyne’l Fırak,
s. 340; Taftazani, Şerhü’l-Akaid, Âmidi, Ebkârü’l-Efkar, s. 622).
Kutub’a göre, hidayet ve dalâlet ile ilgili Kur’an’da birçok
ayet yer almaktadır. Bütün bu ayetler göz önünde bulundurulup,
anlamları arasındaki ahenge dikkat edilirse, tek bir yol netleşmektedir.
“Hiç şüphesiz önümüzde netleşen bu yol, hem İslâmi fırkaların
kelâmcıları, hem Hıristiyan teolojisi, hem de bir dizi felsefi akımlar
tarafından genel olarak kaza ve kader konusunda körükledikleri
tartışma ortamından tamamen uzaktır” (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s.
1400) diyen Kutub, Kur’an’ın ortaya koyduğu hidayet ve dalâlet
mevzusunun, kelamcılar ve felsefecilerin tespitlerinden çok daha
farklı bir tablo çizdiğine işaret etmektedir.
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Kutub, A’raf Suresi 178. ayeti tefsirinde Allah’ın doğru yolu
bulmak için çalışanları hidayete erdirdiğini, aynı şekilde kendisi için
sapıklık yolunu seçen, doğru yolun delillerinden ve imanın
direktiflerinden yüz çevirenleri, kalbini, kulaklarını ve gözlerini onlara
karşı kapayanları da sapıklığa ilettiğini söylemektedir (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 1400). Onun bu sözlerinden onun hidayet ve
delaletin insani irade doğrultusunda gerçekleştiği görüşünü
benimsediği anlaşılmaktadır.
Kutub’a göre, Allah insanı hem hidayeti hem de sapıklığı
kabul edebilecek iki yönlü bir yetenek üzere yaratmaktadır. Bununla
beraber insanın fıtratına, tek olan ilâhlık gerçeğini kavrayabilme ve
ona yönelebilme yeteneği de yerleştirmektedir. Yani Allah, sapıklığı
ve hidayeti birbirinden ayırıcı nitelikteki aklı insana bahşetmektedir
(Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1400).
Bununla birlikte Kutub, insanlığın hidayetinde akılla birlikte
diğer bir etken olan peygamberlere de dikkat çekmektedir.“Buna ilave
olarak bozulduğunda fıtratını uyarmak, saptığında aklına doğru yolu
göstermek için, apaçık delillerle peygamberler göndermiştir” (Kutub,
Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1400). Kutub’a göre, Allah insanı fıtraten hem
hidayete hem de dalâlete meyilli olarak yaratıp, sonra da onu yalnız
başına koymuş değildir. Hidayetten ayrılıp da dalâlete dalmaması için
ona akıl vermekte, bunun yanı sıra bir de kendilerine rehberlik edecek,
onlar için doğru yol kılavuzları olacak peygamberler göndermektedir.
Kutub’a göre, Allah nihayetinde doğru yola ulaşmak isteyen
ve bu yolda çaba sarf edenleri hidayete erdirir. Akıllarıyla
peygamberin mesajlarına serpiştirilen hidayete iletici ayetleri
kavramayan, görme ve işitme cihazlarını aktif bir biçimde
kullanmayanları da saptırır (Kutub, Fi Zılâl’il-Kur’an, s. 1400).
Kutub hayır ve şer, kaza ve kader de dâhil olmak üzere her
şeyin Allah tarfından yaratıldığını, bu ilke gereğince hidayet ve
dâlaletinde Allah tarafından yaratıldığını, ancak Allah’ın akıl
bahşetmek ve peygamber göndermek suretiyle onları doğru yola davet
ettiğini ve tercihi onlara bıraktığını ifade etmektedir. Kutub’un bu
görüşleriyle Mutezili kelamcılardan ayrıldığı, Selef ve Ehli Sünnet
âlimlerinin görüşleriyle ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır.
6. Teklif Ma-La Yutak
Teklif, birine yapılması güç bir işi yüklemek (Sinanoğlu,
“Teklif”, s. 385) anlamına gelmektedir. Kelamda ise, Allah’ın kişiye
gücünün sınırlarını aşan sorumluluklar yüklemesi meselesidir. Bu
konuda kelam âlimleri arasında görüş ayrılığı söz konusudur. Mutezile
kelam ekolü, Allah’ın adaleti gereği, O’nun kişiyi gücünün sınırlarını
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aşacak yükümlülüklerle mesul tutmasını doğru bulmamışlardır (Kadı
Abdülcebbar, el-Muhtasar, s. 115).
Bu konuda Ehli Sünnet âlimleri de, birbirlerinden farklı
görüşler beyan etmişlerdir. Eş’ariler, Allah’ın insanı gücünün
yetmeyeceği şeylerle mükellef tutmasının caiz olacağını
söylemişlerdir. Çünkü Allah mutlak kudret ve irade sahibi olduğuna
göre dilediğini yapabilir (Eş’ari, el-İbane, s. 261; Bağdadi, el Fark
Beyne’l Fırak, s. 341; Taftazânî, Şerhü’l-Akaid, s. 43; Gazzâli, İhyâu
Ulûmi’d Din, s. 131).
Mâtürîdîler ise, Eş’arilerin aksine, İmam-ı Azam Ebu Hanife
ile aynı doğrultuda görüş beyan ederek, insanın gücünün yetmeyeceği
bir şeyle mükellef tutulmasını çirkin görmüşlerdir (Beyazizâde, İmam
Azam Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri, s. 15). “Allah her şahsı ancak
gücünün yettiği şeyle mükellef tutar” (Bakara, 2/286) ayetini de bu
görüşlerine delil getirmişlerdir. Çünkü gücünün yetmeyeceğini bile
bile insanın o fiilden sorumlu tutulması faydasız bir iştir. Faydasız bir
işin yapılması ise Allah’ın hikmetine aykırıdır (Mâtüridi, Kitabü’tTevhid, s. 263).
Kutub ise bu konudaki görüşlerine Cihan Sulhu ve İslâm
isimli eserinde yer vermektedir. Bu eserinde “İslâm kanun ve
ibadetlerinde kişiye taşıyamayacağı sorumlulukları yüklemez”
(Kutub, es-Selam’ül-Alemi ve’l-İslam, s. 49) diyen Kutub, Allah’ın
insana gücünün üstünde sorumluluklar yüklemesini mümkün
görmemektedir. Yine bir başka eserin de ise şöyle söylemektedir:
“Allah kişiye taşıyabileceğinden fazlasını yüklemez. Bu tecerrüdü
Allah kendi indinden bir kerem, bir rahmet, bir lütuf olarak insanlara
ihsan ediyor” (Kutub ve bşk., el-Cihad fi Sebilillah, s. 155). Kutub
burada Allah’ın kuluna gücünü aşan sorumluluklar yüklememesini,
Allah’ın bir lütfü ve rahmeti olarak değerlendirmektedir.
Kutub’un, Allah’ın insanlara gücünü aşan sorumluluklar
yüklemeyeceği yönündeki görüşleriyle Eşari kelamcılardan ayrıldığı,
Selef âlimlerinden İmam-ı Azâm ve Mâtüridî kelamcılarıyla aynı
doğrultuda görüş beyan ettiği görülmektedir.
7. Kalplerin Mühürlenmesi ve Katılaşması
İnsan, kendisine iman etmesi için verilen yetenekleri
kullanmamak sureti ile kalbini bütün hayır ve gerçekler için kapalı ve
her türlü kötülük için de hazır duruma getirmektedir (Yener,
Kur’an’da Kalp ve Mühürlenmesi, s. 111). Bu durum, o kişinin
kalbinin mühürlendiğine işaret etmektedir.
Kutub, Tevbe Suresi 93. ayeti tefsirinde kalpleri
mühürlenenlerin akıbetlerine değinmektedir.“Yüce Allah onların bilgi
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ve bilinç kapılarını kapatmış, sinyalleri alma ve kavrama cihazlarını
çalışmaz hale getirmiştir. Çünkü onların kendileri alçaklığa, geri
zekâlılığa ve tembelliğe razı olmuşlardır. Canlı, açık, hareketli ve
atılgan bir hareket içinde bulunmaktan geri durmuşlardır” (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 1695). Kutub’un bu sözlerinden, ona göre kalplerin
mühürlenmesinin, bilgi kapılarının kapanması anlamına geldiği
anlaşılmaktadır. Kutub’a göre rahatlığına düşkün olanlar, bilgiye ve
gerçeklere kapılarını kapatır, gerçekler üzerinde müşahede etmez ve
neticede Allah da bu kişilerin kalplerini mühürler.
Kutub, kalplerin mühürlenmesine sebep olan diğer bir unsura
daha değinmektedir. “Sürekli hata içindeki insanın kalbi kilitlenir,
vicdanı söner. Bu nedenle böyle bir insana bütün kapılar kapanır ve
azap kendisi için kesinleşir” (Kutub, es-Selam’ül Alemi ve’l İslam, s.
49) diyen Kutub, kalbin mühürlenmesi olayının, üst üste günah
işlemenin akabinde ortaya çıkan bir durum olduğuna değinmektedir.
Sonuç olarak Kutub, kalplerin iki şekilde mühürlendiğini ifade
etmektedir. Bunlardan biri sürekli günah işlenmek, ikincisi ise
tembellik ederek aklını kullanmamaktır. Kutub’un bu noktadaki
tespitlerinin Fazlur Rahman’ın konuyla ilgili görüşleriyle ittifak içinde
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Fazlur Rahman’a göre şayet bir
kimse bir defa iyi ya da kötü bir amel işlerse, bu tür davranışı tekrar
işleme ihtimali artarken, onun tersi olan davranışı işleme ihtimali
onunla paralel olarak azalır. Kötü işleri yapan insanların zamanla
kalpleri mühürlenir (Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s. 54).
8. Ecel
Ecel, Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen
hayat süresi anlamına gelmektedir (Tunç, “Ecel”, s. 380). Selef
âlimleri ve Ehli Sünnet kelamcılarına göre, ölen herkes kendisi için
takdir edilen vakitte eceli ile ölmüştür. Ecel bir tanedir, vaktinden
önce ya da sonraya alınamaz. Ecel ister normal yolla olsun, ister
öldürülme yoluyla olsun, Allah’ın önceden belirlemesi ile
gerçekleşmektedir. Öldürülen de eceli ile ölmüş olmaktadır. Aksi
takdirde öldüren kişi öldürdüğü kişinin ecelini öne almaya ya da
ertelemeye muktedir olur ki, bu da kabul edilemez bir sonuçtur
(Âmidi, Ebkarü’l-Efkar, s. 641; Şehristâni, Nihayetü’l-İkdam, s. 317).
Bazı Kaderiye mensupları ise, Allah’ın ecel için özel bir vakit
tayin ettiğini, katilin öldürdüğü kişinin ecelini tayin edilen zamandan
önceye aldığını iddia etmişlerdir. Yine bazı Mutezile âlimlerinin ise,
katilin öldürdüğü kişinin ecelini kesintiye uğrattığını, şayet ölmeseydi
belli bir süreye kadar yaşayacağını dile getirmişlerdir. Onlara göre,
öldürmede öldüren kişi Allah’ın ölene tanıdığı hayat süresini kesintiye
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uğratmaktadır. Öldürme olayı hür bir fiil olduğundan, Allah’ın
kudretinin dışında insanda vuku bulmaktadır (Sâbûnî, el Bidaye, s.
75).
Bu konuda Kutub ise, Allah’ın her şeyi ve her canlıyı belli bir
ecele göre yarattığını (Kutub, İslam Düşüncesi, s. 468), bireylerin
kiminin uzun ömürlü, kiminin de kısa ömürlü olduğunu, bu sürelerin
daha önce belirlenmiş bir plana, Allah’ın bu canlı bireylerine ilişkin
bilgisine göre uzun ya da kısa olduğunu söylemektedir (Kutub, Fi
Zılâl’il-Kur’an, s. 2933).
Kutub, Tevhidin Anlamı isimli eserinde “Önceden belirlenmiş
bir ecel vardır. Öne alınmadığı gibi geciktirilemez de… Önceden
belirlenmiş bir yatak vardır. Zamanı gelince sahibinin gelip yatması
kaçınılmazdır” (Kutub, Tevhidin Anlamı, s. 52) diyerek, ecelin
önceden belirlendiğine ve bu belirlenen süre dolduğunda gecikme ya
da ertelenmenin söz konusu olmayacağına dikkat çekmektedir.
Kutub, Yahudi ile Savaşımız isimli eserinde de Allah’ın her
şeyin ecelini ve ömrünü sınırlı ve ölçülü kıldığını, meydana gelecek
bütün olayları sebep ve sonuçları ile birlikte daha önce bildiğini ve
ezeli takdire bağlı olarak yarattığını söylemektedir. Ona göre ölmek
veya öldürmek de bu ilahi takdire bağlıdır. Bu ilahi takdirde yer ve
zaman da takdir edilmiştir. Kaçmanın veya korkmanın ecele hiçbir
faydası yoktur. Takdir edilen ecel, ne bir saniye öne ne de bir saniye
geriye alınır (Kutub, Yahudi ile Savaşımız, s. 156).
Kutub, eceli Allah’ın gerçekleşmesi kesin bir kaderi olarak
görmekte, ecele öne alınması ya da ertelenmesi gibi beşeri
müdahalelerin söz konusu olamayacağını beyan etmektedir. Bu
söylemleriyle de bazı Kaderilerden ve Mutezile kelamcılarından
ayrılmakta, Selef ve Ehli Sünnet kelamcılarıyla aynı doğrultuda görüş
beyan etmektedir.
Sonuç
Kader konusu her devirde gündemi meşgul eden önemli
problemlerden biri olmuştur. Bu konu hakkında XX. yüzyıl İslam
düşünürlerinden biri olan Seyyid Kutub da kapsamlı ve özgün bilgi
sunmaktadır. Kutub, itikadî görüşlerini şekillendirirken, her fırsatta
Kur’an ve Sünnet’e dayanmanın lüzumunu öne çıkarmaktadır.
Dolayısıyla onun düşünce sisteminde, nakli delillerin öncelikli bir yeri
vardır. O, Kur’an’a sıkı sıkıya bağlı bir tavır sergilemekte ve Kur’an
ve sünnet dışındaki kaynaklara çok da itibar etmemektedir. Onun
itikadi konularda takındığı bu tutum kader konusundaki düşüncelerini
de şekillendirmektedir.
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Kutub, âlemde meydana gelen bütün fiillerin Allah’ın takdiri
ve yaratması ile meydana geldiğini, bununla birlikte Allah’ın insanlara
irade bahşettiğini ve bu sayede de onları fiillerinden dolayı sorumlu
tuttuğunu söylemektedir. Kutub’un, bu görüşüyle Mutezile, Kaderiyye
ve Cebriyye’den ayrıldığı, bununla birlikte Selef ve Ehli Sünnet
âlimleri ile ittifak içinde olduğu anlaşılmaktadır.
Yine Kutub, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığını,
kötülüklerin aslında bir hikmete yönelik olduğunu belirtmektedir. Bu
yöndeki görüşüyle de, şerrin ilahi fiillerin bir sonucu olmadığını ve
dolaylı şekilde de olsa, ilahi irade kapsamına girmediğini iddia eden
Mutezile’den ayrılmakta ve Ehli Sünnet ile aynı doğrultuda görüş
beyan etmektedir.
O, hidayet ve dâlalet konusunda da Selef ve Ehli Sünnet
âlimlerinin yolunu takip etmektedir. Çünkü o, hidayet ve dalaletin
Allah tarafından yaratıldığını, ancak Allah’ın akıl bahşetmek ve
peygamber göndermek suretiyle onları doğru yola davet ettiğini ve
tercihi onlara bıraktığını ifade etmekte ve bu görüşleriyle de insan
fiillerinin Allah tarafından yaratılmadığını beyan eden Mutezili
kelamcılardan ayrılmaktadır.
Yine Kutub, kelamda teklif ma-la yutak başlığı altında
incelenen, Allah’ın insanlara gücünü aşan sorumluluklar yükleyip
yüklemeyeceği konusunda da görüş beyan etmekte ve Allah’ın,
mükellefin gücünü aşan fiillerinden dolayı onu mesul tutmasının
mantıklı olmadığını belirtmektedir. Bu görüşüyle Kutub, Eş’ari
kelamcılardan ayrılmakla birlikte, Selef âlimlerinden İmam-ı Azâm ve
Mâtüridî kelamcılarıyla aynı doğrultuda görüş beyan etmektedir.
Kutub, ecel konusunda da Selef ve Ehli Sünnet âlimlerinin
görüşlerine meyl etmektedir. O, eceli Allah’ın gerçekleşmesi kesin bir
kaderi olarak tanımlamakta ve ecele öne alınması ya da ertelenmesi
gibi beşeri müdahalelerin söz konusu olamayacağını beyan
etmektedir. Bu söylemleriyle de bazı Kaderilerden ve Mutezile
kelamcılarından ayrılmaktadır.
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BİR TEOSOF OLARAK SÜHREVERDİ
SUHRAWARDI AS A TEOSOF
Doktora Öğrencisi Mehmet Mekin MEÇİN
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Üniversitesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Öz

Bu çalışmanın konusu İşrak felsefesinin kurucusu olan Sühreverdî’yi
tanımak ve işrak hikmetinin dayanaklarını ortaya koymaktır. Konu,
Sühreverdi’nin Arapça eserleri ve Farsça risaleleri ışığında ele alınmıştır. Bu
eserlerin yanı sıra, H. Corbin ve S. H. Nasr gibi Sühreverdi hakkında nitelikli
araştırmaları bulunan konu uzmanlarının eserlerinden de istifade edilmiştir.
Bu çalışmada amaç, Sühreverdi’nin tesis ettiği Hikmet-i İşrak felsefesinin
dayanakları hakkında kısa ve özgün bir metin oluşturmaktır. Bu çalışmayla;
Sühreverdi’nin vahiy, felsefe, irfan ve kadim hikmeti sentezleyerek özgün bir
yorum geliştirdiği sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde bu çalışma şu soruların
cevaplarına kapı aralayabileceği düşünülmektedir: Sühreverdi bir filozof mu,
sufi mi yoksa bir teosof mudur? Sühreverdi Zerdüştîliğe gönül kaptıran bir
filozof mu yoksa doğu ve batıdan akıp gelen yeryüzündeki tüm kadim
hikmetin varisi bir din ve felsefe fenomenologu mudur? Sühreverdi din dili,
vahiy ve mukaşefeleri nasıl açıklamıştır?
Anahtar Kelimeler: Sühreverdi, Hikmet-i İşrak, Teosofya, Sufi,
Filozof

Abstract

The subject of this study is to know Suhrawardi the founder of the
Ishrâq philosophy and to reveal basis of the wisdom of Ishrâq. The issue is
dealt in the lights Suhrawardi's books written in Arabic and treatises written
in in Persian. In addition to these works, was used studies of as H. Corbin ve
S.H. Nasr who are subject matter experts and qualified research about
Suhrawardi. The aim of this study is to compose a brief and distinctive text
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abaout basis of the philosophy of Ishrâqî Wisdom that founded by
Suhrawardi. With this study, it was concluded that Suhrawardi developed
unique comment combining revelation, philosophy, ancient wisdom and by
synthesizing these four sources. Likewise, this study is considered that
opened the door to answer the following questions: Is Suhrawardi a
philosopher or a mystic or a teosophist? Is Suhrawardi a philosopher who lost
his heart to Zoroastrianism or is he a phenomenologist of religion and
philosophy who is the heir to all the ancient wisdom in the earth which
flowing from west and east. How Suhrawardi explained the religious
language, revelation or discoveries?
Keywords: Suhrawardi, Wisdom of Ishrâq, Teosofia, Sufi,
Philosopher

1. Sühreverdi’nin Biyografisi
“Şeyhu’l-işrak” olarak bilinen Şehabuddin Yahya İbn Habeş
es-Sühreverdi, 1155 yılında (Şehrezurî, 1389, s. 463; Sühreverdi,
1375, c.3, s.12; Nasr, 2009, s.79; Rezevi, 1377, s. 14), kuzeybatı
İran’da yer alan Sühreverd kasabasında dünyaya gelir (Esedpur, R.
(1389) Nemadşinakhte İrane Bastan Der Resail-i Farisi-yi Sühreverdi,
Nimsalname-i Tahsis-i Pejuheşname-i Edyan, 4/7, 2). Tahsiline
doğduğu kasabada erken yaşlarda başlar ve özellikle annesinin
desteğiyle tahsilini bir diğer İran şehri olan Merağe’de Mecduddin elCili’nin gözetiminde sürdürür. (İntizari, 1387, s.144). Temel İslam
bilimlerini tamamladıktan sonra (Çubukçu, İ.A., (1968), Sühreverdi
ve İşrakiye Felsefesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi,16/1, 177-200; Sühreverdi, 1375, c. 3, s.12; Purnamdariyan,
1390, s.3-4; Yazıcı E.B. 2000, Sühreverdi’nin Hikmet-i İşrak
Anlayışı (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum; Esedpur, R. 1389, Nemadşinakhte İran-i Bastan
Der Resail-i Farisi-yi Sühreverdi, Nimsalname-i Tahsis-i
Pejuheşname-i Edyan, 4/7, 2); Mulki 1389, s. 29) zamanın ilim
merkezi olan İsfahan’a giderek Zahiruddîn el-Kârî’nin gözetiminde
kelam ve felsefe öğrenimini görür (Mulki 1389, s. 26). Zamanla
Meşşai felsefede uzmanlaşır (Purnamdariyan, 1390, s. 4). Hatta
Meşşai felsefeyi içeren eserler yazmaya başlar (Mulki 1389, s. 32).
Ancak içindeki hakikat sevgisi ve ilim aşkı, onu rahat bırakmaz;
İran’da çeşitli seferler yapar, birçok bilgin ve sufi ile görüştükten
sonra Anadolu’ya geçer (Şehrezurî 1389, s. 505). Meyafarkin/Silvan,
Diyarbakır, Mardin, Sivas, Konya, Tokat, Harbut’a gittiği ve zamanın
ilim yuvalarını ziyaret ederek buradaki bilginlerle irtibata geçtiği
bilinir. (Nasr, 2009, s.79; Mulki, 1389, s. 27; Yazıcı E. B., 2006,
Hermetizm’in Ş. Sühreverdi’nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak
Harran, 1. Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde
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Harran Okulu Sempozyumu, c. 2, 167-175) Çağdaşlarından Fahreddin
Razi ve Fahreddin Mardini (ö. 1198) ile görüştüğü söylenir (Nasr,
2009, s.79; Mulki 1389, s. 27). Anadolu’dan sonra Halep’e geçer ve
orada Selahaddin Eyyubi’nin oğlu ve Eyyubilerin Halep valisi Melik
Zahir ile temasa geçer. Kısa sürede Melik Zahir’in sempatisini
kazanır ve onun himayesinde Halep’te ders vermeye başlar (Nasr,
2009, s.79). Ancak Halep zahir uleması zamanla onunla karşı karşıya
gelir. Her ne kadar zahir ulema için, Sühreverdi’nin ilmi derinliği ve
Melik’in teveccühünü kazanmasını kıskanmalarının da bunda etkili
olduğu söylense de (Purnamdariyan, 1390, s. 4) asıl sebebin,
Sühreverdi’nin felsefi-irfani düşünceleri olduğu daha makul
görülmektedir. Çünkü Sühreverdi, ezeli hikmet mayasının peşinde
olan biri olarak, başta Zerdüştlük olmak üzere eski Yunan, Mani ve
İslam mistik mutasavvuflarının öğretilerini kendi işraki hikmet
potasında yoğurmaya çalıştığından, zahir ulemanın bilgi dağarcığını
aşan bir derinliğe hatta Bâtıniliğe sahip olmasıyla onları son derece
ürkütüyordu. Nitekim Haçlı seferlerinin İslam dünyasında yarattığı
dehşet ve hassasiyete İsmaili-Fatımi Bâtıni hareket ve teşkilatların
hilafet merkezli Sünni İslam birliğine karşı yürüttükleri yer altı
faaliyetleri de eklenince zahir ulemanın Sühreverdi’ye karşı çıkmaları
ve onun anlayamadıkları yabancı fikirlerini tehlikeli görerek sonunda
ölüm fetvasını vermelerini anlamada bize bir fikir verebilir.
Selahaddin toplumda görüşleri egemen olan bu ulemanın
Sühreverdi’nin ölüm fetvasını içeren ısrarlı mektupları üzerine
(İntizari, 1387, s.150) oğlu Melik Zahir’e kesin bir ferman
göndererek Sühreverdi’yi ortadan kaldırmasını ister (Mulki 1389, s.
49). Melik Zahir ulema ve ulemanın ikna ederek kışkırttıkları
babasının otoriter tavrına karşı daha fazla diklenemeden çaresiz
Sühreverdi’yi zindana atar (Purnamdariyan, 1390, s. 8-9; Mulki 1389,
s. 51). Melik Zahir’in Sühreverdi’ye kaçmayı teklif ettiği ancak
Sühreverdi’nin onurlu bir ölümü yeğlediği kaydedilir. Sühreverdi
öldürüleceğini anladığında, ölüm şeklini seçer: Açlıkla ölmek
(Çubukçu, İ.A., (1968), Sühreverdi ve İşrakiye Felsefesi, Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,16/1, 177). On gün aradan
sonra 1191 yılında, henüz 36 yaşındayken Halep zindanında açlıktan
ölüme terk edilmiş Sühreverdi’nin cenazesi çıkarılıp asıldığı hatta
yakıldığı böylece ulema tarafından galeyana getirilmiş halkın teskin
edildiği rivayet edilir (Mulki,1389, s. 52).
Sühreverdi, halkı zalim olan bu şehirde (Sühreverdi, 1375,
c.3, s. 462), şehr-i Kayrevan’da (Sühreverdi, 1375, c. 3;
Purnamdariyan, 2012, s. 298-300), Batı sürgün diyarı olan âlemi kevn
u fesatta uzun süre kalmadı ve henüz genç yaşta adalet ve sadakat
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sandelyesinde, muktedir melikin yanına, Nûru’l Envâr’ın sarayına
yöneldi. Ancak 36 yıllık kısa ömrüne başta şaheseri Hikmetu’l-işrak
olmak üzere irili ufaklı 49 eser sığdırdı (Corbin, 2013, c. 1, s. 360;
Nasr, 2009, s. 80). Bu kısa ömre bu denli bereketli bir mirasın
sığdırılmasına karşın, bu ilme âşık genç hekim-i müteellihin canına
erken yaşta kıyılması İslam medeniyetinin inşası yolunda önemli bir
gedik açılmış oldu.
2. Hikmet-i İşrak
Sühreverdi’nin ne tek başına bir filozof, ne yalnızca mistik bir
sufi ne de sadece nakille ilgilenen ve naklin zahiri anlamına kilitlenen
bir fakih ve kelamcı olduğunu en başta tespit etmek önemlidir. Aksine
Sühreverdi beyan (Kuran-Hadis) dairesi içerisinde kalarak Burhan
(akıl) ve irfan (kalp)’ı birleştiren bir teosoftur. Diğer bir ifadeyle
Sühreverdi’nin kurduğu Hikmet-i İşrak akademyasının kolonlarından
üçü beyan, burhan ve irfandır. Sühreverdi kendisinden önceki İslam
bilgin ve filozoflarından farklı olarak bu üç kolona dördüncü bir kolon
daha eklemiştir. O da Hermes’le başlayıp Kadim İran hekimleri ve
Antik Yunan filozoflarıyla devam eden ve sonunda Müslüman
mistik/ariflere intikal eden ebedi hikmet (el-hikmetu’l halidiyye)’tir.
Sühreverdi kendisini bu hikmetin varisi hatta kendi zamanı için bu
hikmetin yegane temsilcisi olarak görmektedir. Sühreverdi’den önce
Meşşailerle temelleri atılmış akıl merkezli felsefe, mutasavvıflarla
geliştirilmiş irfan ve elbette vahiy kaynaklı beyan ayrı ayrı fikrî
sistemler olarak zaten bulunuyordu. Sühreverdi bu üç doğru parçasını
bir araya getirip sentezleyerek geliştirdiği üçgenle, kendi dönemine
kadar yapılmamış özgün bir mektep kurmakla kalmadı aynı zamanda
bütün zamanlarda var olmuş ve olacak olan ebedi hikmeti de bu
üçgenin potasında eritme başarısını gösterdi. (Purnamdariyan, 1390, s.
9-12)
Bu bakımdan Sühreverdi’yi çalışan araştırmacıların herşeyden
önce yelpazesi oldukça geniş ve kuşatıcı bir fikrî sistemle karşı
karşıya olduklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yine
araştırmacılar, bu kapsamlı, kucaklayıcı ve evrensel ufka sahip ve
hikmeti her din ve milletten almayı bilen bir teosofu (hekim-i
müteellih) çalıştıklarının farkında olmalıdır. (Corbin, 2012, c. 2, s.
118)
Sühreverdi’ye göre, bir teosof için akıl ve felsefe zorunlu bir
mukaddimat ve vazgeçilmez bir öncüldür. Çünkü Hikmet-i
Halidiyye'nin yüce cevherlerine dokunmanın yolu buradan geçer.
Sühreverdi’ye göre mükemmel bir hekim-i müteellih, hakiki bir işrak
filozofu ya da gerçek bir teosof, ilahi terbiyeyi kalbinin derinliklerine
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kadar almış kimsedir. Bu hekim filozof, yalnızca dini tecrübenin
zevkiyle şevke gelen ve felsefi tecrübeden yoksun hatta kimi zaman
felsefeyi tehlikeli gören salt bir sufi ve ariften farklı olduğu gibi, ilahi
terbiyenin tutum ve davranışlarda ilahi ahlakla ahlaklanmayı ve
hakikat sevgisiyle bilgiyi tadarak, hissederek yaşamayı sağlayan ilahi
hikmetin kalbe doğan işrakından mahrum kalan salt akılcı ve
rasyonalist filozoflardan da farklıdır (Corbin, 2012, c. 2, s. 118).
Nitekim Sühreverdi, Hikmetü’l-işrak’ın girişinde herşeyden
önce Meşşai felsefeyi öğrenmeyi önerir ve eğer Meşşai felsefe tahsil
edilmemişse Hikmetü’l-işrak’ına dokunulmamasını tembihler.
(Sühreverdi, 1375, c. 2, s.12-13) Hikmetü’l-işrak’ın sonunda yaptığı
vasiyette ise, kitabının ehli olmayan kimselerce bilinmemesi
gerektiğini, eğer onların eline düşürürlerse davacı olacağını
şakirtlerine salık verirken (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 258) kasttettiği
ehil kimseler felsefeyi iyi derece bilenlerdir. Yine Sühreverdi yazdığı
sembolik hikayelerden biri olan Kızıl Akıl (Akl-i Sorkh)’da “Ben bir
atmaca idim” diye başlar (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 226) ve atmacanın
tıpkı yükseklerde uçan diğer kuşları avlaması gibi, kendisinin de
aslında filozofları avlamak isteyen bir teosof olduğunu ima eder.
(Purnamdariyan, 1390, s. 230)
Yukarıda zikredilen biyografisinden de anlaşılacağı üzere
Sühreverdi’yi teosofyaya taşıyan araç ya da onu bir hekim-i mütellih
kılan merdiven kuşkusuz akıl ya da felsefedir. Çünkü onun, İsfahan
okulunda başta İbn Sina olmak üzere Meşşai filozofları iyi derecede
mütalaa ettiği ve onların tüm fikirlerini özeteleyen kitaplar yazacak
kadar felsefede derinleştiği eserlerinden anlaşılmaktadır. Nitekim
Sühreverdi’ye İbni Sina ile kendisi arasındaki ilmi düzeyle alakalı bir
soru sorulduğunda şöyle cevap verir: “Felsefede aynıyız ya da daha
iyiyim ancak teellüh (keşf-şühud)’e gelince ondan ilerdeyim.”
(Şehrezuri, 1389, s. 463).
Sühreverdi İsfahan günlerinde özellikle akli bilimler ve felsefe
ile ilgilendiği hatta aşırı bir tutkuyla İbn Sina’yı mütalaa ettiği yıllarda
koyu bir Meşşaidir (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 334; Purnamdariyan,
1390, s. 4, 12). Ancak İbn Sina’nın ömrünün son dönemlerinde
yazdığı kitaplarla ve temelini atmaya çalıştığı Hikmet-i
Meşrıkiyye’siyle tanıştıktan sonra muhtemelen dünyası değişir
(Corbin, 2012, s. 15-30; Purnamdariyan, 1390, s. 13). Çünkü bu
risalelerinde İbn Sina bir Doğu mistik felsefenin işaretlerini verir.
Hatta şimdiye kadar Antik Yunan Felsefesi üzerine harcadığı tüm
emeklerin çocuk oyunları gibi basit olduğunu vurgular (İbn Sina,
1996, 8, 9 ve 10. Numt). Muhtemelen Sühreverdi İsfahan’da geçirdiği
son dönemlerinde İbni Sina’nın Meşrıki Felsefesini ve bu bağlamda

357

358 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

onun Hay bin Yakzan, Salaman ve Absal ile Risaletu’t-Tayr adlı
semboik-irfani hikayelerini okur ve oradaki işaretleri derinden anlar.
Yine muhtemelen bu okumalardan sonra Sühreverdi, peşinde olduğu
hakiki hazineyi ya da yitik kimliğini bulmanın peşine düşer ve
kıblesini Meşşailikten İşrakiliğe çevirir (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 275;
Corbin, 2012, s. 20). Sühreverdi o andan itibaren deruni ve biruni
olmak üzere iki yolculuğa aynı anda çıkar. Biri Corbin’nin ifadesiyle
âlem-i kevn u fesattan başlayıp misal âlemine ve oradan aklani âleme
ya da arzı melekuta çıkan içsel yolculuk (Sühreverdi, 1375 c. 3, s.
229-230; Corbin, 2012, s. 54-56), diğeri ise İsfahan’dan başlayıp
Diyarbakır, Meyafarkin (Mulki 1389, s. 35), Mardin, Tokat ve
Harput’a ve oradan da Halep’e ulaşan (Nasr, 2009, s. 79; Yazıcı E. B.,
2006, Hermetizm’in Ş. Sühreverdi’nin Felsefesine Geçiş Yolu Olarak
Harran, 1. Uluslar arası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde
Harran Okulu Sempozyumu, c. 2, s. 170; Mulki, 1389, s.34-35) ve
oradan halkı zalim olan bu diyardan Nûru’l Envâr’ın haksızlık ve
kederden uzak ışıktan sarayına uzanan dışsal yolculuk…
Sühreverdi’nin bu iki yolculuğu sağlam analiz edilirse,
duyusal âlemden (âlem-i mahsus) zihinsel âleme (âlem-i misal) ve
oradan da saf aklani âleme (âlem-i ukul) giden yol diğer bir ifadeyle
akıldan vahye giden yol açığa çıkar. Nitekim, Sühreverdi’ye göre, üç
âlem vardır. Bunlardan ilki her bir insanda bulunan cüzi akılla idrak
edilebilen, duyu organları ile müşahede edilebilen, maddi, cismanî,
oluş ve bozuluş âlemidir. Buna Sühreverdi âlem-i kevn u fesad ya da
âlem-i mahsus der. İkincisi duyasal âlem ile saf aklani âlem arasında
yer alan Misal âlemidir. Misal âlemi maddi ve cismanî hiç bir özellik
taşımaz ancak maddi ve cismanî âlemdeki tüm maddi ve cismanî
özelliklere sahiptir. Âlem-i misale et ve kemikle çıkılmaz. Ancak
orada müşahede edilen her şey, tıpkı bir sinema filminde bulunan
karakterler gibi her türlü maddi ve cismanî özelliklere sahiptir. Aklani
âlem ise Allah ve melekleri gibi her tür maddi ve cismanî sınırlılıktan
arınık olan som nurani varlıkların dünyasıdır. (Sühreverdi, 1375, c. 2,
s. 252; c. 3, s. 210; Purnamdariyan, 1390, s. 34; Sunar C. (1977),
İnsan-Âlem İlişkisi, İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi 3, s. 72; Alihani
B. (1389), Hurkulya Der Nezdi Suhreverdi”, Cavidan-i Khıred, 7/3, s.
88; Şirazi, (1383) s. 255).
Teellühten yoksun, diğer bir ifadeyle çile ve riyazetle keşf ve
şühuda ermekten mahrum kalan ve salt cüzi aklını merkeze alan
filozofun hareket alanı yalnızca duyusal âlemle sınırlıdır. Ancak
teosof ya da müteellih filozof, duyusal âlemle ilgili gözlem ve
yargılarından hareketle metafizik yolculuklara çıkan ve böylece şühud
âleminden gayb âlemine kanatlanabilen kimsedir. Sühreverdi bu yola
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girecek salike riyazeti önerir. Misal âlemi, yalnızca kesbi ya da husuli
ilimle çıkılacak bir yer değildir. Buraya çıkabilmenin tek şartı huzuri
ya da zevki ve kalbi bilgidir. Çünkü Misal âlemi, insan türünün
babası, mükemmel örneği ve hakiki prototipi (rabu’n-nev’) olan
Behmen (Vohumanah), onuncu akıl, melek ya da Cebrail ile irtibata
geçtiği ve onun üzerinden Nûru’l Envâr’dan vahiy ya da ilham aldığı
yerdir. Bütün şühud, vahiy, ilham ve mükaşefelerin yaşandığı yer
burasıdır. Sühreverdi’ye göre kerameti, mucizeyi, olağan üstü halleri,
göksel uçuşları ve miraçları anlamada misal âlemi kilit rol oynar
(Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 211; Corbin, 2004, s. 150-169; Corbin,
2005, s. 249-259; Purnamdariyan, 1390, s. 36-37).
Sühreverdi’yi ve onun Hikmet-i İşrakını anlamada sembolizm
önemli bir yer tutar. Sühreverdi sembolizminin nabız attığı yer ise,
genellikle Farsça kaleme aldığı sembolik hikayeleridir. Bu sembolik
hikayeler incelendiğinde Sühreverdi’nin vahiy-akıl ilişkisi de netlik
kazanır. Bu hikayeleri yüzeysel olarak inceleyen biri Sühreverdi’yi ilk
başta bir çelişki içerisinde bulur. Çünkü cüzi akıllarıyla ulaştıkları
kesbi ya da husuli bilgiyi marifetlerinin merkezine alan ve adeta aklı
tek çözüm yolu olarak gören salt filofofları büyük bir mahrumiyet
içerisinde tanıtırken, öte taraftan Misal âleminde karşılaşılan bilge pir
ya da Cebrail’i Kızıl Akıl olarak nitelendirmektedir. Bir taraftan aklı
tek başına yetersiz gören ve kalbi mukaşefe ve lezzeti akılla birlikte
kemale erdiren Sühreverdi’nin neden son durakta yeniden akıl
sembolüyle karşılaştığı çelişki gibi gözükmektedir. Ancak
Sühreverdi’nin sembolik hikayeleri derinliğine incelendiğinde, onun
salike, cüzi ya da sınırlı akılla başlayan ama külli ya da sınırsız akılla
sona eren bir teosofik yol önerdiği netleşmektedir. (Sühreverdi, 1375,
c. 3, s. 291; Corbin, 2013, s. 371-372; Corbin, 2012, s. 445-450;
Purnamdariyan, 1390, s. 38-45)
Sühreverdi’nin bütün sembolik hikayeleri özetle, akıl
âleminden misal âlemine ve oradan da mahsus âlemin cehennemine
düşen insani düşünen nefsin dramıyla başlar. Uzun süren bir
bağımlılık, alışkanlık ve bellek yitiminin ardından gaflet uykusundan
uyanan insani ruh; özünü, kimliğini ve asıl vatanını hatırlar. Ruhanî
yolculuk, maddi ve cismanî bir hapishanede, karanlık ve karalıklar
içerisinde çığlık çığlığa acı çeken ve bir an önce ana yurduna, ışıklar
âlemine kanatlanmak isteyen insani ruh kuşunun duyusal âlemdeki
çırpınışlarıyla devam eder. Nihayet çile ve riyazetle madi ve cismanî
bağlar ve bağımlılıklardan uzun boylu fedakarlıklar ve feragatların
ardından kurtulan insan nefsi ölmeden önce ölerek ya da tüm maddi
kayıt ve sınırlılıklardan kurtularak misal âlemine doğru seyr u sefere
girer. Burada dairesel veya döngüsel bir yolculuk göze çarpar.
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Koparılan ve ayrılan eski adrese yeniden bir iştiyak, asıl vatana
duyulan bir hasret ve ana yurda tekrar bir dönüş başlar. Elbette
mahsus âlemden misal âlemine ya da cüzi akıldan külli akıla doğru
yapılan bu yolculuk, engeller ve tehlikelerle doludur. Salik kaf dağını
aşmanın emeği ve zahmetiyle bu badireleri tek tek atlar ve nihayet
mahsus âlemin dış kapısından misal âlemi sahrasına çıkar. Misal
âleminde "kızıl akıl", "bilge pir" ya da "melek"le karşılaşır ve
aralarında bir diyalog başlar. Bu diyalog, peygamber için vahye ve
salik için mukaşefeye inkılap eder. Ne ki bu diyalog mahsus âlemde
konuşulan bir dille yapılmaz. Aksine diyalog dili bir tür sembolik
dildir. Çünkü burada Nûru’l Envâr’ın kendini vahyetmesi söz
konusudur. Ukul âleminden Misal âlemine inen melek, onuncu akıl
veya Cibril, kızıl renkte yani Kızıl Akıl’dır. Buradaki kızıllık, nurun
maddeye yakınlaşmasıyla ve cismanîyete bulanmasıyla oluşmuştur.
Bembeyaz olan nur, karalık ve karanlık olan maddeye yakınlaştığında
tıpkı güneşin doğuşu sırasındaki kızllık meydana gelir. Cebrail'in saç
ve ten renginin kızılığı gibi, kullandığı dil de kızıldır. Yani yarı ukul
âlemi, yarı mahsus âlemine ait olan bir dildir. Din dili olarak
anlaşılabilecek bu dil, ne tastamam mahsus âlemdeki insanların
anlayabildikleri ne de tamamen ukul âlemindeki on aklın ya da
melekelerin kullandıkları bir dildir. Belki konumu gereği tam da akıl
(ukûl) ve duyusal (mahsus) âlem arası bir yerde duran ve tüm vahiy ve
ilhamların alındığı yarı mahsus yarı ukûl âleminin özelliklerini taşıyan
sembolik veya ikonik bir dildir. Zaten bu yüzden Sühreverdi, misal
âleminden edindiği ilhamların ya da kıymetli cevherlerin ulu orta
herkese açılmasının hem mesaja hem de ehil olmayan kimseler için
zulüm ve haksızlık olacağını söyler. Böylece başlangıçtan sona
(mebdeden meâda) kadar tüm bir varoluşu bilge pir, Kızıl Akıl ya da
Cebrail’den öğrenen nebi şeriatle, salik ise irfan ve hikmetle mahsus
âleme döner. Nebi herkese getirdiği haberleri duyurmak üzere
kalabalıklara ya da mabedlere girer, salik ise hankahına, yalnızca ehil
olan semazen müridlerinin manevi halkasına oturur (Sühreverdi, 1375,
c. 2, s. 273-332; c. 3, s. 197-233; Purnamdariyan, 1390, s. 158-442;
Purnamdariyan, 1391, s. 438-462;, 2012, s. 347-445; Corbin, 2005, s.
249-272; Corbin, 2004, s. 126-162; Hakikat, 2011, s. 223-266; Mulki,
1389, s. 113, 121-132).
Sühreverdi’nin sembolik hikayelerine seçtiği isimler de
büyüleyicidir: Kızıl Akıl, Cebrail’in Kanat Sesi, Batı Gurbeti,
Simurg’un Çığlığı… Bu hikayeler birer sembolizm hazineleridir.
Mahsus âlemin cismanî ve maddi olan kara ve karanlık heyulası,
habeşli bir cariye (kenizek-i Habeşî) (Sühreverdi, 1375, s. 214) ile
sembolize edilirken, insani ruh atmaca (şahin-bâz) (Sühreverdi, 1375,
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c. 3, s. 226) ile, Nûru’l Envâr ise Güneşle (Sühreverdi, 1375, c. 3, s.
230-231; c. 2, s.138) betimlenir. Sonra tek bir varlığın her üç âlemde
farklı adlarla nasıl ifade edildiğine dikkat çeker. Örneğin, Ukul
âleminde Allah (Nûru’l Envâr), misal âleminde Tuba ağacı ve mahsus
âlemde güneşle sembolize edilir (Sühreverdi, 1375, c. 3, s. 230-231; c.
2, s.138; Purnamdariyan, 1390, s. 254-257; Purnamdariyan, 1391, s.
349-352). Yine Allah’tan feyezan eden ilk akıllar, nurlar veya
melekler ise ukul âleminde melekler ya da yakın nurlara, misal
âleminde Simurg ve mahsus âlemde ise güneşin ışınları olarak
sembolize edilir (Sühreverdi 1375, c.3, s. 232-234; c.3, s. 314).
Sühreverdi’de vahyin adresini bilmede, vahiy ya da din dilini
çözümlemede; nübuvvet, velayet, keşf, şühud, mucize, keramet, mirac
ve dünyalıların anlayamadıkları her türlü olağan üstü kutsi fenomeni
algılama ve izah etmede bu sembolik-irfani hikayeler önemli fikirler
verir (Corbin, 2004, s. 162-168; Corbin, 2004, s. 445-449;
Purnamdariyan, 1390, s. 36-42; Purnamdariyan, 1391, s. 352-362).
O halde Sühreverdi’ye göre insanın sahip olduğu cüzi akıl tek
başına yetmez ama marifete ve hikmete ulaşmak için vazgeçilmez bir
girizgahtır. Cüzi aklın ulaşabileceği nihai yer mahsus dünya üzerinde
yetkinliktir ancak yüce kutsi hikmet hazinelerine ulaşmanın yolu
akılla elde edilen burhanî, istidlalî, kesbî ya da husulî bilgi değil,
aksine tadarak ve yaşanarak ulaşılan, çile ve riyazetle girilen uzun
süreli ve meşakketli bir seyr u sülûkun ardından içerde işrak eden ve
iç aydınlanmayı bir iç ısıyla birlikte var eden kalbî, şühudî, keşfî,
zevkî veya huzurî bilgidir (Sühreverdi, 1375, s. 255; Corbin, 2012, s.
118; Şehrezuri, 1383, s. 36-54; Gaffari, 1380, s. 8,9,48; Şehrezuri,
1389, s. 454; Saliba C. ve Dorebidi M. S., 1366, s. 123, 687; Seccadi,
1373, c. 1, s. 25, 347; c. 2, s. 757). Som aklın madde ve cisimle
kuşatılı husuli malumatlarıyla asla ebedi hikmetin hazinesi, ab-ı
hayatın suyu ve kutsi cevherlerin ışıltılı bahçesine ulaşılmaz
(Purnamdariyan, 1390, s. 36-37). Bu yüzden filozofun nihaî durağı
teosofya olmalıdır. Müteellih bir filozof ancak âleme başkanlık
yapabilir. Eğer teellühten mahrumsa bir filozof, bütün husulî bilgilere
sahipse de âleme başkanlık etme liyakatine eremez. Bu yüzden
Sühreverdi’ye göre, müteellih bir arif hatta salik, salt akılla gerçeği
arayan bir filozofa göre âleme başkan olmaya daha layıktır
(Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 12; c. 3, s. 76-77; c. 3, s. 185-187;
Şehrezuri, 1389, s. 457, 463). Burada Sühreverdi’nin keşf, şühud,
ilham veya vahyi, akıldan daha üstün bir bilgi mertebesi olarak
algıladığı rahatlıkla okunabilir. Onun felsefe ile başlayan kutlu
yolculuğunun irfana çıktığı ve duvarlarlarını akılla yükselttiği felsefe
akademyasına irfanı adeta kubbe yaparak salt akla dayalı rasyonel
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felsefenin can vermek üzere olan kaskatı bedenine işraki nurun ışıtan
ve ısıtan ruhuyla yeniden soluk verdiğini fark edebiliriz.
Sühreverdi’de akıl-vahiy ilişkisi tıpkı beden-ruh ilişkisi,
kafatası-beyin ya da kabuk-çekirdek ilişkisi gibidir. Çünkü ruhun,
beyinin ya da çekirdeğin tedrici bir tekamülle gilişip olgunlaşması için
hem başlangıç zamanlarında hem de her aşamada ayakta kalmada ve
kendini muhafaza etmede bedene, forma ya da kabuğa ihtiyacı vardır.
Hatırlanacağı üzere İşrak mektebinde ruh, beden bineği üzerinden
tekamül etmekte ve onunla ayakta durup korunmaktadır. Aynı şekilde,
hikmet-i işraka giden yol meşşai felsefeden geçmekte ve burhan
yoluyla irfana erişilmektedir. Ancak akıl, burhan ya da felsefenin
sadece başlangıçtaki mukaddime olma işlevi ile sınırlı kalmamakta
bununla birlikte işrak hekiminin şühud yoluyla edindiği hakiki
marifeti muhtaplara aktarmada ve onları ikna etmede yeniden devreye
girmekte ve burada istidlal, muhatabı işrakî marifeti algılamasına
hazır hale getirmektedir. (Sühreverdi, 1375, c. 1, s. 361; c. 2, s. 13; c.
1, s. 32; Corbin. 2012, s. 118; Purnamdariyan, 1390, s. 12,14).
Sühreverdi’ye göre akıl ve felsefe yalnızca istidlale dayandığı
ve burhanla ortaya koyduğu gerçeklere içtenlikle iman etmek gibi bir
işlevden mahrum olduğu için, insanı saadete taşıyamamaktadır. Ancak
İşrak hikmetinin mukaşefe, ilham veya şühudla aynelyakin gördüğü
ve inandığı, böylece işrak ateşiyle içsel bir imani ısı ve aydınlanmaya
eren işrak hekiminin kalbiyle iman ettiği, akıl ve istidlal yolunu
kullanarak takdim ettiği hakikatlerle insanlığa saadete giden yolu da
göstermektedir. (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 10; c.n4, s. 117; c.n1, s. 35,
74, 502-503; Şirazi, 2004, s. 20)
Daha önce ifade edildiği gibi Sühreverdi’in kurduğu hikmet-i
işrakın temelleri dört esas üzere kuruludur. Bunların ilki akıl, felsefe
veya irfan, ikincisi vahiy, nakil veya beyan, üçüncüsü, mükaşefe,
müşahede veya irfan, dördüncüsü ise Hermes’ten akan ve kadim iran
dinleri ile Zerdüştîlik ve Grek filozofları üzerinden iki kol halinde
İslam’ın mistik filozoflarına ulaşan ebedi hikmet (el-hikmetu’l
halidiyye)’tir. (Sühreverdi, 1375, c.1, s. 502-503; c. 2, s. 10-11; c. 4, s.
117).
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Ancak burada Sühreverdi’nin, gerek Grek filozofları gerek kadim
İran’ın Hüsrevani hikmetinden gerekse de İslam’ın Meşşai filozofları
ya da mistik ariflerinden gelen tüm bilgileri toptan kabul ettiğini ve
hepsini eklektik bir biçimde birleştirdiğini düşünmek yanlış olur.
Çünkü o, kurduğu hikmet-i işrak mektebi’nin irfan (zevki bilgi) ve
beyan (vahyi bilgi) potasında eriyebilen uyumlu hikmet ve marifeti
almış, gerisini reddetmiştir. Nitekim hanif Husrevani hekimlerinin
düşüncelerine değer biçerken, dualist ya da zürvanist mecusi geleneği
reddetmeyi (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 10-11; Şehrezuri, 1389, s. 23)
bildiği gibi, Grek filozoflarından Eflatun’a büyük değer verirken,
Aristo’yu bütün görkemiyle yetersiz kabul etmiştir (Sühreverdi, 1375,
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c. 1, s. 74). Aynı şekilde İbn Sina’nın meşrıki çaba ve imalarına büyük
değer atfederken (Sühreverdi, 1375, c. 1, s. 195; c. 2, s. 295; c. 3, s.
198), salt felsefi argümanlarını sathi görmüştür (Sühreverdi, 1375, c.
1, s. 74; c. 2, s. 11-13). Son olarak belki en önemli temyiz gücü, akıl
ve burhanla anlatılamayacak kadar savruk ya da uçuk sufi geleneğin
burhanı hiçe sayan şathiyyatını kayda değer görmemesinde
(Purnamdariyan, 1390, s. 12, 14) ortaya çıkmıştır.
Sühreverdi’ye göre marifetin nihai gayesi akl-i evvel, nur-i
akrep, Behmen ya da Cebrail’le mülakat yapabilecek bir riyazi
yetkinliğe ulaşmaktır. Bunun yolu ise arınmak ve saflaşmaktır.
Dünyevi tüm bağımlılıklardan kurtulmak, âlem-i kevn u fesadın
esaretinden tahliye olmak, cismanî cehennem çukurundan kurtulmak
ya da sakinleri zalim olan şehr-i Kayravan veya batı sürgün diyarından
çıkıp özgürleşmek için adamakıllı bir riyazet yolu seçilmelidir. Çünkü
bu riyazet sayesinde beden kafesine tıkalı olan insani düşünen nefis ya
da ruh ışık parçacığı ana vatanına dönmeli ve akl-i küll ile
birleşmelidir. Böylece Sühreverdi, arınmayla saflaşan ve soyutlanan
insanın, yeniden layık olduğu aklanî düzeye çıkmasını öğütlemektedir.
O halde cüzi akıl ışığında başlayan ve riyazetle desteklenen işraki
yolculuk, külli akılla nihayete ermektedir. Fakat cüzi aklın filozofu
ısıtmayan sönük ışığına mutlaka kalbî ve zevkî lezzeti hasıl eden
riyazet de eşlik etmelidir. Bu bakımdan akılla başlayıp akla dönen
işrakî yolculuğun vazgeçilmez temel esasının vahyin önerdiği riyazi
talimatlar olduğu görülür (Sühreverdi, 1375, c. 2, s. 156; c. 3, s. 272).
Sonuç
Sühreverdi kuşkusuz İslam düşünce tarihine damgasını
vurmuş önemli falsefi ve irfani şahsiyetlerindendir. Daha çok felsefi
şahsiyetler arasında kabul edilmesine karşın, ömrünün son
dönemlerinde irfana yönelen Sühreverdi'nin kalbi, keşfi ve
müşahedeyi bilginin en sağlam yolu olarak kabul ettiği görülmektedir.
Ama Sühreverdi'yi diğer arif ve sufilerden ayıran temel özellik, onun
felsefeyi irfanî yolculuğun bir öncülü kabul etmesi ve yaşanılan irfanî
tecrübelerin aktarılmasında yeniden felsefeye duyulan ihtiyacın
farkında olmasıdır. Nispeten genç yaşta hayatına son verilmesine
rağmen geride bıraktığı önemli eserler ve özellikle Hikmet'ül-işrak'la
nitelikli ve dernlikli bir birikim geride bırakmıştır. Tesis ettiği İşrak
okulu ile beyan, burhan ve irfanı kardeş kılmış; teolog, filozof ve
sufiler arasındaki düşünsel gerginliği kendisince çözüme
kavuşturmuştur. Sühreverdi bunların yanısıra bir din fenomenologu
edasıyla hareket ederek ezeli ve ebedi hikmetin tüm din ve
düşüncelerdeki izlerini sürmüş, hikmet olarak gördüklerini din ve
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millet ayırımını yapmadan kendi işraki hikmet potasında eritmekten
sakınmamıştır. Böylece kadim İran ve Yunan din ve düşünce
gelenekleri dahil olmak üzere hikmet devşirebildiği her kaynaktan
beslenmeyi bir teosof için gerekli görmüştür. Salt akla dayalı
felsefenin acziyetini mistik arayışlar, ruhanî temrinler ve riyazi
yolculuklar ile gidermeye çalışmış, doğunun özellikle kadim İran'ın
peygamberşah mitik karakterlerini ve mitolojilerini hakikat arayışında
vasıta kılmakta sakınca görmemiştir. Ama en çok beslendiği kaynağın
Kur'an olduğu, şaheseri Hikmet'ül-işrak'ın ise salt felsefi çizginin
dışına taşarak daha çok keşfî ve şühudî tecrüberiyle ama felsefeyi araç
kılarak oluşturduğu anlaşılmaktadır.
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BİR KÜLTÜREL MİRAS VARLIĞI OLARAK GEVAŞ
İLÇESİNDE GELENEKSEL ÇORAP ÖRMECİLİĞİ
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SOCKS KNİTTİNG İN GEVAŞ DİSTRİCT
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Öz
Bir kültür mirası öğesi olan el sanatları geçmişten günümüze insan
hayatında birtakım ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkmış ve gelişim
göstermiştir. Milletlerin kültürel yansımaları olan el sanatları bugün bir sanat
dalı olarak karşımıza çıkmakta ve ait olduğu uluslar hakkında bilgi veren
kaynak niteliği taşımaktadırlar. Genelde Anadolu ve özelde Van ili, bölgenin
sahip olduğu köklü tarih süreci, bu coğrafyada doğarak günümüze kadar
gelen kültürlerin varlığı ve farklı kültürlerle süregelen kaynaşma ile ortaya
çıkan el sanatlarının etkin kullanıldığı bir merkez olmuştur. Van İli’ne bağlı
olan Gevaş ilçesi çeşitli el sanatı öğelerinin günümüzde de yapılmaya devam
edildiği bölgelerden biridir. Yine çorap örmeciliği uzun yıllardır yapımı
devam eden geleneksel bir el sanatı türüdür. Çorap, tamamen el işçiliği ile
yün veya orlon ipten yapılmaktadır. Yöre kadınlarının ağır hava şartlarından
korunma ihtiyacıyla örmeye başladıkları çoraplar zamanla el sanatları içinde
yer almayı başarmıştır.
Bu çalışmada kültürel bir miras olan el sanatları ve çorap örmeciliği,
Van-Gevaş yöresine ait çorapların özellikleri, kullanılan motifler ve yöreye
ait çorap örnekleri ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınarak faklı yöre
çoraplarıyla karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Van/Gevaş, kültürel miras, çorap örmeciliği,
el sanatları.
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Abstract
Handicrafts that are a cultural heritage item, has emerged and
developed for provision some needs from past to present. Today Crafts,
which are cultural reflections of the nations, are encountered as an art branch
and they are the source of information about the nations they belong to.
Province of Van is a center of effectively handicrafts and that continues to
this day, because of to have a deep-rooted historical process and given the
tracks left by the cultures living in this geography. The Gevaş district, which
is bound to Van, is one of the regions where various handicraft items are still
being performed. Sock knitting is a traditional handicraft type that has been
under manufactured for many years. Socks are made entirely from hand with
wool or orlon. Firstly, socks are made for protection from severe weather
conditions by local women, today, they succeed to take a part in the
handcrafts.
In this study, handcrafts and knitting socks of Van- Gevaş region are
discussed in general and type of knitting socks, used motifs and examples are
explained.
Keywords: Van/Gevaş, cultural heritage, knitting socks,
handicrafts.

1. Giriş
Kültür, çeşitli simgelerle nesilden nesile aktarılan, insan
topluluklarının ayırt edici özelliklerini içeren bir kavramdır. Kültürün
temelinde geleneksel fikirler ve onlara bağlı değerler yer almaktadır.
Miras ise bir nesilden diğerine geçen her türlü kaynağı ifade
etmektedir (Yıldız,2011:5). Kültür, yaşanarak alışkanlık haline
getirilmiş güzel davranışlar bütünü (Bayhan,2008) olarak tanımlandığı
gibi, bir bölgede yaşayan halkta bulunan ve gelenek halinde devam
eden çeşitli duygu, düşünce, dil, sanat, yaşayış öğelerinin tamamı
olarak da tanımlanmaktadır (Yeter,2008; akt. Demir,2008:32). Kısaca
kültür, bir toplumda bulunmasının yanı sıra aynı zamanda devam eden
örf ve adet, dil, gelenek ve yaşam tarzı gibi somut olmayan öğelerin
yanında o toplumun izlerini taşıyan somut unsurların tamamı şeklinde
tanımlanabilmektedir (Demir,2008:32).
Bir kültürün geleneksel üretim yöntemleri, yaşam tarzı, gelenekler
veya ibadet şekilleri gibi somut olmayan veya mimari, arkeolojik
alanlar, el sanatları, giysiler ve yemekler gibi somut öğeleri; bunları
ortaya çıkaranlar hakkında bilgi vermektedirler. Bir bütün olarak
tamamı, ait oldukları toplumun geçmişte ve günümüzde yaşayan
nesillerinin özelliklerini anlatmaktadırlar (Macdonald &Joliffe,2003
akt. Bahçe, 2009:3).
Bir toplumun kültür ve kişiliğinin en canlı belgelerinden biri de el
sanatlarıdır. El sanatlarının Anadolunun geleneksel kültürü içinde
önemli bir yeri vardır. Toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini,
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folklorik özelliklerini yansıttığı gibi, bireyin göz nurunu, ince zevkini,
sabrını ve gönlünde yatan düşüncelerini sanat olarak ortaya
dökmektedir (Balkanal,2016: 151).
Milli ekonomide kendine özgü bir yeri bulunan örgü işlerinin el
sanatları arasında da hatırı sayılır bir varlığı söz konusudur. Yine ait
olduğu milletin zevk ve duygularını ifade etmesi açısından da ekstra
bir değere sahiptir. Bu değer sadece form, desen inceliği, renk, ustalık
ve ahenk bakımından değil, her bir unsurun kendine özgü bir anlam
taşıması ve çeşitli duyguları ifade etmesi açısından da önemlidir
(Arık,1947 akt. Balkanal,2016:151).
Toplumun geleneksel özelliklerini yansıtan ürünlerden biri olan
çorap örücülüğünün el örücülüğü ve kalın örgüler içinde önemli bir
yeri vardır. Çorap örmeciliği, uygulanan tekniğin ve araç gerecin
sağlanmasının kolay olması açısından yaygın uygulanan işler
arasındadır. Anadolu halkı dile getiremediği duygu ve düşüncelerini
dokumalarda olduğu gibi motif ve renkleri kullanarak ördüğü çorap ve
patiklerde de ifade etmiştir. Yüzyıllar boyunca halkın; yaşayış, zevk
ve sanat anlayışının el becerisi ile buluşması sonucu ortaya çıkan ve
Anadolu’nun giyim kültürü içinde yer almayı başaran çorap örmeciliği
geçmişten günümüze devam etmektedir. İnsanoğlunun örtünmeye
ihtiyaç duyması sonucu başlayan örmeciliğin, yine insanların zevk ve
beğenilerinin artışıyla geliştiği düşünülmektedir (Tasmacı,1984 akt.
Balkanal,2016:151).
Bir dokuma türü olan çorap örmeciliği Anadolu’nun tüm
yörelerinde yine kadınlar tarafından örülen, duygu ve düşüncelere
tercüman olan motiflerle bezenen önemli bir el sanatıdır. Çorap; ayağa
geçirilip baldırın yarısına ya da dize kadar çıkarılan, dış etkenlerden
korumak ve giyimi tamamlamak için giyilen örgü giyecektir
(Köklü,1997:28). Soğuk hava şartlarında ayakları soğuktan korumak
için örülen çoraplar, kullanılacak yer ve kullanan kişiye göre değişim
gösterebilmektedir. Geleneksel Anadolu kültürünün olmazsa olmazları
arasında yerini alan bu dokumalar farklı motiflerle örülmektedir.
Malzeme olarak kullanılan yünün özelliği teri emmesi ve ayakta
meydana gelecek mantar türü hastalıkları önlemesidir. Dokumanın
işleme türü seyrek olduğundan ayağın hava almasını sağlamaktadır
(Sökmen,2015:387).
Tarihte çorapla ilgili Türklere ait ilk yazılı belgeler Orta
Asya'da yapılan arkeolojik kazılarda bulunmuştur. M.Ö. VII. ve VIII.
yüzyıllar arasında Orta Asya'da yaşayan Hunlar’a ait Pazırık 2.
kurganındaki bulgular arasında konç kısmı koçboynuzu motifleri ile
süslü yün çoraplar bulunmaktadır. Bu çoraplar M.Ö. ye kadar uzanan
Anadolu Türk örgü sanatının ve çorapların önceki varlığını ortaya
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koymaktadır (Atay,1987:33). Yine çeşitli kaynaklar örmeciliğin ortaya
çıkışının başlangıç tarihi olarak M.Ö. 3-5 bin yılları ve yer olarak da
Orta Asya, Çin ve Mısır’ı bildirmektedirler (Tasmacı, 1984: 234;
Balkanal,2016:151).
Bugün en eski çorap örneği Yale
Üniversitesi'nde yer alan ve Fırat nehri kenarında bulunan Hicri
256'ya tarihlenen üç örgü örneğidir. Londra Victoria and Albert
müzesinde düz pamuklulardan dokunmuş çorap çiftleri vardır. 4. ve 5.
yüzyıldan olan bu çorapların biri kahverengi-mor diğeri kırmızıdır.
Birde 12,5 cm uzunluğunda kırmızı renkte ve üç sarı renkte çocuk
çorabı bulunmaktadır (Rutt,1989,31;Köklü,1997:29).
Doğuda gelişen örgüler ticaret gemileri ile Arap tacirler
tarafından İspanya’ya getirilmiş oradan da İngiltere ve İskoçya’ya
yayılmıştır. Yine ticaret yoluyla İtalya’ya oradan Avrupa’ya geçtiği
bilinmektedir. 12. ve 15. Yüzyıl arasına yapılan Arapların çok renkli
çorap örgüsü 12.-16. Yüzyıllar arası İspanya’da ve İtalya’da büyük
başarıya ulaşmış, örgünün kaynağı olmuştur (Atay,1987:33;
Balkanal,2016:152).
Anadolu’daki çoraplara bakıldığı zaman her yörenin çoraba
farklı bir bakış açısı olduğunu görmek mümkündür. Her halk kendi
kültürünün, ailesinin ve aşiretinin simgesini en iyi anlatımla çoraba
işlemektedir. Bu kültürel anlatım erkek, kadın ve çocuk çoraplarında
farklılaştığı gibi, kişinin toplumdaki statüsüne (evli, nişanlı, asker vb)
göre de değişiklik göstermektedir (Taner,1983:12). Günlük kullanım
eşyası ve giyim aksesuarı olan yün çoraplar, Anadolu’da birçok yerde
benzer özellik taşımaktadır (Salman,2006:337). Halk kültürünün en
belirgin renk ve anlatımını yansıtan çorap, Anadolu halkının
geleneksel kültür ve hayatından ayrı düşünülemez.
2. Çoraplarda Uygulanan Motifler
Süslemenin ana teması desen, deseni de oluşturan motiflerdir.
Motiflerin oluşmasında çoğunlukla doğa aynen taklit edilmemiş
üsluplandırılarak yorumlanmıştır. Motifler, Türk süsleme sanatlarının
ana unsurlarından biri olarak, zengin ve çeşitliliği ile gelenek,
görenek, zevk, anlayış ve inançların bir ifadesi olmaktadır (Akar ve
Keskiner, 1978).
Geleneksel el örgüsü çoraplardaki renklerin kullanımı ve
özellikleri, motiflerin geçmiş kültürlerdeki halk yaşamını yansıtması
açısından bir kültür unsuru olmaktadır. Çorapların motif ve desen
özelliği ören kişinin duygusunu, düşüncesini, zevkini ve iç dünyasını
yansıtmaktadır. Çoraplarda kullanılan renklerin dinsel ve büyüsel
özellikleri de kültürel olgu içinde verilmektedir. Özgün motiflerin
oluşumunda ise, çevresel etmenler, doğal güzellikler ve duygusal
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yoğunluklar, giyen kişilerin, sosyal konumları rol oynamaktadır
(Sancak,2001). Çoraplarda uygulanan motifler, doğada bulunan bitki
ve hayvan simgelerini taşırken, hayatın geçiş dönemlerini de yansıtır.
Kadınlar çoraplara dile getiremedikleri duygu ve düşüncelerini,
hayallerini, toplumdaki statülerini nakış nakış işleyip, nakışlara
verdikleri isimlerle yaşadıklarını somutlaştırmışlardır. Bu isimlerin
bazıları; Bıçak burnu, çakal dişi, çavuş nişanı, deli yılanlı, fesi
püsküllü, gelin öldüren, gönül çengeli, hanın kızı, harmanda gelin
sırtı, kabakçıoğludur (Taner,1983:12).
Çoraplarda kullanılan motifler şu şekilde sınıflandırılabilir:
• Bitkisel bezemeler; Doğada var olan çiçek, yaprak ve meyve gibi
bitki türlerinin motif olarak kullanılması şeklinde oluşmuştur, meyve
motifleri köy çoraplarında şehirlerde örülene nazaran daha çok
görülmektedir (Özbel,1945:8; Köklü,1997:80).
• Figürlü Bezemeler; Canlı varlıklarının bütünün ya da bir kısmının
işlenmesi sonucu oluşturulan motiflerdir. Koçboynuzu, kurt izi,
deveboynu vb. (Köklü,1997:77).
• Nesneli Bezemeler; Çeşitli ev eşyaları ve takılardan esinlenilerek
oluşturulan motiflerdir. Küpe, sandık, kadeh, ibrik, çakmak vb.
motifler
yaygın
olarak
uygulanmaktadır
(Özbel,1945:8;
Köklü,1997:80).
• Geometrik Bezemeler; Çizgi hatlarıyla oluşturulmuş motiflerdir.
Baklava, yıldız, çapraz gibi örnekler mevcuttur (Barışta,1986:877;
Köklü,1997:84).
• Arkeolojik eserler üzerindeki süsler; Anadolu’nun çeşitli yerlerinde
bulunan arkeolojik eserlerde yer alan resim veya şekillerin aynılarının
ya da benzerlerinin kullanılması ile yeni motif oluşturulur
(Yıldırmış,2015:103).
• Süs eşyalarından veya yazılardan kopyalar: Halı, kilim, şal, işleme
gibi türlerde kullanılan motiflerdir (Yıldırmış,2015:103).
• Semboller; Dokuyan kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtan
motiflerdir. Yandım alamadım, sarhoş yolu, ergen bıyığı, yârimi eller
aldı vb. (Özbel,1945:7; Yıldırmış,2015:103).
3. Çorapların Sınıflandırılması
Çorapların sınıflandırılması, kullanılan araç-gereç, kullanım
alanı, renk, boy, örme tekniği, kullanılan motif ve desene göre
yapılabilir. Çoraplar;
Kullanım alanına göre; Günlük Çoraplar, Gelin Çorabı, Çeyizlik
Çoraplar, Damat Çorabı, Töre Çorapları, Asker Çorapları, Oynaş
Çorapları, Yol Çorapları, Güreş Çorapları (Akpınarlı,1995:39).
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Aracına göre; İki şiş kullanılarak yapılan çoraplar, Beş şiş kullanılarak
yapılan
çoraplar,
Tığ
kullanılarak
yapılan
çoraplar
(Akpınarlı,1995:37).
Desen ve Motif çeşitlerine göre; Nesneli bezemeli çoraplar,
Geometrik bezemeli çoraplar, Figürlü bezemeli çoraplar, Karışık
bezemeli çoraplar, Bitkisel bezemeli çoraplar(Barışta,1986:875)
olarak sınıflandırılabilir (Yıldırmış,2015:1039.
4. Çoraplarda Kompozisyon
Çoraplarda, yörelere ve motiflerin özelliklerine göre
uygulanan kompozisyonlar değişiklik arz etmektedir. Bir ya da birkaç
çeşit motifin bir araya getirilmesiyle kompozisyon oluşmaktadır.
Renkli ve desenli çoraplarda kenar, orta, serpme ve köşe olarak dört
türlüdür (Özbel,1945:8). Çoraplarda genelde burun, topuk, taban
dışında kalan yüzeyler üzerinde aynı örgü çeşidi ile bezenmiş
örneklerden birinci grupta: delik işi ile ayrılmış yüzeyler, farklı örgü
çeşitleriyle bezenmiş kenarlar dikkati çekmektedir. Bunun dışında
kullanılan kompozisyonlar serpme motiflerle bezenmiş çoraplar,
motiflerden oluşan sularla bezenmiş çoraplar, serpme motif ve sularla
bezenmiş çoraplar olarak gruplandırılmıştır (Barışta,1986:879).
Çorabın uzun, dar ve dikdörtgen yapısına motifleri uydurabilmek için
desen, değişik yollarla bölünerek yerleştirilmektedir. Desen ve motif
çorabın boyuna doğru tekrarlayacak şekilde planlanarak boyuna
kompozisyon; desen ve motif yatay olarak arka, arkaya
tekrarlandığında yatay kompozisyon; desen ve motif çorap etrafında
verev çizgiler halinde kesilmeden serbest bir şekilde çorap etrafında
döndürülerek verev çizgili kompozisyon; desen ve motiflerin aralarına
daha ince yardımcı desen ve motif kullanarak birbirini takip eden bir
düzenleme meydana getirilmektedir. Desen ve motiflerin küçük
olanları çorabın bütün yüzeyinde belirli aralıklarla yerleştirilir.
Bunlara benekli kompozisyon denilmektedir. Çorabın tüm yüzeyini
kaplayan desenlerede rastlanmaktadır (Akpınarlı,1995:34).
5. Bir Kültürel Miras Varlığı Olarak Van- Gevaş
Çorapları
Çalışmanın konusunu oluşturan Van yöresi, başta dokumacılık
olmak üzere el sanatları açısından oldukça zengindir. Yörenin el
sanatları bakımından zengin olan İran ile sınır komşusu olması, el
sanatlarının canlanmasını ve ayakta kalmasını sağlamıştır
(Taş,2014:14). Van yöresinde çorap örmeciliği önemli bir dokuma
faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. İlkbaharda koyunlardan
kırkılan yünlerin yıkanarak temizlenmesi ve kurutulması ile işlem
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başlamaktadır. Kurutulan yünler elle inceltilerek yün tarağı ile
taranmaktadır. Taranan yünler eğirme işlemine tabi tutularak ip haline
getirilir. Çorap örmenin en önemli safhası ipliğin oluşturulmasıdır.
Eğrilen ipin inceliği ya da kalınlığı çorabın kalitesini etkilemektedir.
Çorap ince olacaksa yün ip tek kat olarak eğrilmekte, kalın olacaksa
iki kat yün iplik teşi yardımıyla birleştirilmektedir. Bu işleme “eşme”
denilmektedir (Baysan,1996:96). Yörede çorap örmeciliği genellikle
beş şiş ile yapılmaktadır. Çoraplar burundan başlayarak örüldüğü gibi
konç kısmından başlayarak da örülmektedir. Örme işlemi bittikten
sonra çorap üzerindeki fazla kıllar alevden geçirilip temizlenerek daha
iyi görünüme sahip olması sağlanmaktadır. Son işlem olarak yıkanan
çoraplar, tahtadan yapılmış kalıplara geçirilerek rahat giyim ve daha
iyi bir görünüm de sağlanmış olur. Van çorapları arasında en makbul
olanı üçem iplikle örülüp, yüzükten geçirilebilecek incelikte olan
çoraplardır. Bu tarz çorapları örmek büyük ustalık gerektirmektedir ve
bu çoraplara “yüzükten geçme çorap” denilmektedir (Taş,2014:67).
Van yöresinde meydana getirilen çoraplara işlenen motifler yöresel
izler taşımaktadır. Yöre insanının yaşam ve kültüründen izler taşıyan
çoraplardaki kültürel anlatım kadın, erkek ve çocuk çoraplarında
farklılaşabilmektedir. Daha çok eli belinde, çiçek, küpe, koçboynuzu
ve yıldız motifleri uygulanmaktadır. Yörede örülen erkek çorapları
genellikle burun uçları renkli ve desenli, diğer kısım sadece kirli
beyaz renkten olacak şekilde örülmektedir. Bu çoraplara ”tiliçin”
denilmektedir. Kadın çorapları ise tamamen renkli ve motifli olarak
uygulanmaktadır.
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6. Van/Gevaş Yöresi Çoraplarından Örnekler

Fotoğraf No:1
Dokumanın Yöredeki Adı: Tiliçin
Kullanılan Malzeme: Yün ip
Renkler: Siyah, yeşil, beyaz, kırmızı.
Motif: Yıldız motifi kullanılmıştır.
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 10 cm.
Özellikleri: Erkekler için örülmüştür.
Boyu: 36 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 8 cm.
Topuk Boyu: 8 cm.
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Fotoğraf No: 2
Dokumanın Yöredeki Adı: Tiliçin
Kullanılan Malzeme: Yün ip
Renkler: Siyah, beyaz.
Motif: Çengel motifi kullanılmıştır.
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 11 cm.
Özellikleri: Erkekler için örülmüştür.
Boyu: 37 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 6 cm.
Topuk Boyu: 5 cm.
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Fotoğraf No 3.
Dokumanın Yöredeki Adı: Tiliçin
Kullanılan Malzeme: Yün ip
Renkler: Siyah, beyaz
.
Motif: Yıldız motifi kullanılmıştır.
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 10 cm.
Özellikleri: Erkekler için örülmüştür.
Boyu: Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 8 cm.
Topuk Boyu: 8 cm.

The Journal of Social Sciences Institute

Fotoğraf No: 4
Dokumanın Yöredeki Adı: Namaz Çorabı
Kullanılan Malzeme: Yün ip
Renkler: Yeşil, beyaz
Motif: Lale motifi kullanılmıştır.
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 9 cm.
Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür.
Boyu: 35 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 9 cm.
Topuk Boyu: 5 cm.
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Fotoğraf No: 5
Dokumanın Yöredeki Adı: Kadın Çorabı
Kullanılan Malzeme: Orlon ip
Renkler: Yeşil, beyaz
Motif: Ölçüleri :
Burun Genişliği: 6 cm.
Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür.
Boyu: 36 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 11 cm.
Topuk Boyu: 8 cm.
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Fotoğraf No: 6
Dokumanın Yöredeki Adı: Nekli Çorap
Kullanılan Malzeme: Orlon ip
Renkler: Kırmızı, beyaz
Motif: Çengel motifi.
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 9 cm.
Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür.
Boyu: 39 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 10 cm.
Topuk Boyu: 5 cm.
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Fotoğraf No: 7
Dokumanın Yöredeki Adı: Kullanılan Malzeme: Orlon ip
Renkler: Siyah, beyaz
Motif: Lale motifi
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 9 cm.
Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür.
Boyu: 42 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 7 cm.
Topuk Boyu: 8 cm.
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Fotoğraf No: 8
Dokumanın Yöredeki Adı: Patik
Kullanılan Malzeme: Naylon ip
Renkler: Yeşil, siyah.
Motif: Boynuz motifi
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 9 cm.
Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür.
Boyu: 21 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 9 cm.
Topuk Boyu: 7 cm.
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Fotoğraf No: 9
Dokumanın Yöredeki Adı: Patik
Kullanılan Malzeme: Naylon ip
Renkler: Kırmızı, sarı.
Motif: Çiçek motifi
Ölçüleri :
Burun Genişliği: 10 cm.
Özellikleri: Kadınlar için örülmüştür.
Boyu: 24 cm.
Araç ve Gereçler: 5 şiş.
Topuk Eni: 9 cm.
Topuk Boyu: 7 cm.
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7. DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA
Türk geleneksel el sanatları içinde yer alan çorap örmeciliği
geçmişten günümüze Anadolu’nun tüm yörelerinde devamlılığını ve
gelişimini sürdürmektedir. Van İli/Gevaş ilçesi çeşitli el sanatı
unsurlarını barındıran kültürel bir yapıya sahiptir. Çorap örmeciliği
yörede yüzyıllardır uygulanan ve uygulanmaya devam eden, günlük
hayatta aktif olarak kullanımını sürdüren nadir el sanatı öğelerinden
biri olma özelliğini taşımaktadır. Yörede uygulanan çoraplar
genellikle kadın, erkek ve çocuk çorapları olarak farklılık
göstermektedir. Çalışmada yer alan çorap örneklerine bakıldığında;
yörede malzeme olarak küçükbaş hayvancılığın yoğun olması
sebebiyle, yün sıkça kullanılmaktadır. Yünün yanısıra orlon da
malzeme olarak son zamanlarda büyük ölçüde kullanılmaktadır.
Çalışmada yer alan örneklerde malzeme olarak orlon ip kullanılmıştır.
Kompozisyon olarak bakıldığında kadın çoraplarında serpme
(Fotoğraf No:4 ve 7) ve sularla bezenmiş (Fotoğraf No:9)
kompozisyonlarla karşılaşılmaktadır. Erkek çoraplarında ise sadece
burun tarafında motifi mevcut olan daha sade kompozisyonlar
(Fotoğraf No: 1,2,3) hakimdir. Motif olarak genellikle geometrik ve
bitkisel bezemelerin hakim olduğu görülmektedir. Bitkisel motifler
kadın çoraplarında uygulanırken (Fotoğraf No. 7 ve 9) erkek
çoraplarında daha çok geometrik motifler (Fotoğraf No: 1,2 ve 3)
tercih edilmektedir. Çorap formlarında erkekler için örülen çoraplar
daha sade olurken kadın ve çocuk çoraplarında daha yoğun
süslemenin mevcut olduğu görülmektedir. Araç ve gereç olarak 5 şiş
kullanılmakta ve çeşitli renkler uygulanan çoraplarda erkek
çoraplarında daha çok beyaz ve siyah, kadın çoraplarında ise yeşil,
kırmızı, sarı, siyah, beyaz renklerinin kullanılmaktadır. Çalışmada yer
alan çorapların ebatlarına bakıldığınında boy ölçülerinin genellikle 35
cm ile 42 cm arasında değiştiği görülmektedir. Çorap boyunun
uzunluğu kadın ve erkek çorabına göre çok farklılık
göstermemektedir. Fakat topuk ve burun genişliği ebatları farklılık
göstermektedir. Erkek çoraplarında burun ve topuk ölçüleri daha uzun
tutulmuştur.
Yöre çoraplarında uygulanan motiflere bakıldığında,
Anadolu’nun farklı yörelerinde benzer motiflerle karşılaşılmaktadır.
Örneğin; Ankara/Polatlı yöresine ait olan “Çatı kısa kadın çorabı”
(Balkanal,1996:158), (Fotoğraf No:10) ile Gevaş ilçesinde örülen
(Fotoğraf No.6) bir kısım çoraplar renk ve form açısından benzerlik
taşımaktadırlar. Yine Ankara/Polatlı Yöresine ait “Laleli kısa kadın
çorabı”(Balkanal, 1996:158), (Fotoğraf no:11) ile Gevaş yöresine ait
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patik örneği (Fotoğraf No: 9) uygulanan motif açısından büyük
benzerlik taşımaktadır.

Fotoğraf No:10

Fotoğraf No:11
Başta çiçek olmak üzere bitkisel motiflerin sıkça karşımıza
çıktığı çorap ve patiklerde özellikle lale motifi yoğunluktadır. Gevaş
yöresine ait örnekte yer alan lale motifleri (Fotoğraf No:9) ile
Tekirdağ yöresinde örülen bir kısım patiklerde (Çiçek, 2015:103-122)
benzer özellikler karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf No: 12-13). Gevaş
yöresinde örülen bir kısım kadın çorapları (Fotoğraf No: 7) ile
Bursa’nın bazı köylerinde örülen çorap türleri (Yazar,2011:142),
(Fotoğraf No:7) arasında motif açısından benzerlik mevcuttur.
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Fotoğraf No:12

Fotoğraf No:13

Fotoğraf No: 14

Çankırı İli Kızılırmak İlçesi’ne ait çorap örneklerine
bakıldığında tasarım farklı olmasına rağmen Gevaş yöresine ait
örneklerle olan motif benzerlikleri dikkat çekicidir. Çankırı İlçesine
ait çoraplardaki çengel motifleri (Fotoğraf No: 15-16) Gevaş
yöresinde (Fotoğraf No: 2-6) de görülmektedir. Yine
Çankırı/Kızılırmak (Köklü,1997:100-150) çoraplarından bazıları
(Fotoğraf No: 16) Van/Gevaş çorapları (Fotoğraf No:1-2-3) ile tasarım
açısından benzerlik taşımaktadır. Anadolu farklı kültürleri barındıran
bir yer olsa da ticaret ve kız alıp verme gibi çeşitli şekillerde kültürler
arası etkileşim çok fazla meydana gelmiştir. Bu etkileşim de kuşkusuz
en fazla taşınır kültür miraslarımızdan biri olan el sanatlarında kendini
göstermiştir. Yine el örgüsü çoraplar bu kültürel etkileşimi kanıtlayan
önemli öğelerden biri olarak her yörede karşımıza çıkmaktadır.

Fotoğraf No:15

Fotoğraf No:16
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8. SONUÇ
Van İli İran ile sınır olması nedeniyle dokuma açısından
Anadolu’nun önemli merkezlerinden biri olmuştur. Dokumanın birçok
türünün yapıldığı bölge, özellikle düz dokuma konusunda oldukça
önemli bir kültürel zenginliğe sahiptir. Yörede kilim başta olmak
üzere, düz dokuma çeşitleri, havlı dokumalar ve el örme dokumalar
oldukça yaygındır. Yine zengin dokuma özelliklerine sahip bir el
sanatı olarak karşımıza çıkan çorap örmeciliği yüzyıllar boyunca
bölgede dokunarak, günümüzde de özellikle kırsal bölgelerde önemini
yitirmeden devam etmektedir.
Gevaş ilçesi çorap örmeciliğinin yaygın olarak karşımıza
çıktığı bir yöredir. Daha çok yaşlı kadınların ördükleri zengin
motiflere sahip olan çoraplar, kullanım alanının devamı ile birlikte
yöre kültürünün anlaşılması açısından önemli bir kaynak teşkil
etmektedir.
Yöre kadınlarının büyük titizlikle ördükleri çoraplar örülen
bireye göre çeşitli özellikler taşımaktadır. Erkekler, kadınlar ve
çocuklar için ayrı formlarda ve farklı motifler kullanılarak örülen
çoraplar günümüzde evi süsleyen dekoratif bir unsur olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Uygulanan motifler genellikle bitkisel ve
hayvansal motiflerdir. Günümüzde hızlı teknolojik gelişmelerle
birlikte kırsalda azalan insan gücü ihtiyacı sonucu kentlere göçlerin
başlamasıyla el sanatları önemini yitirmiştir. El örmeciliği adı altında
yapılan birçok iş yerini seri üretime bırakmıştır. Fakat köklü bir
kültüre sahip olan Anadolu insanı günümüzde önemini yitiren el
sanatlarının gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak amacıyla
üretimine devam etmektedir.
Anadolu kültürünün anlaşılması ve gelecek kuşaklara
aktarılması söz konusu olduğunda el sanatları önemli bir kaynak
olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Anadolu insanının yaşamı el
sanatlarında can bulmaktadır. Kültürün toplum için bir hazine olduğu
düşünüldüğünde bu hazinenin korunmasının ne kadar önemli olduğu
da ortaya çıkmaktadır. Korumadan kasıt tarihe tanıklık yapan bu el
sanatlarının yok olmasının ve unutulmasının önüne geçilmesini
sağlamaktır. El sanatlarının korunmasını sağlamak ve de
unutulmalarını önlemek için arşivlenmeleri gereklidir. Bu arşivleme
işlemi yapılırken teknik, desen ve motif, kullanılan malzeme ve renk
gibi özelliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca kaybolmanın
önüne geçme ve geleneksel kültürün devamı için yeni tasarımlarla
gelenekselliği bozulmadan yeni kullanım alanları oluşturulmalıdır.
Yine son zamanlarda değişen turizm anlayışının insanları
kültürel miras turizmine yönlendirmesi ve insanların başka kültürleri
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görme ve tanıma hatta bir hatıra olarak yanında taşıma isteği
karşısında, kültürel bir turizm değeri olan el sanatları turizm alanında
değerlendirilerek, yöre halkı için ek gelir kaynağı olabilmektedirler.
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İRAN’DA BİR SİVİL MİMARİ ÖRNEĞİ ÜZERİNE
GÖZLEMLER “HOY- HANE-İ KEBİR” 
OBSERVATIONS ON A CIVIL ARCHITECTURE EXAMPLE
IN IRAN
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Öz

Türkiye-İran sınırında yer alan ve Van iline sınır olan Hoy kenti
birçok medeniyetin kurulduğu bir şehirdir. Özellikle Osmanlı Devleti ve
İran’da kurulan hanedanlıklar arasında şehir sürekli el değiştirmiştir. Hoy’da
günümüze ulaşan eserlerin çoğu Kacar dönemine aittir. Bu eserlerden biri
olan Hane-i Kebir Kacar sanat anlayışını yansıtmaktadır. Kacar döneminde
İran, Batıyla ilişkiler içerisine girmiştir. Bunun sonucunda İran’da batı
sanatının etkileri görülmeye başlamıştır. Sivil mimaride plan ve süsleme
anlayışı bakımından 18. ve 20 yüzyılda İran’daki yansımalar Hane-i Kebir’de
de tezahür etmiştir. Bu dönemdeki ev mimarisinde görülen simetrik plan ve
mekân konumlandırılması ile süsleme kompozisyonunda karşımıza çıkan
alçı, kalemişi ve ahşap süslemeler İran coğrafyasında hâkim olmuştur. Plan
düzenlemesi açısından Anadolu ile bağlantısı kurulmasa da Kacar evlerindeki
süsleme detaylarını Anadolu evlerinde görebilmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Hoy, Batı Azerbaycan, Sivil Mimari, Kacar
Evi

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi
Anabilim Dalı’nda hazırladığımız “İran-Hoy’daki Mimari Eserler” isimli Yüksek
Lisans tezinden üretilmiştir.
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Abstract

Khoy City, which is located on Turkey-Iran border an near to Van,
is a city where so many civilizations are established. The city repetitively has
changed hands especially between Ottoman Empire and dynasties established
in Iran. Most of the day-to-day works in Khoy belong to Qajar period. Hane-i
Kebir which is one of these works reflects the art mentality of Qajar. In Qajar
period Iran entered in connections with West. As a result of this, effects of
Wets art has started to be seen in Iran. Reflects of plan and ornament
mentality in civil architecture in 18th and 20th century in Iran has been seen
on Hane-i Kebir. Plaster, pen job and wood ornament which are encountered
in symmetrical plan and place positioning and ornament composition seen in
home architecture in this period have dominated in Iran territory. Even no
connections exist between Anatolia about plan setting, but the ornament
details on Qajar houses are seen on Anatolian houses.
Keywords: Khoy, West Azerbaijan, Civil Architecture, Qajar House

Giriş
Hoy, İran ve Anadolu arasında coğrafi konum bakımından
stratejik önemi olan bir kenttir. İran’ın Batı Azerbaycan Eyaletinin
şehirlerinden birisidir. Türk-İran sınırında yer alan Hoy Van’a
komşudur.(f.1) Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan şehrin Hoy ismini
alması 1400 yıl önce gerçekleşmiştir(Asl & Jafari, 2013, s.22.). İran'ın
kuzeybatısında, çevresi dağlarla kuşatılmış "Hoyi çukuru" denilen bir
havza içerisinde yer almaktadır. Etrafını kuşatan dağlardan dolayı kış
soğukluklarından korunmuş olan bu alanda Tebriz ve Urmiye
şehirlerine göre daha ılıman bir iklim hâkimdir. Tebriz'den Trabzon'a
giden karayolu ile Urmiye Gölü kıyılarından Kafkasya'ya ulaşan
yolların burada düğümlenmesi Hoy'un ticaret fonksiyonunu olumlu bir
şekilde etkilemiştir (Yazıcı, 1988, s.258).
İslam öncesinde Hoy şehri ile ilgili bulanan ilk kalıntılar, Hoy
tarihinin çok eskilere dayandığının bir kanıtıdır. Ancak yazılı tarihe
baktığımızda bu dönemle ilgili çok az kaynak bulunmaktadır. Buna
göre Hoy şehrinin yazılı tarihinin 5-6 bin yıl önceden başladığı
söylenebilir. Hoy, Manna Devletinden sonra Urartuların hâkimiyeti
altında kalmıştır. Hoy Utbe bin Ferkad es-Sülemî tarafından 641
yılında İslâm topraklarına katılmıştır. Muhtelif yolların kavşağında
olması sebebiyle, Emevî ve Abbasî dönemlerinde askerî üs olarak
kullanılmıştır.
Büyük
Selçuklu,
İlhanlı,
Karakoyunlu
hâkimiyetlerinden sonra Akkoyunluların eline geçmiştir. Şah İsmail I
tarafından Safevi idaresine alınan şehir, kuzeybatısında meydana
gelen Çaldıran Savaşından sonra Sultan Yavuz Selim tarafından
Osmanlı idaresine alınmıştır. Kanuni döneminde 1548'de Hoy tekrar
Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1585'de Özdemiroğlu Osman
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Paşa'nın Tebriz üzerine gittiği esnada, Hoy hâkimi Rumlu Mahmud
Bey'in tahliye ettiği şehir bir kez daha Osmanlı tarafından ele
geçirilmiştir. IV. Murad Revân seferi sırasında (1635) Hoy'u zapt etti
ve Safevîlerin üs olarak kullanmaması için yıktırmıştır. 1724-1739
tarihleri arasında Osmanlıların elinde kalan Hoy, Şah Nadir-i Afşar
tarafından tekrar İran topraklarına dahil edilmiştir. Hoy halkının
genellikle Şafii mezhebinden olduğu, bu şehrin daha sonraları, Safevi
devleti devri diğer şehirlerin halkları gibi, Hoylular da 12 imamlı
Şialık mezhebini kabul etmişlerdir. Kaynaklarda 12.yüzyılda Hoy'da
çıkan önemli kişilerden birisi Ahilik örgütünün kurucusu olarak
tanınan uzun adı Ebu'l-Hakayık Şeyh Nasirüddin Mahmud İbn Ahmed
el-Hoyî olan Ahi Evren'den bahsedilmektedir. Ahi Evren'in 1171
yılında Hoy'da doğduğu söylenmektedir (Riyahi, 1958; Mukaddem,
2010, s.473; Bilgili, 2010, s.29; Karadeniz, 2012; Karadeniz 2013).
Medeniyetlerin çeşitli dönemlerde meskûn ettiği Hoy
şehrinden günümüze ulaşan eserlerin birçoğu Kacar dönemine aittir.
Bu eserlerden süslemeleriyle dikkat çeken Hane-i Kebir makalemizin
konusunu oluşturmaktadır. Eser Kacar dönemi sivil yapıların mekân
ve plan anlayışını göstermektedir. Bu yapılarda teşekkül edilen
mimari özellikler İran'ın siyasi hayatının değişmesiyle birlikte sanat
anlayışının da değiştiğinin bir göstergesidir. Özellikle alçı ve kalemişi
süslemelerde natüralist biçimin ortaya çıktığı görülmektedir (Yelen,
2014).
Hane-i Kebir
Yapı, Hoy şehir merkezinde Amir Yolu ile Sina Caddesi’nin
kesiştiği noktada yer alır. Eser Zend Hanedanlığının sonu ve Kacar1
Döneminin başında inşa edilmiştir. Yapı üzerindeki süslemeler de
Kacar döneminin sonunda nakşedilmiştir. Ayrıca bazı kaynaklarda
yapı içindeki süslemelerin Muzaffereddin Şah Kacar döneminde
yapıldığı yazmaktadır. Bu durum süslemelerin Şah’ın hükümdarlık
süresi olan 1896-1907 yılları arasında teşkil edildiğini göstermektedir
Kıanı’nin 1989’da yaptığı çalışmaya göre eser, 25 Nisan 1978’de
resmi kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Kıanı’nın eserinde görülen 3/1613
ibaresi tarih değil kayıt numarasıdır (s.296) (Khoy, (2011). s.36;
http://urmia.irib.ir/home (erişim tarihi: 13.03.2017).2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fars Dili Edebiyatı A.B.D. Öğr. Üy. Yrd. Doç. Dr. Soner
İŞİMTEKİN, genel kullanım olan Kaçar tabiri yerine Kacar olmasının daha doğru
olacağını söylemiştir. Ayrıca kendisine Farsça çevirilerde yardımcı olduğu için
teşekkür ederim (Soner İşimtekin, kişisel görüşme, Mart 2017).
2Yapı günümüzde müze olarak kullanılmasından dolayı kaynaklarda geçen dönem ve
tarih ibaresi muhtemelen teşhir dolaplarının arkasında kaldığı için göremedik.
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Bir avlu içerisinde doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı üç
katlı olarak düzenlenmiştir ve iç sofalı plan grubuna girmektedir. Yapı
dışarıya güney cephesi ile açılmaktadır. Güney cephenin zemin
katının doğu ve batı kenarlarında yapıya girişi sağlayan dikdörtgen
kapı açıklıkları mevcuttur. Doğu köşede yer alan açıklığın iki
köşesinde küçük kare pencere açıklıkları bulunmaktadır. Zemin katın
ortasında iki sivri kemerli pencere açıklığı ve yan kısımlarında
dikdörtgen pencere açıklıkları yer almaktadır. Sivri kemerli pencere
açıklıkları şebekeli giyotin pencere ile kapatılmıştır. Pencerenin sabit
olan kısmında sonsuzluk anlayışına uygun birbiriyle bağlantılı 24
köşeli tam ve yarım yıldızlar mevcuttur. Pencerenin hareketli
kısmında ortada bir boşluk ve boşluğun etrafını 16 kollu yıldızlar sıralı
bir şekilde çevrelemektedir. Cephenin batı kenarında dikdörtgen geniş
bir pencere ve kapı açıklığı mevcuttur. Cephenin doğu ve batı
kenarlarının ikinci ve üçüncü katlarında yine dikdörtgen geniş pencere
açıklıkları bulunmaktadır. Cephenin ortasında zemin kat hariç iki kat
genişliğinde ahşap pencere düzenlemesi vardır. İki kat boyunca
oluşturulan sistemde toplamda 14 adet şebekeli pencere yer
almaktadır. Alt düzlemde yer alan pencerelerde ortada, çerçeve içinde
ve çıtalarla oluşturulmuş dikdörtgenler mevcuttur. Çerçevenin en üst
kısmında “S” kıvrımlı olan ve iki yanında basit bitkisel süslemeler
hâkimdir. Pencerenin dört köşesini ortada tam 12 kollu yıldız ve iki
yanda yarım işlenmiş yıldız desenleri dolaşmaktadır. Pencereler en
dıştan sade ahşap söveler ile çevrelenmektedir. Üst kat düzlemde ise
yoğun bir süsleme hareketliliği mevcuttur. Pencereler arası süsleme
şebekeleri birbiriyle bağlantılı olarak teşkil edilmiştir. Söveler
arasında baklava dilimli çıtalar birbirleri içinden geçmektedir ve
uçlarında birleşmektedirler. Birleşme noktalarında 24 kollu ışınsal
motif meydana gelmektedir. Işınsal motifler tam ve yarım verilerek
hareket halinde doğuş ve batış simgelemektedir. 24 kollu ışınsal
motifin etrafında 16 kollu on iki adet yıldız motifi mevcuttur. Baklava
dilimlerinin dışında kalan kısımlar yine tam ve yarım çok kollu yıldız
motifleriyle işlenmiştir. İki başta yer alan ışınsal motifler dıştan 5
kollu yıldızlar ile sınırlandırılmıştır. Üst düzlemde yer alan pencereler
dört yönden tam 12 kollu yıldız ve yarım yıldızlarla çevrelenmiştir.
Şebekeli pencerelerin üst kısmında pencerelerle aynı sırada yer alan
yedi adet yuvarlak kemerli yüzeysel niş sırası mevcuttur. Yapının üst
seviyesinde dışarı taşıntılı ahşap sakîfe yer almaktadır. Dikey ve yatay
yerleştirilmiş ahşap lambriler üzerine kalem işi tekniğinde yapılmış
bitkisel süslemeler işlenmiştir. (f.2)
Güney cephenin doğu kenarında girişten sonra bir koridor
üzerinden yapının zemin katına ve üst katına geçilmektedir. Zemin
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kata girişimizde karşımıza dikdörtgen planlı bir oda çıkmaktadır.
Odanın duvarları üzerinde dikdörtgen derin nişler vardır. Nişlerin
üstünde odanın tamamını dolaşan basit mukarnas dizisi
bulunmaktadır. Bu dizinin üstünde de yine odayı dolanan, raf olarak
kullanılan nişler mevcuttur. Nişlerin köşeleri mukarnaslarla
dolgulanmıştır. Odanın tavanında şemse ve çift salbek süsleme
unsurları yer almaktadır. İki ucunda palmeti andıran öğeler bulunan
şemsenin göbeği ajur işçilikle oyularak stilize bitkisel süslemeler
meydana getirilmiştir. Salbekler üzerinde yine ajurlu işçilik yer
alırken uçta yer alan salbekin üzerinde kıvrımlı dallardan kuş figürleri
çıkmaktadır. Diğer birime geçişimizde “T” planlı bir sofa yer
almaktadır. Mekânın duvarlarında dikdörtgen formlu nişler yer alırken
nişlerin köşeleri mukarnas dolgularla hareketlendirilmiştir. Nişlerin
üstünde mekânı dolanan tek sıra mukarnas dizisi vardır. Dizinin
üstünde köşeleri mukarnas dolgulu odayı dolanan raflar mevcuttur.
“T” planlı odanın ucunda yer alan bölümün duvarı üzerinde
dikdörtgen çerçeveler içerisinde yuvarlak kemerli derin bir niş
mevcuttur. Odanın tavanında madalyonlu süsleme hâkimdir. Ortadaki
şemse motifi “S” ve “C” formlu kıvrık dallar ile oluşturulmuştur.
Dallardan stilize yaprak motifleri ve kuş figürleri çıkmaktadır.
Şemsenin tam ortasında ajurlu bir işçilik görülmektedir. Tavanın
köşelerinde stilize yapraklar, çiçekler, kuş figürleri ve stilize hayvan
motifleri vardır. Palmet şekilli salbekler üzerinde de ajurlu işçilik ve
stilize bitkisel motifler tekrarlanmaktadır. “T” biçimli sofanın geri
çıkıntılı bölümün tavanı stilize süslemelerle ile sınırlandırılmıştır.
Tavanda ortada şemse ve köşebent süsleme yer almaktadır. Giyotin
pencerelerin üzerindeki camlarda eflatun, sarı, yeşil ve mavi renk
kullanılırken süslemenin merkezi yarım bırakılmıştır. Ayrıca odaya
açılan iki kapı bulunmaktadır.3(f.3-9)
Odanın batı kısmındaki birime geçerken buraya hem dışarıdan
girişi sağlayan açıklık hem de üst kata geçişi sağlayan merdivenler
bulunmaktadır. Birimin duvarları üzerinde dikdörtgen nişler vardır.
Üst kata çıktığımızda yine duvarlarında nişler olan sade bir oda
karşımıza çıkmaktadır. Odanın tavanında yine iç içe geçmiş şemse
motifi ve çift salbek düzenlemesi mevcuttur. Kenarları dilimli olan
şemselerin içi stilize çiçek ve palmetlerle ajur işçilik kullanılarak
işlenmiştir. Salbeklerde yine kurdela ve palmet motifleri
kullanılmıştır. Ajur teknikle teşkil edilmiş salbeklerde stilize çiçek ve

İç kısımlarını göremediğimiz bu birimler muhtemelen üst katta olduğu gibi nişi
bulunan küçük odalar şeklinde olmalıdır.
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kuş figürleri ile palmetler bulunmaktadır. Bu kısımdan iki kat
yüksekliğe sahip baş odaya (selamlık) geçilmektedir.(f.10-11)
Oda aynı hizada yer alan zemin kattaki sofa gibi “T” plana
sahiptir. Odadan diğer birimlere geçiş sağlanmaktadır. Odanın
duvarları üzerinde dikdörtgen ve sivri kemerli nişler ile sivri kemerli
pencere açıklıkları yer almaktadır. İçi mukarnaslar ile doldurulan
nişler dıştan yivli bordürler ile sınırlandırılmıştır. Nişlerin üstünde
şemse ve çift salbekler mevcuttur. Bazı şemse motifleri 10 kollu yıldız
ile diğerleri stilize çiçek motifleriyle oluşturulmuştur. Salbeklerde
stilize çiçekler ve palmetler kullanılırken palmetlerin ucunda kuş
figürü olduğu görülmektedir. Odanın üst ve alt düzlemleri çift
mukarnas dizisi ile ayrılmaktadır. Üst düzlemde dikdörtgen çerçeve
içinde sivri kemerli nişler ve pencere açıklıkları mevcuttur. Pencereler
giyotin ve kanatlı şeklindedir. Sivri kemerlerin üzerine bitkisel
süslemeler işlenmiştir. Nişin kavsarası mukarnaslar ile dolgulanmıştır.
Odanın duvarları mukarnas dizisi ile son bulmuştur.(f.12)
Odanın tavanında grift süsleme anlayışı hâkimdir. Süsleme en
dıştan bordürler ile çevrelenmiştir. Bordürlerin en dışında baklava
dilimli şeritler dolaşmaktadır. İkinci sırada geniş kuşakta “S” formlu
kıvrık dallar ve stilize bitkisel motifler mevcuttur. Bitkisel formlar
palmet şeklinde kuşağa yerleştirilmiştir. Sonraki kuşakta sıralı
kıvrımlar içinde tekrardan baklava dilimi motif işlenmiştir. Son bordür
kuşağında ise balık kılçığı deseni uygulanmıştır. Simetrik olarak
düzenlenen tavan süslemesinde stilize bitkisel ve hayvan motifleri,
kabaralar ve gerçekçi anlayış ile yapılmış hayvan figürleri mevcuttur.
Şemsenin ortasında ajur teknikli kabara yer almaktadır. Kabaranın
üstünde stilize bitkisel motifler vardır. Motifin etrafına yıldızlar
yerleştirilmiştir. Kabaranın etrafı baklava dilimi benzeri düz ve eğri
hatlara sahip madalyon ile çevrilmiştir. Madalyonun kısa uçlarında
ajur teknikli kabaralar yer almaktadır. Madalyonun uzun olan uç
kısmında etrafı baklava dilimi ile çevrelenmiş dört adet salbek motifi
vardır. En uçta ok ucu benzeri motif uygulanmıştır. Motifin içine
palmet ve stilize bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Kabara motifleri
arasında yıldız benzeri bezeme öğeleri yer almaktadır. Ana motif en
dıştan yine düz ve kıvrımlı hatlı düzenleme ile sınırlandırılmıştır.
Tavanın diğer kısımları kıvrık dallar, stilize çiçekler, yapraklar,
mitolojik yaratıklar, ceylan ve kuş motifleriyle doldurulmuştur. Ayrıca
bitki ve yaprak motiflerinin iç kısımları da boş bırakılmamıştır.(f.13)
Odanın “T” planın uç kısmının tavanı üzerinde ana motifte
ajur teknikli stilize bitkisel formlarla oluşturulmuş yıldız motifi yer
almaktadır. Tavanda yine stilize bitkisel motifler, mitolojik yaratıklar
ve gerçekçi anlayışın kullanıldığı hayvan figürleri mevcuttur.(f.14)
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Odanın alt seviyede yer alan duvar düzlemi boyunca kalemişi
süslemeler yer almaktadır. Kalemişlerinde iki süsleme programı
vardır. Bu düzenlemeler stilize bitkisel motiflerle oluşturulmuş “S”
kıvrımlı alçı süsleme kuşağı ile ayrılmaktadır. Alt kısımlardaki
süslemelerde ana motif olarak altlı üstlü yerleştirilmiş madalyon
benzeri bitkisel bezeme öğeleri mevcuttur. Madalyonların içinde
yapraklar, kıvrık dallar, karanfil, papatya ve çeşitli çiçek türleri ile kuş
figürleri görülmektedir. Fakat madalyonlar üzerindeki süsleme
temaları birbirlerinden farklı olarak işlenmişlerdir. Ortadan çıkan
kıvrık dallar yanlara doğru “S” ve “C” şeklinde açılmaktadır. Kıvrık
dallar üzerinde yaprak ve papatya motifleri yer almaktadır.
Madalyonların altında ve üstünde iki yana gül demetleri sarkar
vaziyettedir. Ayrıca madalyonlar arasında gül ve papatyalardan
buketler oluşturulmuştur. Bezeme öğelerinin arasında nar motifleri de
görülmektedir. (f.15)
Üst düzlemde yer alan kalemişi süsleme programında ise üç
farklı süsleme örnekleri vardır. Geniş olan süsleme süsleme
levhalarında ortada vazodan iki yana sarkan güller ile akantus
yaprakları üzerinde yükselen gül ve karanfiller mevcuttur. Ana
motifin iki yanında hareket halinde kanatlarını açmış kuş figürleri
bulunmaktadır. (f.16)
Kıvrımlı dallar üzerinde stilize çiçek, yaprak ve buketler
mevcuttur.
Diğer süsleme programında yine ana motif olarak gül
buketleri yer alırken motifin etrafı yine kıvrık dallar üzerinde çiçek ve
yapraklar ile çevrelenmiştir. Ayrıca buketin iki yanında boyunları
arkaya doğru çevrilmiş kuş figürleri vardır. (f.17) Bir başka kalemişi
bezeme programında güllerden, buketlerden ve kıvrık dallardan oluşan
süsleme tekrar edilmektedir. Fakat bu sefer kuş figürleri
kullanılmamıştır.
Odanın süsleme bakımından en dikkat çekici yeri ocak nişi
kısmıdır. Bu bölümde boş yer bırakmama kaygısı vardır. Sivri kemerli
bir niş şeklinde düzenlenen birim dıştan çerçeveler içine alınmıştır.
Niş en dışta yivli çift bordür ile sınırlandırılmıştır.(f.18)
Alınlık kısmında şemse ve salbekler mevcuttur. Bordürden
sonra gelen kısımda ve alınlık natüralist üslupta yapılmış gül, karanfil
ve kuş figürleri ile bezenmiştir. Yivli bir bordürden sonra gelen
kuşakta kırmızı zemin üzerinde stilize bitkisel motiflerle bezenmiş
farklı renkte şemse motifleri mevcuttur. Çifte yivli bordürden sonra
sivri kemerli niş ve davlumbaz vardır. Sivri kemerin köşelerine
vazodan çıkan gül buketleri yerleştirilmiştir. Davlumbazın üst
kısmında lacivert zemin üzerine stilize çiçek motifleri işlenmiştir. Bu
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motiflerin altında üç sıra baklava dilimli süsleme kuşağı vardır. Üst
sıradaki dilimlerin içerisinde kırmızı zemin üzerine stilize çiçek
motifleri yer almaktadır. Orta sıradaki dilimler içerisinde ana süsleme
öğesi olarak gül, çiçek ve yapraklar vardır. Alt sıradaki dilimler
içerisinde “S” ve “C” kıvrımlı motifler mevcuttur. Devam eden kuşak
boyunca manzara tasvirleri görülmektedir. Ortada kubbeli, sütunlu ve
galerili bir yapı ile iki yana eğimli kırma çatılı mekânlar
bulunmaktadır. Diğer süslemede at üstünde giden iki insan figürü
işlenmiştir. Mavimsi boya ile işlenmiş manzara ve figürlü resimlerin
altında ters palmet düzeni ve manzara tasviri bulunmaktadır.
Tasvirlerin altında mukarnas dilimlerinde farklı renkteki zeminler
üzerinde stilize bitkisel motifler mevcuttur. Mukarnasların altında
manzara tasvirleri, ceylan ve leylek figürleri vardır. Tasvirler arasında
yine beyaz zemin üzerine kırmızı boya ile yapılmış bitkisel motifler
işlenmiştir. Devam eden davlumbaz kıvrımlı perde motifi şekliyle son
bulmaktadır. Bu kısmın üzerinde simetrik olarak oluşturulmuş
kıvrımlı dallar ve yaprak üzerinde yine stilize çiçek motifleri vardır.
Niş duvarının üzerinde önde ekmeğe saplanmış bıçak ile arka alanda
manzara tasviri nakşedilmiştir.(f.18-19)
Duvarlardaki bitkisel süslemelerde kırmızı, mavi, yeşil,
pembe ve sarı ile bu renklerin tonları kullanılmıştır. Ayrıca kıvrımlı
dallarda genellikle altın yaldız kullanılmıştır.
Vitraylı pencerelerde kullanılan renklerde duvarlarda
kullanılan renkleri tekrarlamaktadır. Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı
renkler ile saydam cam parçası pencerelerde kullanılmıştır.(f.20)
Sofadan diğer odaya geçtiğimizde diğer odaları tekrar
niteliğinde duvarlar üzerinde nişler ve tavanda salbek motifleri
mevcuttur. Odanın kuzey duvarı üzerinde bir niş yer almaktadır. Nişin
iki yanında kıvrımlı dallar ile stilize bitki ve çiçekler ile gül demetleri
bulunmaktadır. Odadan üst kata çıkmak için yer alan kapı açıklığı
mevcuttur. (f.21)
Son katta odaya girmeden önce dar bir geçiş alanı
bulunmaktadır. Odanın duvarları üzerinde dikdörtgen nişler ve
ortadaki geniş odaya açılan pencere açıklığı vardır. Odanın tek duvarı
üzerinde basit bir mukarnaslı şerit ile onun üzerinde raflar mevcuttur.
Rafların köşeleri mukarnas ile dolgulanmıştır. Mukarnasların üzeri
üçgen şeklinde çizilmiştir. Odanın tavanında basit bir şemse motifi
vardır.(f.22-23)
Yapı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.
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Değerlendirme
Yapı üç katlıdır ve iç sofalı plan tipi diyebileceğimiz gruba
girmektedir. İran’ın batıyla münasebetinin hızlandığı yıllarda inşa
edilen Hane-i Kebir’in plan ve süsleme özellikleri İran ve diğer
coğrafyalarda da kullanılmıştır. İran'daki sivil yapılarda avlu, bahçe,
havuz, giriş açıklıkları, koridor, sofa ve sofaya açılan özel birimler
bulunmaktadır ve kalemişi renk çeşitliliği ile alçı süslemeler yoğundur
(New Life for Old Structure, 1992; Makani vd., 2012, s.45-50; Karimi
& Hosseini, 2012, 81-86; Islamı vd., 2016, s.45-50)
Tebriz Behnam Evi (18.yy), sofa planı ve birimlerin genel
yerleşimi açısından Hane-i Kebir'e benzemektedir (Shirazi, 2011,
s.165; Özkurt, 2014, 49-50). Yapının giriş cephesinin ortasındaki
vitraylı pencere düzenlemesi ve yan mekânların sade tutulması Hane-i
Kebir’in cephe özelliklerini tekrar eden bir özelliktir. Hane-i Kebir’in
duvar resimlerinde zemin krem renklidir ve nakşedilen nebati
motiflerde farklı renk tonlarını görebilmek mümkündür. Ayrıca
bezemelerin kıvrımlarla hareketlendirildiği görülmektedir. Behnam
evinde ise Lacivert ton ve nispeten daha küçük motifler vardır. Ayrıca
Hoy’daki yapıda duvarlardaki niş ve pencere açıklıklarında mukarnas
düzenlemesi yer alırken Behnam evinde tercih edilmemiştir. (f.24)
Kacar Döneminde Tebriz'de inşa edilmiş Selmâsi Evi (18-20 yy.)'nin
bahçe, havuz konumlandırılması, cephe ve sofa planlaması, vitraylı
pencere düzenlemesi ve ocak nişinin etrafındaki bitkisel kalemişleri
dönemin genel özellikleri olarak Hane-i Kebir'i tekrarlamaktadır
(Shirazi, 2011, s.165; Heidari vd., 2014, s.63-76; Özkurt, 2014, 5960). (f.25) Hoy’daki bir diğer sivil yapı olan ve belediye binası olarak
kullanılan Fermandâr u Şehridârî’nin (1894-95) cephelerinde
kullanılan alçı kabartmalı gül demetlerini ve bitkisel motifleri Hane-i
Kebir’de kalemişi tekniğinde görebilmekteyiz (Yelen, 2014, s.41-48).
(f.26) İran’ın Gılan bölgesinde Abrishami Evi (Kacar Dönemi)’nde
görülen kıvrımlı bitkisel alçı kabartmalar ve madalyonlar Fermandâr u
Şehridârî binasının süsleme kompozisyonlarını hatırlatsa da özellikle
buta ve gül motifleri Hane-i Kebir’i anımsatmaktadır (Rahimzadeh,
2015, s.18026-18029). (f.27) İran Refsencani şehrinde Hacı Ali
Evi’ndeki (Kacar Dönemi sonu), bitkisel motifler içindeki ejder ve
kuş figürleri, mukarnas frizleri, geometrik düzenli vitraylı pencereleri,
merkezde bir çiçek motifi ve etrafının kıvrım dallarla
hareketlendirilmesi Hane-i Kebir’i tekrarlamaktadır (Abadi vd., 2015,
s.911-924). (f.28)
Azerbaycan'daki Şeki Han Sarayı (18.yy) 'nın dışarı taşkın
olmayan cephe düzenlemesi, saçakların yerleşimi ve kalemişi ile
süslenmesi Hane-i Kebir ile ortak özellikler sergilemektedir. Fakat
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Hane-i Kebir’in dışa açılan mukaranaslı giriş açıklığı
bulunmamaktadır. Yapı içerisindeki kalemişi süslemeler yoğunluk ve
çeşitlilik açısından Hoy’daki yapıya göre nispeten daha fazladır.
Ayrıca nişlerin mukarnas kavsaraları ve mukarnaslı frizler Hane-i
Kebir’i hatırlatan özelliklerdendir. Şeki Han’da gördüğümüz kalemişi
ve çiçekler arasındaki ejderler Hane-i Kebir’in alçı tavan süslemesinde
tekrar edildiği görülmektedir (Bingöl, 1993, s. 171-177; Azizsoy,
2015, s. 81-96. (f.29)
Hane-i Kebir’in içerdiği mimari özelliklerine genel olarak
yakınlık gösteren yapıları Anadolu coğrafyasında bulmak zordur.
Fakat bazı sivil mimari örneklerinde detayların benzerliği dikkat
çekmektedir. Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda (1784) Hane-i
Kebir’deki süsleme özelliklerini kompozisyon açısından yakınlığını
görmesek de motiflerin kıvrımları ve dikey hareketleri Kacar
evlerindeki süslemeleri anımsatmaktadır (Bulat, 2014, s.145-151;
Kanberova & Bulat, 2015, 48-56). (f.30) Bitlis İsa Kalkan Evi’nin
(1897) musandıra süslemeleri özellikle nişlerdeki dikey doğrultuda
uzanan natüralist anlayışla işlenmiş motifler ilişkili özellikler
sergilemektedirler (Öztürk & Cangüleç, 2011, s.208-220; Baş, 2002,
s.65-67). (f.31) Hane-i Kebir’de görülen alçı malzemeli davlumbazın
üzerinde yoğun kalemişi süslemeler mevcuttur. Anadolu’da
davlumbazın kalemişi ile süslendiği bazı örnekler mevcuttur. Tokat,
Latifoğlu Konağı’nın (19.yy) ocağından alçı malzemenin
kabartılması ve üzerine kalemişi bitkisel motiflerin işlenmesi benzer
bir biçim olarak karşımıza çıkmaktadır (Akın & Hanoğlu, 2013,
s,178). (f.32)
İran'daki Kacar Dönemi sivil yapılarında özellikle evlerde
gördüğümüz havuz ve bahçe düzenlemeleri, simetri anlayışı,
birimlerin yapı içerisinde ve avlu etrafındaki konumlandırılmaları,
giriş koridorları, sütun kullanımları, sofa planlaması ile odaları yapı
içerisindeki sofanın etrafına konumlandırılmaları Kacar Dönemi
evlerinde mekânsal ortak özelliklerdendir.
Bu dönemdeki sivil yapılarda süsleme anlayışında farklı türler
görülmektedir. Ahşap şebekeli, geometrik düzenlemeli vitraylı
pencereler, duvar süslemelerindeki kalem işlerinde ve alçı
kabartmalarda bitkisel merkezli süslemeler, niş ve pencere
kavsaralarında mukarnas kullanımı, hayvan ve mitolojik figürlü
tasvirler, tavanların halı gibi işlenmesi bu dönemdeki yapılarda
karşımıza çıkan ortak süsleme temalarıdır.
Plan ve süsleme kompozisyonları İran coğrafyası dışında
yakın siyasi- kültürel ilişkileri olan Azerbaycan’da kullanılmıştır. Bir
Türk devleti olan Kacarlar döneminde Avrupa ile olan politik
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yakınlaşmalar İran sanatında da kendini göstermiştir ve özellikle
süsleme biçimlerinde etkileşim yoğun olarak görülmektedir. Böylece
Osmanlı Devleti’nde de görülen batılılaşma etkisi İran coğrafyasında
da tezahür etmiştir. Bu sebeple Anadolu sanatı ile İran sanatı
arasındaki Selçuklu Çağı ve Osmanlı Dönemlerinde görülen benzer
mimari biçimlerin yaşadıkları siyasi eksen kaymasından dolayı
batılılaşma döneminde de devam ettiği anlaşılmaktadır.
Yaptığımız bu incelemenin daha sonraki çalışmalar için bir
basamak olmasını ve sanat tarihi disiplininde eksikliği hissedilen
özellikle İran’ın Pehlevi Dönemi öncesi kurulan Türk Hanedanlıkları
sanatı araştırmalarına katkı sunmasını temenni etmekteyiz.4
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Öz

Osmanlı İmparatorluğu toprak kaybı ile sonuçlanan ilk antlaşmayı
(Karlofça Antlaşması) 1699 yılında imzalamak zorunda kaldığında, devlet
adamları acı bir gerçeği çok daha iyi kavramaya başlamıştı: Devlet elden
gidiyordu ve buna mani olmak için acilen bir şeyler yapmak gerekliydi.
Tanzimat’tan Islahat’a, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e oradan diğer irili ufaklı
tüm reformlara kadar tevessül edilen bu “bir şeyler”, Osmanlı
İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine değin süreklilik gösteren bir olgu
olarak, “Türk modernleşmesi” şeklinde adlandırılmaktadır. Bu çalışmada,
Türk modernleşmesinin aşamaları panoramik bir tarzda ele alınmakta ve
onun doğası itibariyle hem bir proses (Batılılaşma) hem de bir proje (devleti
kurtarma) olduğu sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türk Modernleşmesi, Tanzimat, Islahat,
Meşrutiyet, Cumhuriyet.

Abstract

Ottoman statesmen began to perceive better a bitter truth when they
had sign the Treaty of Karlowitz (1699) that caused land loss for the first
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time: the state had been lost and it was necessary to do some thing
immediately. This “something”, which resort to all majör and minör reforms
from the Tanzimat to the Reformation (Islahat), from the Constitutionalism
(Meşrutiyet) to the Republic (Cumhuriyet), “Turkish Modernization” that
continued from Ottoman Empireto Republic of Turkey. In thisstudy, the
stages of Turkish modernization are discussed in the panoramic manner and
it ends with the conclusion that it was both a process (Westernization) and a
project (rescuing the state) by its nature.
Keywords:Turkish Modernization, Tanzimat Edict, Reformation,
Costitutionalism, Republic.

Giriş
Modernlik ve modernleşme, yeni toplum tipine ilişkin
sosyolojik, antropolojik ve tarihsel analizlerde temel perspektif olma
özelliğine sahiptir. Bu perspektif, sosyolojide Auguste Comte ve
Herbert Spencer gibi ilk dönem evrimcilerinin odak noktası olmuştur.
Modernlik ve modernleşme, farklı tarz ve şekillerde de olsa, Karl
Marx, Emile Durkheim, Alexis de Tocqueville, Max Weber,
Ferdinand Tönnies ve Neil Smelser gibi düşünürlerin de temel bakış
açısını oluşturmuştur (Eisenstadt, 2011: 1608).
Literatürde modernleşmeyi açıklamaya yönelik olarak klasik,
modern hatta post-modern teoriler geliştirilmiştir. Ancak Türk
modernleşmesini konu edinen bu çalışma açısından önemli olanı,
klasik teorilerdir. Modernleşmeye dair klasik teoriler, eskinin kapalı
kurumsal yapılarının dağılması, yeni yapı ve formasyonların gelişmesi
ve sosyal mobilizasyon potansiyelinin ortaya çıkması gibi modernliğin
ve modern toplumun temel karakteristiklerini ele almışlardır. Buna
göre modernleşme sürecinde ortaya çıkan en önemli yapısal
değişiklikler şehirleşme, ekonomik gelişme, büyüme ve kalkınma gibi
iyileşmeler, iletişim teknolojisinde ilerlemeler ve artan eğitim fırsatları
gibi devasa değişiklikleri kapsamaktadır(Eisenstadt, 2011: 1608).
Dolayısıyla ilgili teorilere göre modernleşme, Thomas Khun’ın
tabiriyle,
önceki
dönemden
kopuşu
temsil
eden
bir
“paradigmadeğişimi”dir. Bu paradigma değişiminin beraberinde
getirdiği temel yenilikler, kurumsal düzeyde modern devlet, modern
ulusal kolektiviteler ve yeni piyasa ekonomileri gibi kurumsal
formasyonların ortaya çıkmasıdır.
Dünyanın değişik toplumlarında gelişen bu kurumsal
formasyonlar, her ne kadar farklı gelişim dinamiklerinin ürünü olsalar
ve her biri kendine münhasır kültürel, geleneksel ve tarihsel bir
tecrübeyi yansıtsa da, bunların tümü genel modernleşme sürecinin
ürünleri olarak, modernleşme paradigmasının içinde telakki
edilmişlerdir. Klasik modernleşme teorisyenlerine göre, “Batılılaşma”
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da denilen bu süreç, geri döndürülmesi imkânsız olan ve Batı
dışındaki toplumların medenileşme adına mutlaka izlemesi gereken
zorunlu bir süreçtir. Oluşturulmaya ve Batı dışı toplumlara
dayatılmaya çalışılan bu algının vurgulanması özellikle önemlidir;
çünkü Türk modernleşmesi içinde yaşanan tartışmalarda bu husus
hayli önemli bir yer işgal etmiştir.
“Egemen bir devlet olarak var kalabilmek ve devletin
şahsında tecessüm eden birlik ve beraberliği idame ettirebilmek için
ne kadar ve nereye kadar modernleşme?”“Modernleşme her yönüyle
Batı gibi olmayı (Batılılaşmayı) da içerir ve/veya tecviz eder
mi?”“Dünya üzerinde egemen bir Türk Devleti olarak kalmayı
başarabilmek için hangi kurumsal düzenlemeleri yapmak
lazım?”“Bilimsel gelişmelere ayak uydurmak kaçınılmaz gözüküyor;
aynı şey kültür için de geçerli midir?”Osmanlı-Türk devlet erkânının
ve kendisini henüz devletten özerk kılamamış, bu anlamda devletle
organik bağı devam etmekte olan Osmanlı-Türk aydınının zihnini
meşgul eden sorular, bu ve benzeri sorulardı. Burada dikkat edilmesi
gereken ve esasen bu çalışmanın temel problematiğini oluşturan
nokta, Türkiye’de hem İmparatorluk hem de Cumhuriyet döneminde
modernleşmeci aktörlerin temel motivasyonlarının odağında “devletin
bekası” kaygısının yer almasıdır. Bu anlamda,
Osmanlı
modernleşmesinin bir “devleti kurtarma projesi” olduğu söylenebilir.
Bunu mesela Yeni Osmanlıların Padişahın iflah olmaz muhalifi
olmalarına rağmen, “romantik liberalizmle birlikte, sinelerinde şiddetli
ve romantizmden de gelen bir vatanperverlik” barındırıyor
olmalarından da anlamak mümkündür (Mardin, 2011: 42). Bunu
onların “yüksek devlet personeliyle yakın ilişkileri olmasına ve
hepsinin de esasen devlet kurumlarında yetişmiş olmalarına”
bağlayanlar olabilir. Ama bu durum 1890’ların Jön Türklerinde de
değişmemiştir. Nitekim onlarda Yeni Osmanlılardaki toplumsal orijin
değişmiş; ana çerçeve “devlet”ten çıkarak, “yüksekokul”a doğru
evrilmiştir (Mardin, 2011: 51). Ancak bu eksen değişmesi bile Jön
Türklerin “devlet biriminin muhafazasında II. Abdülhamit’ten daha
ısrarcı” olmalarını engelleyememiştir (Mardin, 2011: 53).
Mamafih, bu projenin devleti kurtarma ve var kılma hedefi
açısından idealist ama bunu başarabilmek için tevessül edilen araç ve
mekanizmalar açısından son derece pragmatist olduğunu belirtmek
gerekir. Nitekim Mardin (1983: 9)’in de belirttiği gibi, Türk tipi
modernleşmede Batı’daki gibi bir felsefi spekülasyon söz konusu
değildir; amaç “devleti kurtarmak” ve bunun için mümkün mertebe
kısa vadeli, pratik, “devlet için geçerli” çözüm yolları aramaktır.
Sorun bu kadar net ve sade bir şekilde ortaya konulmaktaydı. Bu acil

423

424 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

gerçeklik ve gereklilikten olacak, Çetinsaya (2011: 54)’nın da ifade
ettiği gibi, 1840’lardan 1870’lere kadar bütün siyasi fikir tartışmaları
ve siyasi elitler arasında cereyan eden bütün mücadele, aslında
devletin nasıl kurtarılabileceği meselesine getirilen çözümler
manzumesinden ibarettir.
Türk Modernleşmesinin Ana Evreleri
Osmanlı İmparatorluğu, daha kuruluşundan itibaren durmadan
değişen ve gelişen bir yapı sergilemiştir. Bu yüzden olsa gerek,
kurumları ve kültürü ile daha 15.yüzyılda kendine has bir medeniyet
yaratmıştır. Bu gelişme süresince İmparatorluk, canlı bir bünye gibi,
eski Türk siyaset ve toplum geleneklerinden, daha sonra da Doğu ve
Batı medeniyetlerinden harmanlayarak kendine has siyasi ve kültürel
bir sistem yaratmış ve bu sistemin kültür çerçevesi içinde kendine
göre bir değişim usulü de bulmuştur. Her medeniyet, başka medeniyet
ve kültürlerden aldığı yabancı kurumları ve adetleri kısmen
değiştirerek, kısmen de tamamlayarak bünyesine uydurur. Her
medeniyetin çeşitli değişim safhaları vardır ve bir safhadan diğer
safhaya geçiş sancılı olur. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu’nun beylik
halinde kuruluş safhasından sonra, 15.yüzyılda kuvvetli bir merkezi
sisteme geçiş süreci hayli sancılı olmuştur. Ancak neticede devlet
kendi değişim usullerine uygun bir gelişme safhasına girmiş ve ondan
sonra da değişimlere aynı şekilde ayak uydurabilmiştir. Nitekim
18.yüzyılda örnek alınan Avrupai topçu ve istihkâm birlikleri ve
kurulan mühendishane büyük sancıya meydan vermeden Osmanlı
asker bünyesiyle bağdaştırılabilmiştir. Yüzyılın sonunda, bu geleneğe
bağlı değişim fikri bir yana bırakılarak, onun yerine daha köklü
yenileşme veya ıslahata girişme düşüncesi rağbet görmeye başlamıştır.
Böylece 19.yüzyılda “çağına uymak” şeklinde ifade edebileceğimiz
yeni bir mesele ortaya çıkmıştır. “Muasırlaşma”,“çağdaşlaşma”,
“asrileşme”, “Batılılaşma”, “Avrupalılaşma” gibi muhtelif isimler
altında, çeşitli zamanlarda sürekli olarak devlet düşünce adamlarını ve
halkı meşgul etmiş olan bu meseleyi yani modernleşmeyi Karpat
(2013a: 14); temelde Avrupa’nın iktisadi, askeri ve siyasi gücüne karşı
koymak ve bu sayede ülkenin siyasi hürriyetini, sosyal ve kültürel
benliğini koruyarak devamlılığını sağlamak için başvurulmuş bir
yololarak tanımlamaktadır.
Karpat (2013a: 15)’a göre Osmanlı İmparatorluğu’nda,
modernleşme adı altında toplanan sosyal, ekonomik, siyasi
değişimlerin takip edeceği iki ana yol belirmiş bulunmaktaydı: Birinci
yol, Avrupa’ya iktisadi ve askeri üstünlüğü sağlayan teknolojiyi ve
onun getirdiği teşkilatı kabullenerek, siyasi, kültürel ve sosyal
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değişimlere ikinci derecede önem vermekti. Kültürel, sosyal ve siyasi
gelişmelerin, belli bir süre içinde, teknolojik değişimlere ayak
uydurmaları zaten kendiliğinden sağlanacaktı. İkinci yol ise teknoloji
ve teknolojinin bağlı olduğu maddi faktörleri bir yana bırakıp,
Avrupa’nın siyasi teşkilatına, düşüncesine ve yaşayışına öncelik
vererek bunları modernleşmenin ilk şartı yapmaktı.
Modernleşme sürecinin Batı’daki serencamına bakıldığında,
burada modern devleti yaratan merkezileşme hamlesi, çevresel
güçlerle (kilise, burjuvazi ve aristokrasi) uzlaşmaya dayalı ve onların
merkezi otorite karşısında özerkliklerini yitirmeden yönetim erkinin
bir parçası haline gelmelerine olanak tanıyacak şekilde çok boyutlu
“bir dizi karşı karşıya gelme” sonucunda gerçekleşmiştir. Türk
uygulamasında ise gerek İmparatorluk gerekse Cumhuriyet
dönemlerinde bu karşı karşıya gelme, merkezle çevre arasında tek
boyutlu bir çatışma halinde cereyan etmiştir (Kaliber, 2012: 109).
18.yüzyıldan itibaren İmparatorluğun bariz şekilde gerilemesi,
Osmanlı aydınlarını bir arayış içine sokmuştur. Ortak tavır bu
gerileyişin yine Batı’ya benzeyerek önlenebileceği şeklinde tezahür
etmiştir. Bu da Osmanlı aydınlarının gözlerini Batı’ya çevirmelerine
ve Batı’ya hayran olmalarına yol açmıştır. Batı karşısındaki hayranlık
duygusu iki önemli gelişmeyi beraberinde getirmiştir: Birincisi,
Batı’da gelişen ve her çeşit sosyal ve felsefi değerin tartışabileceğini
kabul eden “kritik söylem kültürü” adıyla İbrahim Şinasi tarafından
kavramsallaştırılan anlayış, ikincisi ise faydalı sayılan gelişmelerin
halka aktarılması amacıyla Münif Paşa öncülüğünde oluşturulan
“Ansiklopedicilik Hareketi”dir (Doğan, 2012: 135). Özellikle
Tanzimat Dönemi’ne rastlayan bu gelişmeler, sonraki dönemleri de
içine alan modernleşme yanlısı politika ve kadrolara ilham teşkil
etmiştir.
Bu bölümün “Türk Modernleşmesinin Ana Evreleri”
başlığıyla ele alınmasından, evrelerin birbiriyle kopuk olduğu veya
modernleşmeye
bakış
açısının
sürekli
değiştiği
sonucu
çıkarılmamalıdır. 1700’lerin sonlarından başlatıp Cumhuriyet’in
Atatürklü yıllarına kadar analiz edeceğimiz Türk modernleşmesi
süreklilik arz etmekte ve birçok yönden tamamlayıcılık ilişkisi
taşımaktadır. Süreksizlik ve değişiklikler iktidar kadrolarında
olmuştur. Ancak hiçbir devrimci iktidar üyesi, devirdiği iktidarı
modernleşme üzerinden eleştirmemiştir. Başka bir ifadeyle, hararetli
iktidar kavgaları yaşansa da, gelenler gidenlerin modernleşme
hamlelerini yok sayıp sonlandırmaya değil, güncelleyip ilerletmeye
çalışmışlardır.
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İlk Adımlar
Türk toplumunun modernleşme serüveninin başlangıcı
hakkında farklı görüşler mevcuttur. Bu serüvenin başlangıcı Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk defa önemli ölçüde toprak kaybına uğradığı
1699 tarihli Karlofça Antlaşması’na kadar götürülebilir. Hatta
modernleşme-batılılaşma-batı tekniğinden yararlanma üçgeni
kurularak, söz konusu serüvenin 1453 İstanbul’un fethine kadar
götürülmesi de mümkündür. 18.yüzyıla kadar gelinen süreçteki teknik
içerikli küçük çaplı güncellemeler, Batılılaşma ya da modernleşme
için değil, tabiri caizse günü kurtarma endişesiyledir.
Türk Modernleşmesi, çoğunlukla Batılılaşma çabalarıyla
özdeşleştirilse de en azından başlangıçta İmparatorluğun Batı’ya karşı
kendini savunma ve ona rağmen var olma mücadelesinin stratejik
zorunlulukları olarak gündeme gelmiştir (Kaliber, 2012: 107). Reform
hareketlerinde öncelik tanınan alanların askeri ve eğitim kurumları
olması bu durumu kanıtlar niteliktedir. Devletin eski gücüne
kavuşabilmesi için eskide olduğu gibi savaşlardan galip ayrılması,
bunun sağlanabilmesi için de ordusunun teçhizat ve donanımıyla
rakiplerinin seviyesine getirilmesi gerekmekteydi. Ayrıca yerli sanayi
ile savaş teknolojisi üretip bu teknolojiyi bilen ve yeni nesillere
aktaracak eğitimci kadrolara ihtiyaç vardı. Dolayısıyla ilk reform
adımları askeri ve eğitim alanlarında atılmıştır.
İmparatorluğun Batı karşısındaki konumu hakkında,
yönetenler katında var olan kendini tanımlayış biçimi, 17.yüzyıl
sonlarında başlayan askeri yenilgilere ve toprak kayıplarına rağmen
uzunca bir süre, “cihan imparatorluğu” olma düşüncesinin yarattığı
bir gurur ve üstünlük duygusu tarafından belirlenmiştir (Köker, 2013:
131). Yani Osmanlı aydını, askeri yenilgileri ve toprak kayıplarını,
düşmanın üstün bir toplum oluşuna değil, yalnızca askeri açıdan
gelişmişliğine bağlıyordu. Bu açıdan Osmanlı’daki ilk yenileşme
hareketlerinin daha çok askeri alanda kendisini göstermesinde,
yukarıda bahsedilen üstünlük düşüncesinin ayrı bir önem arz ettiği
iddia edilebilir.
18.yüzyılın sonlarına kadar planlı ve bilinçli bir modernleşme
girişimi yoktur. Bu nedenle, bilinçli anlamda ilk modernleşme
girişimlerini III. Selim döneminden itibaren ele almak gerekmektedir
(Kaçmazoğlu, 2013: 67). Bu dönemin ağır şartlarla imzalanan Küçük
Kaynarca Antlaşması ertesine denk düşmesi tesadüfi değildir. Sultan
III. Selim döneminde savunma amaçlı modernleşme başlamış ve bu
süreç II. Mahmud döneminde kalıcı hale gelmiştir (Findley, 2012:
210).
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Osmanlı modernleşmesinin ilk adımları diye nitelendirdiğimiz
safhadaIII. Selim ve II. Mahmud dönemin belirleyici aktörleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Modernleşme çabaları bu iki padişahın bizzat
kendileri tarafından yürütülmüştür. Modernleşmenin bu ilk evresinde
değinmeden geçemeyeceğimiz bir isim daha vardır ki o dabirçok
otorite tarafından Osmanlı ile modernleşmeyi tanıştıran kişi olarak
kabul edilen Kavalalı Mehmed Ali Paşa’dır. Osmanlı’nın modernizm
ile tanışması ve temel kurumlarını modernleştirme çabasına girişmesi,
1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi sonucunda olmuştur. 1805’te
Mısır’da yönetimi eline geçiren Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Fransız
modelinde tıp, mühendislik ve dil okulları açmış; 400 öğrenciyi
Avrupa’ya yollamış; 200’den fazla eseri Türkçe ve Arapçaya tercüme
ettirmiştir(Doğan, 2012: 133).
Mısır, modern dönem İslam dünyasında birçok ilke imza
atmıştır. Dünyadaki en eski medeniyetlerden birinin vatanı olan ve
İslam dünyasındaki stratejik konumu sayesinde daima imparatorluk
bünyesinde özel bir yer tutan Mısır, 1798 yılında Napolyon Seferi ile
Doğu’da Batı medeniyetinin yayılımını ilk hisseden bölge olmuştur.
Her ne kadar Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’daki yönetimini
karakterize eden özellikler derebeylik ve mutlakiyetçilik olsa da, tesis
ettiği rejim, Ortadoğu’da devlet-destekli ilk sürekli rejimdir ve bu
rejim ordunun ve onu destekleyen kurumların Batılılaştırılması
programını temsil etmektedir (Gencer, 2014: 204).
Tanzimat öncesi yeniliklerin temel özelliği İmparatorluğun
geleneksel kurumlarını diriltme yerine çağdaş Batı’ya yönelme eğilimi
taşımaktadır (Berkes, 2014: 73). 18.yüzyılla birlikte ortaya çıkan bu
eğilim doğrultusunda iki yeni fikir belirmiştir(Berkes, 2014: 73):
“Devlet gücünü modern yöntemlere göre yetiştirilmiş bir ordu ile
desteklemek ve bunun gerçekleşmesi için teknolojik ve ekonomik
kalkınmanın zorunlu olduğuna inanmak.” Bu bağlamda, III. Selim ve
II. Mahmud dönemleri, Köprülü vezirlerinin 17.yüzyıldaki geleneksel
reform teşebbüsleriyle 19.yüzyıl Tanzimat reformları arasında bir
geçiş dönemi olma özelliği taşımaktadır (Zürcher, 2014: 44).
III. Selim’in Batı’yı model alarak kurmuş olduğu Nizam-ı
Cedid ordusu, bu ordunun finansmanını sağlamak için oluşturduğu
İrad-ı Cedid hazinesi ve kara kuvvetlerinin subay ihtiyacını
karşılamak amacıyla kurduğu Mühendishane-i Berr-i Hümayun
başlıca askeri modernleşme hamleleri sayılmaktadır. Ayrıca ilk devlet
matbaası olan Matbaa-ı Amire’yi kurması, askeri okullarda
Fransızcayı zorunlu yabancı dil yapması ve Avrupa’da daimi
elçilikler kurması da eğitim reformlarını oluşturmuştur.
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Yenilikçi padişah olarak anılan II. Mahmud, Sened-i İttifak’ı
imzalayıp kendi yetkisini kısıtlayarak modernleşmenin siyasi
versiyonu olan demokratikleşmenin ilk adımını atmıştır. Sened-i
İttifak, Türk siyasi hayatında ilk anayasal belge olma özelliği
taşımaktadır. Ayanlar ile otoritesini paylaşan padişah, bu sayede
merkezi otoriteyi tehlikeye sokacak isyanların önüne geçmek
istemişse de bunda başarılı olamamıştır.
Yönetim alanında bugünkü anlamda Bakanlar Kurulu görevi
üstlenen Heyet-i Vükela bu dönemde oluşturulmuş, memurlara
Avrupai kostümler giydirilip maaş bağlanmış ve polis teşkilatı
kurulmuştur. Askeri alanda, devletin merkezi otoritesini ve
ekonomisini korumak amacıyla Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Ayrıca
Harbiye ve Tıbbiye mektepleri kurulmuştur. Eğitim ve kültür alanında
ise; ilköğretim zorunlu hale getirilmiş, Avrupa modeli ortaokullar
kurulmuş, ilk resmi gazete Takvim-i Vekayi çıkarılmış ve en önemlisi
ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir.
III. Selim’in 18, II. Mahmud’un 32 yıl süren saltanatı,
Osmanlı modernleşmesinin ilk evresini oluşturmuştur. 50 yıllık bu
dönem, modernleşmenin Saray ve padişahlarca yürütüldüğü bir
başlangıç olmasının yanı sıra Tanzimat Dönemi’nin altyapısını
oluşturma niteliği de taşımaktadır.
Tanzimat Dönemi Modernleşmesi
1839 Tanzimat Fermanı ile 1876 I. Meşrutiyet arası döneme
genel anlamda “Tanzimat Dönemi” adı verilmektedir. Bu dönemde
edebiyattan sanata, idareden maliyeye, askeriyeden ekonomiye her
alanda yapılan reformlar Tanzimat ismi ile birlikte anılmıştır. Nizam-ı
Cedid’deki “nizam” sözcüğü ile Arapça aynı kökten gelen ve bu
kökün ettirgen çatısı veya pekiştirilmiş biçimi olan “Tanzimat”,
“nizam verme” ve böylelikle reformun kapsamını genişletip hızını
arttırmak anlamına gelmektedir (Findley, 2014: 76).
Tanzimat
dönemi
modernleşmesi ile
ilk dönem
modernleşmesi arasında birçok yönden süreklilikler ve benzerlikler
mevcut olsa da, bu iki dönem bir takım kriterlerden ötürü farklılıklar
da barındırmaktadır. En göze çarpan fark; Tanzimat döneminde
yönetimde elit sivil bürokratların hâkim olması ve modernleşmeye
onların yön vermesidir. Devletin kudret ve iktidarı, ilk dönem
modernleşmesinde iki güçlü padişahın elinde yani sarayda olmuştur.
Bu dönemde ise iktidar Bab-ı Ali’dedir. Yani bu dönem padişahların
modernleşme hamleleri açısından geri planda olduğu bir dönemdir.
Her ne kadar Mısır sorunu ve Kırım Savaşı gibi olaylar modernleşme
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ve reform sürecini yer yer sekteye uğratmış olsalar da yenileşme
süreci birtakım önemli kurumsal düzenlemelerle devam etmiştir.
Gülhane’de ilan edilen Tanzimat Fermanı bu kurumsal
düzenlemelerden en önde gelenidir. 3 Kasım 1839 günü, devlet
erkânının, halkın ve yabancı diplomatların önünde okunan Hatt-ı
Hümayun, imparatorluğun devlet ve toplum hayatında bir dönüm
noktasını teşkil etmiş, yeni bir devri açmıştır (Ortaylı, 2010a: 401).
1839 Tanzimat Fermanı’nın bir anayasal gelişme olduğu söylenebilir.
Çünkü imparatorluk tebaasının dinini kamusal hizmetlere ve katılıma
yansıtma konusunda eşitlik getirmiştir. Asıl önemlisi, vergi meselesi
kanuna dayandırılmış, ceza muhakemesine insan hayatı açısından
teminat getirilmiştir (Ortaylı, 2010b: 13).
Ferman ile Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk kez “hukukun
üstünlüğü” ilkesi kabul edilmiştir. Müslüman-Hıristiyan eşitliği
sağlanmaya çalışılmış, ilk kez kanunla Padişahın yetkileri
sınırlandırılmıştır. Vergi adaleti ve mülkiyet hakkı sağlanmıştır. Tüm
bu olumlu adımlara rağmen ferman istenilen amaçlara ulaşmada
yeterli olmamıştır. Çünkü Avrupalı devletlerin İmparatorluğun iç
işlerine karışması ve gayrimüslimlerin ayrılıkçı hareketleri devam
etmiştir. Bunun üzerine 28 Şubat 1856’da Islahat Fermanı ilan
edilmiştir. Bu ferman ile birlikte, azınlıklara çok geniş haklar verilmiş
ancak İmparatorluk amaçladığı kaynaşmış bir toplum hedefine
ulaşamamıştır. Tanzimat Fermanı’nda olduğu gibi bu fermanla da
Osmanlı İmparatorluğu’nun iç işlerine karışılmasının önüne
geçilememiştir.
Tanzimat Dönemini, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile
sınırlandırmak yanlıştır. Bu fermanlar en önde gelen modernleşme
çabaları olsa da, tek değildirler. Modernleşme işlerini düzenleme,
kontrol etme ve kanun yapma yetkisinin verildiği Meclis-i Ali-i
Tanzimat1854’te kurulmuştur. Bu kurul modernleşmenin ya da o
dönemki adlandırma ile ıslahatların ne denli bilinçli ve sistematik
yapıldığının göstergesidir. Posta ve jandarma teşkilatları ile ilk
Osmanlı bankası bu dönemde kurulmuştur. Adli ve idari açıdan
Yargıtay ve Danıştay’ın kurulması ve yerel yönetimler açısından
Vilayet Nizamnamesinin yayımlanması bu döneme rastlamaktadır. Bu
dönem yeniliklerinin zirve yaptığı alan eğitim ve kültürdür. Mekteb-i
Mülkiye, Darülmaarif, Darülfünun, Darüşşafaka, Galatasaray Lisesi,
kız rüştiyeleri ve kız öğretmen okulları bu dönemde açılmıştır.
Tanzimat Dönemi’nin devlet adamları, Batı’nın Weberyen
yasal-akılcı yönetim modelinin, yani saptanmış kurallara uyan ve
rasyonel bir biçimde çalışan kamu bürokrasisi modelinin peşinde
olmuşlardır. Ancak onların yasal-akılcılığa atfettikleri anlam daha
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farklıdır. Heper (2011: 80)’e göre Tanzimat bürokrasisi için yasalakılcılık, kendilerini başka kurum ve kişilerin denetimlerinden
korumanın aracı niteliği taşımaktadır. Yani yasal-akılcılık zırhı onlara
padişaha karşı bağımsız olmayı, iktidarı ellerinde bulundurmayı ve
denetlenememeyi armağan etmiştir.
Yasal-akılcılık vb. Batı menşeli kavramların ve pozitivist
zihniyetin Osmanlı coğrafyasında bu kadar hâkim olmasında ilk
dönem modernleşmesi esnasında kurulan matbaa, öğrenilen Fransızca,
kurulan daimi elçilikler ve Avrupa’ya yollanan öğrencilerin büyük
etkisi vardır. Pozitivizmin taşıyıcılığını üstlenen özel bir dernekten söz
edilemezse de, üyeleri arasında pozitivizme yakınlık duyanların
bulunduğu bazı dernekler bu yönde işlev görmüşlerdir. Yeni
Osmanlılar Cemiyeti, pozitivist filozoflarla ilgi kuran İbrahim Şinasi
ve Mithat Paşa’ya destek olması ve bazı üyelerin pozitivist
düşüncenin bazı eserlerini tercüme etmesiyle, bu harekette yer alanlar
arasında sayılmaktadır. Pozitivist düşüncenin ithalinde Batı’yla
kurulan ilk ilişkilerin yani Mustafa Reşit Paşa’nın katkılarının önemi
büyüktür (Korlaelçi, 2011: 204). Ayrıca Ahmet Cevdet Paşa’nın vezir
olarak çalışmalarının çoğu, Osmanlı idari yapısını kuvvetlendirmeye
ve aynı zamanda devleti ayakta tutabilecek formasyona sahip olan
adamların yetiştirilmesine yöneliktir (Neumann, 2011: 84). Devleti
ayakta tutabilecek formasyondan kasıt, Avrupai yönetim anlayışıdır.
Çünkü Ahmet Cevdet Paşa Avrupa’da bulunmuş bir devlet adamıdır.
Tanzimat dönemi boyunca gösterilen bütün çabalar, toplam
nüfus içindeki payları %40 gibi önemli bir oranda olan
gayrimüslimlerin ayrılıkçılığını önlemek içindir. 1840’lardan
1870’lere kadar bütün siyasi fikir tartışmaları ve siyasi elitler
arasındaki bütün mücadele, aslında bu meseleye getirilen farklı
çözümlerden ibarettir (Çetinsaya 2011: 55). Herkesin üzerinde
mutabık olabildiği akım olan Osmanlıcılık, bu ayrılıkçı hareketleri
önlemek amacı taşımaktaydı. Bu dönem, sanatın siyasetle en iç içe
geçtiği dönemdir. Şiirden tiyatroya, makaleden romana Tanzimat
yazarları toplumsal değişimin bilincinde olmakla kalmadılar; bu
değişimi yönlendirebileceklerine de inandılar ve kalemlerini bu amaç
için seferber ettiler (Parla, 2011: 223). Şinasi, Namık Kemal, Ziya
Paşa gibi isimlerin sanatçı olmalarına rağmen, Tanzimat dönemi
sadrazam ve vezirlerinden daha ünlü ve daha siyasi oldukları, hatta
vermiş oldukları eserlerin dönemin işleyişine etkisinin devlet
adamlarınınkinden daha çok olduğu söylenebilir.
Sultan Abdülmecid’in 22, Sultan Abdülaziz’in 15 yıllık
saltanat sürelerini kapsayan Tanzimat Dönemi; 37 yıl Saray’ın iktidar
olduğu fakat muktedir ol(a)madığı bir döneme işaret etmektedir.
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Tanzimat Dönemi’ni 37 yıl ile sınırlamanın sebebi; diğer dönemlerin
rejimleri ile birlikte ayrı başlıkta ele alınmaları içindir. İçerik ve
zihniyet olarak Cumhuriyet’in Tanzimat’ın sonucu olduğunu
söylemek mümkündür. Çünkü Türk siyasi arenasına “Meşrutiyet” ve
“Cumhuriyet” kavramlarını ve kadrolarını kazandıran hareket
Tanzimat hareketidir.
II. Abdülhamid Dönemi Modernleşmesi
Osmanlı Tarihinde I. Meşrutiyet ile II. Meşrutiyet arasındaki
evre, II. Abdülhamid Dönemi diye adlandırılmıştır. Bilindiği gibi II.
Abdülhamid, tahta çıkışından kısa bir süre sonra anayasayı
yürürlükten kaldırmış, devlet idaresini bürokrasi ve meclisle
paylaşmamıştır. Bu nedenle, II. Abdülhamid dönemini “İstibdad
Dönemi” olarak nitelendiren görüşler vardır. II. Meşrutiyet’in ilanı ve
akabindeki 31 Mart ayaklanması ile sona eren bu dönemde
modernleşme tüm hızıyla devam etmiştir.
Dönem, siyasi ve hukuki açıdan modernleşme adımı olarak
nitelendirilebilecek anayasacılık ve rejim değişikliği hamleleri ile
başlamaktadır. Kısa süreli de olsa Osmanlı’daki ilk parlamento
deneyimi bu döneme tekabül etmektedir. Ayrıca rejimin Mutlakiyetten
Meşrutiyete geçmesi ile ilk kez halk yönetime bu dönemde katılmıştır.
Kanun-i Esasi adını taşıyan ilk Osmanlı anayasası da bu dönemde
kabul edilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasını engellemek, Fransız
İhtilali’nin olumsuz etkilerinin önüne geçmek, Avrupalı devletlerin
İmparatorluğun iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlık üyelerini
ülke yönetimine katarak devletten ayrılmalarına mani olmak amacıyla
ilan edilen I. Meşrutiyet ve Kanun-i Esasi; 93 Harbi nedeniyle uzun
ömürlü olamamıştır. 23 Aralık 1876’da ilan edilen anayasa, 14 Şubat
1878’te II. Abdülhamid tarafından yürürlükten kaldırılmıştır. Bu
andan itibaren padişah idareyi kendi elinde toplamıştır.
II. Abdülhamid’in siyasi görüşleri ve politikaları, modernist
bürokrasinin iktidara gelmesinden ve kendi otoritesini tahtın aleyhine
güçlendirme mücadelesinden derin bir şekilde etkilenmiştir (Karpat,
2013b: 264). Tanzimat Dönemi boyunca idarenin Saray’da değil Bab-ı
Ali’de olması, padişahların pasif kalması, bürokratların kendinden
önceki iki padişahı öldürmesi padişahın otoriteyi paylaşmama
konusunda bir bilince sahip olmasına sebebiyet vermiştir. Bu bilinç,
Saray’a ve padişaha karşı etkili bir muhalif kitle oluşturmuştur.
Avrupa görmüş aydınların başını çektiği Tanzimat döneminde “Yeni
Osmanlılar” adıyla anılan kitle, bu dönemde, Avrupalıların vermiş
oldukları isimle “Jön Türkler” olarak anılmaktadırlar. Jön Türk terimi
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II. Abdülhamid Mutlakiyetine karşı ortaya çıkan çeşitli muhalefet
gruplarının tümüne verilen ortak isimdir (Somel, 2011:107). Bu isim
altındaki kitle, homojen olmamakla birlikte, kitlenin ortak noktası
padişaha karşı beslenen şiddetli muhalif duygulardır.
Hürriyet ve anayasa yanlısı birçok aydın tarafından
“müstebid” olmakla suçlanan II. Abdülhamid, Avrupai tarzda
gelişmenin ve modernleşmenin elzem olduğuna inanıp bu yönde
politikalar izlemiştir. Veliaht olduğu dönemde padişah amcasının
yanında Avrupa’yı gezerken, en az ilgi gören hanedan mensubu olarak
daha rahatça Doğu-Batı karşılaştırması olanağını bulmuştur. Nitekim
hükümdar olduktan sonra romanıyla, tiyatrosuyla, müziğiyle Avrupa
kültürünü sarayın içine taşıdığı bilinmektedir. Dolayısıyla Batı’ya
karşı önyargılı olmadığı söylenebilir (Koloğlu, 2011: 247). Din
açısından muhafazakâr bir Müslüman olarak görünmesine karşın
kendi günlük hayatı, yaşam tarzı ve alışkanlıkları bakımından en
Avrupai sultandır ve eğitim, yönetim, iletişim ve ulaşım alanlarında
gerçekleştirdiği reformlar Osmanlı toplumunun iç dokusunu Tanzimat
reformlarından çok daha derinlemesine etkilemiştir (Karpat, 2013b:
247).
Tanzimat’ın Osmanlıcı anlayışı bu dönemde yerini İslamcılığa
bırakmıştır. İç idare ve dış ilişkilerde Panislamist bir politika
benimsenmiştir. Siyasal İslam bu dönemin en belirgin ideolojisini
oluşturmuştur.
Ekonomik anlamda sanayileşme çabalarının ilk belirtileri bu
dönemde görülmektedir. Devletten alacaklı olan diğer ülkelerin
kurmuş olduğu Düyun-u Umumiye Teşkilatı’nın devletin bazı
gelirlerine el koyması, padişahı ekonomik anlamda bazı hamleler
yapmaya itmiştir. Kurulan Sanayi-i Nefîseve Ticaret Mektepleri bunlar
arasında yer almaktadır. Ayrıca modernleşme bağlamında
değerlendirilebilecek ulaşım ağının geliştirilmesi konusunda BerlinBağdat demiryolu yapımına başlanması ve ilk tramvay hatlarının
kurulması da bu döneme denk gelmektedir. Modern anlamda
istihbarat teşkilatının kurulması, medeni kanun bağlamında
“Mecelle”nin yürürlüğe konması ve Avrupa’ya öğrenci
gönderilmesinin sistematik hale gelişi yine bu dönemin modernleşme
çabaları arasında gösterilmektedir.
Saray ya da Bab-ı Ali dışında, aydınların modernleşme
çerçevesinde değerlendirilebilecek çabalarına bakıldığında, nasıl
Tanzimat’tan önce karşımıza Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Tanzimat
döneminde İbrahim Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa üçlüsü
çıkıyorsa; II. Abdülhamid döneminde de karşımıza Ahmet Midhat
Paşa çıkmaktadır. Bu bağlamda Ahmet Midhat Paşa tabir yerinde ise
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“tek kişilik bir ordu” gibidir. Basın yayın alanındaki çok yönlü, azimli
faaliyetleriyle hakikatlerin halk arasında yayılması, halkın gözünün
açılması, kısaca popüler aydınlanma misyonunu üstlenen Ahmet
Midhat, “Hace-i Evvel” lakabıyla tarihe geçmiştir(Gencer, 2014: 183).
Ahmet Midhat, 1878’de II. Abdülhamid’in talimatıyla Tercüman-ı
Hakikat gazetesini kurmuştur. Sultanın İslami devletçi siyasi
felsefesini yansıtmanın yanında akla gelebilecek her türlü konu
hakkında zengin bir bilgi sunan bu gazete, böylece 1878-1908
döneminde en etkili modernleştirici araç olmuştur(Gencer, 2014:
183).Sekülerleşme ve İslam karşıtı bir içeriğe sahip olmayan her
türden Batılı metin bu araçla çevrilmiş ve önemli bir entelektüel
kazanım olarak Osmanlı halkının düşünce dünyasında yerini almıştır.
II. Abdülhamid döneminde modernleştirilen veya yeni açılan
okullardan yetişen Osmanlı nesilleri, öncesiyle kıyaslanamayacak
kadar iyi yetişmiş, modern bilimlerle ve zihniyetle tanışmış, bilimsel
araç ve gereçlerle, teknolojik yeniliklerle buluşmuştur.
II. Abdülhamid rejimi, saray egemenliğini yeniden hâkim
kılmak açısından Tanzimat’tan köklü bir şekilde ayrılmakla birlikte,
Tanzimat Dönemi reformlarının çoğunu sürdürmüştür. Gerek
vilayetlerin yönetimi gerekse bayındırlık işleri, askeri reformlar ve
eğitim alanındaki gelişmeler bu görüşü doğrulamaktadır (Findley,
2014: 150).
İki Meşrutiyet arasının baskı ile anılan bu dönemi, yani II.
Abdülhamid’in 33 yıllık saltanatının anayasasız olan 32 yıllık kısmı,
her ne kadar bazı yazarlarca “İstibdat” diye adlandırılsa da
modernleşmenin ve çağdaşlaşmanın doludizgin sürdüğü bir dönemdir.
Tanzimat aydınlanmasının halkla bütünleştiği, okur-yazar oranının
arttığı bu evre, birtakım baskı ve sansür uygulamalarına rağmen basın,
yayın ve iletişim ağının önceki dönemlere nazaran epeyce geliştiğini
göstermektedir.
II. Meşrutiyet’in ilanı ve padişahın tahttan indirilmesiyle,
iktidar ve modernleşmeye yön veren kumanda yine Saray’dan Bab-ı
Ali’ye geçmiştir. Dolayısıyla II. Abdülhamid’in hem iktidara hem de
tahta sahip son padişah olduğunu söylemek mümkündür.
II. Meşrutiyet Dönemi Modernleşmesi
İmparatorluğun en sıkıntılı periyodu olarak gösterilen II.
Meşrutiyet Dönemi; parlamento ve anayasanın yeniden yürürlüğe
konduğu 1908’den I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürmüştür.
Modernleşme hareketleri, 19.yüzyılın büyük bölümüne
damgasını vurmuştur. Bu hareketler Osmanlı bürokratlarına Avrupa
devletlerarası sisteminde bırakılan hareket alanı içinde kolayca
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anlaşılabilirdi, ama yüzyılın sonuna doğru ortaya çıkan Jön Türk
hareketi, emperyalizmin doğrudan dayatmalarıyla bağlarını
kopardığından ötürü yeni bir nitelik taşımaktadır (Keyder, 2011: 67).
II. Meşrutiyet Dönemi başlamadan önce, 1905 yılında,
Japonların Rusları yenilgiye uğratmaları, geleneksel değerlerin
modern bir medeniyette de sürdürülebileceği konusunu gündeme
getirmiştir. “Osmanlılar da, Japonların yaptığı gibi, Batı’nın
tekniğiyle yetinip kendi değerlerini saklı tutabilir” düşüncesi bu
dönemde gelişmiştir. İslamcı şair Mehmet Akif Ersoy, bu tezleri
1908’den sonra ortaya atan belirgin kişiler arasında yer almaktadır.
Böylece 1908-1918 yılları arasında Batı’yı taklit etmeye karşı koyan
İslamcı bir akım görülmüştür (Mardin, 2014: 16). Ancak bu dönemde
yönetimi ele alan İttihatçıların daha çok Batıcılık ve Türkçülüğü
benimsemeleri, yönetim ve modernleşme anlamında İslamcılığın
aydın düşüncesi derecesinde kalmasına sebebiyet vermiştir. Hatta
İslam sık sık ilerici reformlar için hedef olmuş, medreseler
düzenlenmiş, müftülerin görev ve fetva çıkarma usulleri değiştirilmiş
ve Şeyhülislam Meclis-i Vükela’dan çıkartılmıştır. Dini
mahkemelerin, okulların ve vakıfların denetimi ulemanın elinden
alınıp sırasıyla Adliye, Maarif ve Evkaf nezaretlerine
verilmiştir(Findley, 2014: 234).
Osmanlı’nın en önde gelen siyasi partisi olan İttihat ve
Terakki Partisi, 1889 yılında İstanbul’da bir cemiyet olarak
kurulmuştur. Romantizm ve hürriyet tutkuları noktasında Yeni
Osmanlılar’dan beslenmişlerdir. Kuruluşta cemiyetin başkanlığı Ali
Rüştü tarafından üstlenilmiş, İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak
Sükûti, Mehmet Reşid, Hüseyin zade Ali gibi isimler de kurucular
arasında yer almıştır. Aynı yıl kurulan İttihat ve Terakki Paris
Şubesi’nin başında Ahmet Rıza Bey, 1908’de kurulan Selanik
Şubesi’nin başında ise Talat Paşa yer almaktadır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemine damga vuran isimler genellikle
İttihat ve Terakki’nin Selanik Şubesi’nden yetişmiştir (Yücel, 2006:
5). II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde büyük rol oynayan cemiyet,
anayasa ve meclisin yeniden yürürlüğe konmasından bir yıl sonra
siyasi parti haline gelmiş ve I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar, -çok
kısa bir dönem hariç- yönetimi elinde tutmuştur.
Jön Türk hareketinin entelektüel bileşiminin bir özelliği,
eylemciliğini geri kalmışlığı yenme arzusuyla beslemesidir. Bu
düşüncenin ön planında bir iktisadi program değil, devleti kurtarmayı
amaçlayan bir siyasi eylemcilik yer almaktadır. Teşhis edebildikleri
hastalıklara çare olarak idari reform önerirken, hem hastalığın, hem de
tedavinin iktisadi yönlerinden habersizdiler (Keyder, 2011: 73). Bu
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kadro partileşip İttihat ve Terakki adıyla devlet yönetimini ele alınca
modernleşme bağlamında değerlendirilebilecek birçok reforma imza
atmıştır. Ancak ekonomik açıdan gerçeklerden ve ekonominin
kendisinden habersiz olmaları, askeri açıdan da maceraperest olmaları
imparatorluğun sonunu getirmiştir.
Bu dönemde İttihatçılar tarafından birtakım önemli reformlara
imza atılmıştır. Örneğin, yeni bir il ve yerel yönetim sistemi yürürlüğe
konmuştur. İstanbul’da çok sayıda yeni belediye hizmet vermeye
başlamıştır. Ekonomik alanda atılan ilk adımlarda milliyetçi hamleler
ön planda olmakla birlikte bunların yeterli olmadığına yönelik
eleştiriler mevcuttur. Eğitim sisteminin yenilenip yeni eğitim
olanaklarından kız öğrencilerin de faydalanabilmesi bu dönemde
gerçekleşmiştir. Yeni bir aile yasası çıkarılmış ve kadınlara yeni
haklar tanınmıştır. Kadının sosyal hayat içindeki konumu belirgin bir
şekilde yükseltilmiştir. Ayrıca bu dönemde, büyük bir fikir ve ifade
özgürlüğü dalgası oluşmuş ve basın önemli ölçüde gelişmiştir (Heper,
2006: 304).
II. Meşrutiyet hanedan içindeki bir değişikliği değil, mevcut
otorite algılamasının da değiştirilmesini ifade etmekteydi. İkinci
meşrutiyetin ilanı başlangıçta, 1876’ya dönüşü ifade etmenin ötesinde
bir yenilik getirmemiş olsa da, o güne kadar görülmemiş ölçüde bir
serbestlik ortamının yaşanmasına yol açmıştır. Çıkartılan çok sayıda
dergi ve gazetenin yanı sıra, kurulan dernekler ve siyasi partiler
kamuoyunun oluşumunda belirleyici rol oynamaya başlamıştır (Doğan
ve Alkan, 2010: 13).
II. Meşrutiyet Dönemi’nde “tebaa”dan“vatandaş”a geçiş
süreci, Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.yüzyılın ortalarından itibaren
merkezi bürokratik devletin tahkimi doğrultusunda ortaya çıkan
anayasal gelişmeler ve kanunlaştırma hareketleri bağlamında ele
alınmalıdır. II. Meşrutiyet’in öngördüğü siyasal modernleşme,
cemaatten topluma, mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya
geçişle tarifini bulan yeni bir siyasal-kamusal alan anlayışını ve onun
aktörü olacak “vatandaş”ı gerektirmektedir (Öztel, 2011: 166).
Bu dönemin modernleşmesi, ardı ardına gelen savaşlar ve
imparatorluğun çökmesi nedeniyle tüm alanları içine alan bir mahiyet
taşımaz. Ancak siyasi alanda, modern anlamda siyasi kültürün
oluşması, siyasi partiler, parlamento, siyasi yayın organları ve siyasi
ve toplumsal cemiyetlerin kurulması bağlamında mühim bir evredir.
Ayrıca bu dönem, kadınların toplumsal konumunun güçleneceği
Cumhuriyet Dönemi’ne de bir zemin teşkil etmektedir.
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Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesi
I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’nin sonuna kadar
gelinen süreç, Türk modernleşmesinin mola verdiği bir dönemdir.
1914’ten 1922’ye kadar, seyrek de olsa modernleşme hamlelerine
şahit olunsa da, bu dönemde aslında bir var olma savaşı verilmiştir.
Dolayısıyla Misak-ı Milli’nin kabul edilip Kurtuluş Savaşı’nın zaferle
sonuçlanmasının ardından gelen zamanı, Erken Cumhuriyet Dönemi
Modernleşmesi olarak değerlendirmek gerekir.
Ulusal kurtuluş hareketlerinin ilk örneği olarak Kemalist
ulusçuluk, klasik modernleşme teorisine uygun olarak önce ulusal
topluluğa dayalı bir siyasi çerçeve oluşturup siyasi sınırları
tanımlamış, sonra siyasi liderliğini kurumsal olarak pekiştirmiş ve
nihayet sosyokültürel ve ekonomik reformlara girişmiştir (Yıldız,
2010: 117). Bu yargılardan kastedilenler sırasıyla; üstünde egemen
olunacak sınırların belirlenmesi (Misak-ı Milli), Cumhuriyet’in ilanı
(milli egemenlik) ve inkılâplardır (Batı model alınarak yapılan
ekonomik ve toplumsal yenilikler).
Kemalist devlet seçkinlerinin esas amacı Türk toplumunu
Batı’nın seküler evrenine Türkleştirme yoluyla dâhil etmekti. Bu,
gelenekten derin bir sosyokültürel ve sosyopolitik kopuşu ihtiva
etmekteydi (Mazrui’den Aktaran Yıldız, 2010: 115). Atatürk’ün, Kant
Aydınlanmacılığından ve Comte pozitivizminden etkilendiği ve
Kemalist modernleşme kuramının içindeki seküler bulguların bu
etkiden kaynaklandığı söylenebilir. Türk devrimi; yönetim anlayışında
dinsel kuralları, bu kurallardan kaynaklanan yasaları, gelenekleri,
düzenlemeleri, bunların oluşturduğu düzeni iten, ortadan kaldıran;
onun yerine Batı’da gelişen pozitif düşünceyi, bilime, insan aklına
dayalı yaşam biçimini koymak; bunun gereği olan düzeni kurmak;
devlet ve toplum yapısını gerçekleştirmek isteyen bir düşünceden
hareket etmiştir (Kili, 2012: 13).
Milli Mücadele döneminde dillendirilmeyen “sekülerlik”,
“Cumhuriyet” ve “ulus devlet” kavramları; Halk Partisi’nin kuruluşu
ve Cumhuriyet’in ilanı ile bir anda hâkim kavramlar haline gelmiştir.
Halk Partisi kuruluşundan başlayarak çeşitli tüzük ve program
değişiklikleri yapmış ve 1935’te benimsediği yeni programla ilkelerini
oluşturan Altı Ok’u iyice olgunlaştırmıştır. 1923 tüzüğünde yer alan
Milliyetçilik ve Halkçılık ilkelerine, 1927’de Cumhuriyetçilik ve adı
belirtilmeden Laiklik eklenmiş, 1931’deki programda bu dört ilkenin
yanı sıra Devletçilik ve İnkılapçılık ilkelerine de yer verilmesiyle Altı
Ok tamamlanmıştır (Demirel, 2013: 113). Bu ilkelerden
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik; modernleşme kuramının
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siyasi yönünün oluşturulmasına yöneliktir ve Fransız kaynaklıdır.
Diğer üçü ise daha çok Rusya’dan transfer edilmiştir.
Altı Ok olarak adlandırılan ilkelerde ve bunların modernleşme
ile olan ilişkisinde çelişkili durumlar vardır. Modernleşme bağlamında
Avrupa’nın model olarak alınmasına rağmen Batı demokrasisinin
çoğulculuğu, sınıf farklılıklarına ve yer yer sınıf çatışmasına
dayanması görmezden gelinmiştir. Hatta halkçılık ilkesiyle buna
müsaade edilemeyeceği taahhüt edilmiştir. Ayrıca devletçilik ilkesi,
hem ekonomik kalkınma ve modernleşmenin sağlanabilmesi için hem
de sınıf farklılıklarını ve siyasi çoğulculuğu önlemek için
düşünülmüştür (Köker, 2013: 246). Ancak bu iki amaç birbiriyle
çelişmektedir.
1923’le birlikte Cumhuriyetçi söylem ve politikaların kurucu
paradigması haline gelen modernleşme, bir zamanların Batı karşısında
devleti kurtarma projesinin parçası olmaktan Batı ailesine dâhil olarak
çağcıllaşmayı öngören yeni devletin asli ideolojisi konumuna
evrilmiştir (Kaliber, 2012: 107). Bu durumda artık kurtarılacak bir
Osmanlı’nın kalmayışının da büyük rolü vardır. Güçlü bir isim ve
tarihe sahip Osmanlı öznesinin kayboluşu, modernleşme hamlelerinin
manevra alanını ve şiddetini genişletmiştir. Takvimden ölçü
birimlerine, kılık kıyafetten yazı diline, hukuktan ekonomiye, idareden
siyasete toplumun tüm katmanlarına sirayet edebilecek ve onları
kökünden değiştirecek adımlar atılmıştır.
Kemalist
modernleşme
uygulamalarını
Osmanlı
İmparatorluğu tarafından başlatılan reform politikalarının son safhası
olarak görmek gerekmektedir (Zürcher, 2011: 44). Yeni bir ülke, rejim
ve meclisin kurulup yeni bir kültürün tesis edilmeye çalışılması;
Kemalist modernleşme hamlelerini diğerlerinden ayırmaz.
Cumhuriyet ideolojisi, Cumhuriyet’in öncüleri konusundaki resmi
dogmayı Mustafa Reşit Paşa’nın kimliğini öne çıkararak
oluşturmuştur (Mardin, 2011: 42). Yani Cumhuriyet, Osmanlı
İmparatorluğu’nun son yüz yılının devamı ve ürünüdür. Bu anlamda
Türk modernleşmesinin henüz tamamlanmamış, amacına ve mantıksal
sonucuna ulaşmamış, bugün de devam eden bir süreç olduğunu
belirtmek önemlidir.
Sonuç
Türk modernleşmesinin 200 küsur yıllık tarihi farklı evre ve
iktidarlara
rağmen
bütüncül
bir
anlayışla
ele
alınıp
değerlendirilmelidir. Çünkü şekli, yöntemi, hedefi ve temel hassasiyet
noktası itibariyle, onun bütünsel (total) bir karaktere sahip olduğu bir
vakıadır. Bütünsellik, temel olarak, devleti koruma ve kurtarma
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endişesinde mündemiçtir. Çünkü “devleti kurtarmak”, dönemin
şartlarına, iktidarın yapısına, rejimin karakterine bakılmaksızın,
Türkiye’de girişilmiş olan modernleşme hamlelerinin temel amacı
olmuştur. Bu anlamda, bir bütün olarak Türk modernleşmesi, yöntem
ve aşamaları itibariyle bir proses (Batılılaşma), amacı ve temel
kaygısı itibariyle ise bir projedir (devleti kurtarma).
Erken Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesi, bu genellemeden
ayrılıyor gibi gözükse de, bunun sebebi ortada kurtarılacak bir
devletin kalmayışıdır. Kaldı ki, o dönemde bile yeni kurulan devletin
ve milletin bağımsızlığını ve istikrarını sağlamak için modernleşme
hamlelerine girişilmiştir. Dolayısıyla, dört evre halinde verdiğimiz
120 yıllık dönem amaç ve yöntem açısından bir süreklilik arz
etmektedir.
Türk modernleşme tarihi ile ilgili dikkat çeken ve bu
çalışmanın nüvesini teşkil eden en önemli özelliklerden biri,
yöneticilerin -benimsedikleri ve içinde yer aldıkları düşünce akımı,
siyasi ideoloji ya da angajmanları ne olursa olsun-, hepsinin temel
olarak devleti kurtarma düşüncesinden hareket etmiş olmalarıdır.
Osmanlıcı olan Tanzimat aydın ve yöneticileri, İslamcı olan II.
Abdülhamid ve ekibi, Türkçü olan İttihat ve Terakki ve Batıcı olan
Kemalist kadrolar; farklı vizyona sahip olup farklı dünya görüşlerini
paylaşmalarına rağmen yöntem olarak Batı’yı örnek almakta ortak
davranmışlardır. Hatta içlerindeki en muhafazakârları bile bunda bir
beis görmemiştir. Çünkü hal-i hazırda devlet zordadır ve onu
kurtarmak aciliyet kesbetmiştir. Çare ve reçete Batı’yı işaret ediyorsa,
“ızdırarhali”n de gerisi teferruattır.
Bu tavır, Türk modernleşmesinin, genel ve yaygın tutum
olarak “devleti kurtarmak” hedefi üzerinden okunması gerektiğini
göstermektedir. Nitekim bu makalede değinilen tarihi modernleşme
çalışma ve politikalarının tümüne egemen olan eğilimin, bu hedefe
matuf olduğu görülmektedir. Dolayısıyla “Türk Modernleşmesi”, ister
“devlet ve toplumun tanzimi”, ister bir “sosyal, siyasal mühendislik
örneği”, ister aktörlerin kimlik ve vasıflarına (devlet erkânı ve
aydınlar) bakarak bir “devlet seçkinleri hareketi”, isterse de (bu sürece
Batı’nın yoğun müdahalesinden hareketle) bir “Batı operasyonu”
olarak görülsün, onun en ayırt edici özelliğinin, mümkün en kısa
yoldan “devleti kurtarmak projesi” ve ardındaki temel motivasyonun
da “devletin bekası” idealinin olduğunu fark etmek önemlidir.
Keza Türk modernleşmesinin, bu araştırmada değinilen tüm
safhalarının söz konusu ideal ile uyumlu olduğunu da belirtmek
gerekir. Dolayısıyla, Türk modernleşmesinin karakteristik yapısını
oluşturan unsurlar bütünsellik, tutarlılık ve süreklilik olarak karşımıza
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çıkmaktadır. Sonuç olarak Türk modernleşmesinin henüz amacına ve
mantıksal sonucuna ulaşmamış, bugün de devam eden bir “süreç”
olduğu ifade etmek gerekir.
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Öz

Osmanlı Devleti, aşiret ilişkilerine benzer boylardan müteşekkil bir
yapı olarak tarih sahnesine çıkmış ve bu özelliği dolayısıyla günümüz
tarihçilerince devletin kurucu unsuru olan Kayı boyu “eşitler arasında
birinci” olarak tarif edilmiştir. Devlet, bu tarifini emperyal geleneğin
kuruluşuna kadar muhafaza etmiş ancak bu dönemle birlikte aşiret ve aşiret
benzeri yapıları emperyal kimliği içinde kendine benzeştirmeye çalışmıştır.
Bu bağlamda payitaht odaklı değerler manzumesini çeşitli siyasi ve sosyal
enstrümanlarla desteklemiş ve bu enstrümanları siyasi tecrübesine paralel
olarak sürekli olarak güncellemiştir.
Devletin taşrayı kendi kaderine ortak etme adına ortaya koyduğu
performans karşısında taşranın dolayısıyla aşiretlerin yer yer tepkileri söz
konusu olmuştur. Bu tepkilerin toplamından XVII. yüzyılda yaşanan kıyam
hareketleri doğmuştur. XVII. yüzyıl Osmanlı dünyasını topyekûn esir alan
siyasi, içtimai ve iktisadi başkaldırılar, devlet ve taşra ilişkilerine yeni bir
boyut kazandırmıştır.
XVII. yüzyıl artıkları, son iki asır Osmanlı dünyasında merkez ve
taşra arasındaki ilişkinin denge ve seviyesini şekillendirmiştir. Yaklaşık bir
buçuk asırlık dönemde devlet, merkezi değerlerini taşranın arzularına kurban
etmemek için siyasi teamüllerinden taviz vererek bu dönemle birlikte taşranın
siyasi ve sosyal koordinatörleri olan aşiret beylerini kendi menfaatlerine
ortak yapmanın uğraşını vermiştir. Bu cümleden olarak devlet, stratejik
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konumda bulunan aşiretleri çeşitli usuller üzerinden ödüllendirerek hem
dahili hem harici siyasetinin sadık müstahdemleri haline getirmiştir. Aynı
devlet bazı aşiretleri askeri yöntemlerle tedip ve tenkil etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Aşiret, Taşra, Merkeziyetçilik

Abstract

The Ottoman State became a stage of history as a structure
composed of similar tribal relations. Because this feature of the state, today’s
historians have characterized as the “first among the equalities” of the Kayı
tribe which is the founding element of the state. The state kept this
description until the establishment of the imperial tradition, but with this
period the tribal and tribal-like structures tried to resemble themselves in
imperial identity. In this context, The State has supported the views of the
capital pivotal values with various political and social instruments and
constantly updated these instruments in parallel with his political experience.
The state tried to make the province a partner in its own destiny, but
some of the tribes of their reactions has been addressed. The sum of these
reactions XVII. century, the rebel movement was born. The political, social
and economic rebellions which captured XVII. century the Ottoman world,
has brought a new dimension to state and provincial relations.
XVII. century the remnants, at the Ottoman world in the last two
centuries, has shaped level and the balance of the relationship between
Central and provincial. Ottoman state, in the about one hundred and fifty
years, has given concession the political habits not to sacrifice desires of
some tribal its central values. In this context, Ottoman state, the notable of
tribe which is political and social coordinator of the province has tried to
make a partener itself benefit. So Ottoman state has rewarded the tribals
which has strategic location and employed notables of these tribals as loyal a
officer. Some tribes have been disciplined with military methods by the same
state.
Keywords: Ottoman,Tribes, Province, Centralism.
⃰ Bu makale Türkiye’de Aşiret Gerçeği adlı sempozyumda sözlü bildiri olarak
sunulmuş ve özeti yayınlamış bildirinin genişletilmiş halidir

GİRİŞ
Günümüzde genelde sosyal bilimlerin özelde ise tarih
disiplinin karşılaştığı en önemli problemlerden biri, toplumsal tarihi
hadiselerin teşhis ve tespitinde mekâna/zamana ilişkin anlam/değer
çanaklarının tezahürleri olan tanımlamaların eylem alanındaki
karşılıklarının belirli sabitelerden yoksun olarak sunulmasıdır. Bu
durumun en önemli örneklerinden biri “bir asıldan münşaib olup
birlikte yaşayan ve birlikte konup göçen bedeviler halkı, oymak,
kabile, cemaat” şeklinde tasvir edilen” (Bkz., Şemseddin Sami, 1317;
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938; Mehmed Salahi, 1313; 139) “aşiret” yapılanmalarına yönelik
olarak Osmanlı dünyasında yapılan farklı konumlandırmalardır.
Devletin kuruluşu esnasında konar-göçer kültür mensuplarını
belli isimler altında sınıflayan ve bunu aşiret veya boy olarak
tanımlayan zihniyet, emperyal bir örgü çerçevesinde devletini yeniden
tanımlandırdığı dönemde de hem yerleşik kurallar etrafında
yerelleşmiş bir hayat ile ön plana çıkan belli toplumsal kitleleri hem
de göçebe alışkanlıklarını devam ettiren kütleleri aşiret ve boy isimleri
üzerinden okumayı tercih etmiştir. Osmanlı merkezi yönetimi, çevre
sakinlerini belli bir sınıf içinde anlamlandırırken kullandığı
kelimelerden biriside “cemaat” kavramıdır. Arşiv belgelerinde yer yer
her iki kelime (aşiret-cemaat) birbirinin yerine kullanılmıştır. (BOA.,
AE. SABH. I., 45/3206; BOA., AE. SABH. I., 68/4730).
Osmanlı Devleti’nin her iki toplumsal kitleyi farklı mekân ve
zaman dilimlerinde aynı kavram üzerinden okuması bunların siyasi,
iktisadi ve içtimai alışkanlıklarının merkezi politik platformdaki
karşılıklarından ileri gelmiştir. Böyle bir karşılığın çerçevesini
merkez-çevre ilişkisi oluştururken beklentilerini ise payitaht odaklı
değerlerin yerelde eşitlenerek özellikle siyasi çok sesliliğin ortadan
kaldırılması teşkil etmiştir. Devletin kuruluşunda zımni olarak
dillendirilen bu politik argüman, emperyal hedefin belirginleştiği
dönemde açık bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. Bu politika
karşısında yerelin tepkisi ise hiç kesilmemiştir. Osmanlı klasik
döneminde ortaya çıkan Şah-kulu ve Kalender kıyamları başta olmak
üzere XVII. yüzyıl isyanları bu bağlamda değerlendirilebilir.
Bu türden isyan hareketleri yukarıda ifade edilen dönemler ile
sınırlı kalmamıştır. II. Mahmud’un merkezi politikalar bağlamında
yürürlüğe koyduğu idari tasarruflar karşısında Toros konar-göçerlerin
tepkisi bir diğer örnek olarak zikredilebilir. Bu tepki esnasında Toros
konar-göçer Türkmenlerinden Çadırcı Mehmet Ağa’nın II. Mahmud’a
hitaben “ammim oğlu bunca memaliki avucuna almış, bir avuç
Kozan'ı da bana çok görmemelidir” (Ahmed Cevdet Paşa, 1980; 121)
şeklinde söylediği rivayet edilen söz, merkez-çevre arasındaki
kavganın Osmanlı dünyasındaki çerçevesini özetler niteliktedir.
Osmanlı Politik Programında Aşiretler
Osmanlılar, mensubu olduğu medeniyetin meziyetlerini
bulunduğu mekânın ve zamanın anlam-değer dünyasında
değerlendirerek yeni siyasi ve içtimai nizamlar kuran mahir
devletlerden biri olarak tarihte ön plana çıkmıştır. Bu tespitin en
somut örneklerinden biri konar-göçer kitlelerin, ümran merkezli iskân
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ve istimalet sistemleri paralelinde yeniden biçimlendirilip cihan-şümul
hedeflere namzet birer topluluklar haline getirilmesidir.
Kültür ve medeniyet perspektifiyle teamülleri törpülenip
kendilerine belli bir rota tayin edilen bu kitleler, sırasıyla boy (aşiret),
oymak (cemaat), oba (mahalle) şeklinde sınıflandırılmışlardır. Aşiret
ve cemaatlerin başında bir bey, ağa veyahut şeyh isminde bir kişi
bulunurdu. Bu kişilerin tâyini, irsî hiyerarşinin olmadığı teşekküllerde
o boyu teşkil eden toplulukların başında bulunan kethüda ve
ihtiyarların bir şahsı boy beyi olarak kabul edecekleri hakkında
kanaatları açıklandıktan sonra merkezi hükümet tarafından
onaylanmakta idi; bunun için hükümet tarafından o şahsın tayin
edildiğine dair beylik beratı verilirdi. (Orhonlu, 1987; 14; Halaçoğlu,
1991; s.9) Diğer taraftan ırsi hiyerarşinin olduğu bazı teşekküllerde
boy beyliği, merkezi hükümetin berâtı ile değil aşiret ileri gelenlerini
teşkil eden kimselerin eliyle seçildiği veyahut belli bir aileye mensup
kişilerin boy beyi olarak konumlarını yıllarca sürdürdüğü
bilinmektedir.( (Orhonlu, 1987; 14-15) Böyle bir tasnifte Türklerden
teşkil boy beyi daha ziyade ilk tanımlama çerçevesinde tayin edilirken
Kürt ve Araplardan müteşekkil aşiret yapılanmalarındaki şeyh veya
ağa ikinci tanımlama etrafında konumlarını muhafaza etmişlerdir.
Osmanlı Devleti, bu teşekküllerin önder seçiminde olduğu
gibi aşiret veya boyların iç dinamiklerini doğrudan kontrol etmek
yerine dolaylı müdahaleler ile koordine etme yolunu tercih etmiştir.
Bu tercih, merkezi idarenin tesisine temel teşkil eden toprak rejiminin
bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla aşiretler meskûn
oldukları coğrafi sahadaki toprak rejimine göre yani tımar, zeamet,
has ve mukataa reayası olarak merkezi hükümet tarafından
tanımlandırılmıştır. (Orhonlu, 1987; 16-19) Merkezi teamüllerin
takviyesini zımni bir şekilde takviye eden bu ayrım Diyarbekir’den
payitahta ve payitahttan Rumeli’ye kadar olan coğrafi saha sakinlerini
umumiyetle tımar ve has reayası olarak ve bu coğrafi saha dışında
kalan bölge meskûnlarını ise umumiyetle mukataa reayası olarak
tanımlandırmıştır. Payitahta yakınlık ve uzaklık üzerinden sistematiğe
edilen bu taksimin örneklerinden biri Kürt aşiretlerin yoğun olarak
yaşadığı Hakkari’den Diyarbekir’e uzanan coğrafi sahadaki merkezin
idare anlayışıdır. Osmanlı Devleti idari, mali ve askeri hassasiyetler
üzerinden burada üç çeşit idari birim oluşturmuştur. Osmanlı
sancakları, Ekrad sancakları ve hükümetler. Osmanlı sancakları, aşiret
yapılanmalarının tam olarak seçilemediği yerlerde uygulanan ve
doğrudan merkez tarafından atanan merkez müstahdemleri tarafından
yönetilmiş dolayısıyla tımar reayasına örnektir. (Öğün, 2010; 14)
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Ekrad sancakları ve hükümetler tarzındaki idari birimler ise aşiretlerin
söz sahibi olduğu yerler olması münasebetiyle tımar ve mukataa
rejiminin çeşitli şekillerdeki uygulamaları üzerinden yönetimleri kendi
uhdelerine tevdi olunmuştur. (Ayn Ali Efendi, 1018; 29-31 ; Yücel,
1974; 669)
XVII. yüzyılda yaşanan celali isyanlarının ve yüzyılın son
onaltı yılını kapsayan savaşlar silsilesinin neden olduğu siyasal,
finansal ve toplumsal travmaların telafisi toprak rejiminde radikal
değişimlerin gerçekleştirilmesini gündeme getirmiştir. (Genç, 2000;
100) Mukataa sisteminin yaygınlaştırılmasına doğru evirilen bu
gündem, dolayısıyla merkez ve aşiret ilişkilerini de yeniden
tanımlandırmıştır. Aşiret ve benzeri yapıların elini güçlendirecek bir
yapılanmayı özendirmesi beklenen bu yönelim uzun vadede
geleneksel Osmanlı merkeziyetçi enstrümanların etkisiyle payitaht
odaklı alışkanlıkları takviye eden gelişmelere ortam hazırlamıştır. Bu
ortamın somut örneklerinden biri Malatya merkez olmak üzere
oldukça geniş bir alana yayılan Rişvan aşiretine mensup bireylerin
devletin birer temsilcileri olmadır. (Akyüz, 2009; 79-97)
Osmanlı Devleti bu tür içtimai teşekkülleri siyasi ve iktisadi
maksatlar üzerinden kendi merkezi sisteminin birer parçası haline
getirirken aynı zamanda askeri ve idari maslahatlarını da göz ardı
etmeden kendilerine hususi bir nizam ve intizam vermiştir.
Bu
bağlamda aşiretler, gerek has şeklinde gerekse bir sancağın vergi
dairesine dahil olarak mukataaya verilmek suretiyle idare edildikleri
zaman başlarında hükümet tarafından tayin edilmiş bir voyvoda
bulunuyordu. Bu kişiler, ya aşiretin bulunduğu sancak beyinin dairesi
gediklilerinden yahut aşiretin ileri gelenlerinden ahalinin de rızaları
alınmak sureti ile tayin edilirlerdi. Aşiretin merkezi hükümete karşı
sorumluluklarını gözeten voyvodalar bazı yerlerde bir şahsın
uhdesinde iken bazı yerlerde seneden seneye değiştirildiği
görülmektedir. (Orhonlu, 1987; 19) Ancak bu kişiler
mükellefiyetlerine mugayir bir yönelimle ortaya çıktıklarında merkezi
iradenin gazabına muhatap kalacakları da sürekli olarak kendilerine
hatırlatılır.
“Yeni İl voyvodası Pehlivan zade İsmail zide mecdihuya
Yüzde pare kadısı mevlâna Alhmed orduyu hümayunuma
nıektub gönderüb Zile hassına tâbi kazai mezbur muzafatından
Kırklu ve Ağçe koyunlu ve Karamuklu ve Ergilü ve İzzeddin
cemaatleri ahalileri meclisi şer’e varub senki voyvodai
mumaileyhsin bir kaç seneden beri üçer dörder yüz atlu ile
hassı merkume kariyyelerine konub müftü meccanen yem ve
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yemeklerin alduğundan maada kariyye bekariyye atlu ve kolcı
tayin eyleyüb zahirelerin ve üçer dörder guruşların alub zulmü
teaddi eyledüğünden gayri her bir kariyyenin on beşer yirmişer
evin kışlakcı tayin idüb şiddeti şitada varub ehlü ayallerde
sakin oldukları evlerinden ihraç ve âdemlerin sakin olub
davarları ve ehlü ayalleri içün tedarik eyledikleri zahirelerin
cebren ve fuzuli alub hilâf-ı şer’i şerif teaddi eylediklerinden
maada nicelerin kılıç ve bıçak ve hançer ve balta ile darbı şedid
ile darb ve mecruh idüb bunun emsali zulmü teaddi ve
tecavüzleri nihayeti olmıyub perakende ve perişan olmalarına
bais oldığm bildirüb olbabda hükmü hümayunum virilmek
recasma ilhahlarile arz etmeğin senki voyvodai mumaileyhsin
hilâf-ı şer’i şerif reaya fukarasına teaddi eylememek üzre
aşayirin neferatına tenbih ve te’kid idüb ve sen dahi ziyade atlu
ile reaya üzerinde gezüb müftü meccanen yem ve yiyecek taleb
idüb evlerinden çıkardub rencide eyledüğün mesmuu
hümayunum olur ise eşeddi ukubetle hakkından gelinür. Ana
göre haraket ve hilafından ihtiraz eyleyesin deyu yazılmışdır. Fi
evaili za 1108”, (Bkz., Ahmed Refik,1930; 114).
Aşiretleri voyvodalar vasıtasıyla koordine eden merkezi irade,
bu teşekküllerin dinamizmini askeri faaliyetlerinde koşturma adına
mütekabiliyet esasına istinat eden çeşitli mükellefiyetler icat etmiştir.
Bu bağlamda bazı aşairin muhtelif kamu hizmeti karşılığında belli
vergilerden muaf tutuldukları veyahut doğrudan kendilerine maddi
yardım yapıldığı görülmektedir. Bayat beyi Mir Hüseyin’e nakdi
olarak yapılan yardım bu durum için somut bir örnektir.
“Bayat beği mir Hüseyin’ e hüküm ki Basra yolu üzerinde vaki olan
Kuruna yolu nam mevzi mahuf ve muhatara bir yer olub âyende ve
revende mürurunda ziyade muzayeka çekdikleri ve senin yarar olub
zikrolunan mevzi’de oturub hıfzu hirasetde olman memleketü vilâyete
enfa’ oldugı ilâm olunmagin sana yirmi bin akça: terakki inayet idüb
ve mevzii mezburede oturub hıfzu hirasetde olmanı emir idüb
buyurdum ki emrim üzre sancağına müteallik olan aşiretinle
zikrolunan mevzide oturub gereği gibi hıfzu hiraset idüb âyende ve
revendeye zarar ve güzend irişdirmemek babında envai ikdam ve
ihtimamın zuhura getüresin ki hidmetin mukabelesinde dahi ziyade
inayetlerime mazhar olursun. Ana göre mukayyed olasın.” (Bkz.
Ahmed Refik, 1930; 6).
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Aşiretleri Osmanlı politik küresinin bir parçası haline getiren
bu gibi dolaylı müdahalelere bir diğer örnek, kazai anlamda söz
konusu olmuştur. Şifahi kaide ve kurallar çerçevesinde kendi
aralarındaki ilişkilerini düzenleyen boy veya aşiretlerin kazaî
ihtiyaçları için bazen müstakil kadılar tayin edilmiştir. Bu kadılar şehir
ve kasabada görev yapan diğer meslektaşları gibi belli bir mekândan
yoksun olarak tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehre
hareket etmişlerdir. Merkezi irade bu tür uygulamalar ile yarı-yerleşik
bir yaşam tarzına sahip bazı boy ve aşiretlere idari ve kazai bir nizam
vermeye çalışmıştır. ((Orhonlu, 1987; 19 ; Ahmed Refik, 1930; 57).
Osmanlı Devleti, sosyal yapısının dinamik unsurlarını teşkil
eden boy ve aşiretleri kendi politik programına katkı sunan topluluklar
olarak ön plana çıkarırken yaptığı dolaylı dokunuşlar bazı dönemlerde
doğrudan bir hal almıştır. Anadolu’ya gelen veya bu coğrafi sahada
meskun bazı boylar “cemaat” adı altında küçük gruplara bölündükleri
ve başlarına “beğ” veya “kethüda” denilen kişiler getirilerek bunların
etkinlikleri azaltılmak istenmiştir (Hallaçoğlu, 2009; VIII). Siyasi
konjonktürün paralelinde ortaya çıkan bu müdahalelerin vuku bulduğu
dönemler II. Süleyman ve sonrası döneme rastlamaktadır. İslam
dünyasındaki siyasal parçalanmışlığı tekrar gündeme taşıyan Safevi
Devleti’nin ortaya çıkışı bu müdahalenin makul bir bahanesi olmuştur.
XIX. Islahat Asrında Payitaht Odaklı Paradigma
Paralelinde Aşiretler
Osmanlı Devleti, kuruluş döneminden itibaren askeri
ilerleyişini uzun soluklu bir siyasi hikâyeye dönüştürmek maksadı ile
ihtiyaç duyduğu beşeri gücü Türkmen-Yörük boy ve oymaklardan
devşirmiştir. Kayı boyuna mensup Osmanlı ailesi bu sosyal
teşekkülleri yukarıdaki başlıkta ifade edilen dolaylı ve doğrudan
müdahaleler ile kendi siyasi kaderine ortak yapmaya çalışmıştır. Bu
uğraşın ilk etabında “eşitler arasında birinci”( Bkz., Caroline Finkel ,
2014) olarak ön plana çıkan Osman ve oğulları, askeri serüvenlerinin
siyasal bir teşekküle evirilmesi neticesinde bunlardan ayrışmaya
başlamıştır.
Bu ayrışma Osmanlıların yerelleşmesi ve belli coğrafi sahada
kendini konumlandırması, dolayısıyla kurumsal bir örgütlenme
biçiminin ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Osman Gazi, Karacahisar’ın
fethi sonrasında siyasi meşruiyetin müesseseleşmesini temin için
hutbe başta olmak üzere çeşitli idari enstrümanları öncelemiş olması
bu sürecin ilk evresini oluşturmuştur. (Aşıkpaşazade, 1312; 18-19)
Karacahisar’ın fethiyle başlayan bu örgütlenme biçimi, Bursa ve
Edirne’nin fethi akabinde buraların birer merkez kabul edilmesiyle
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devam etmiş, İstanbul’un daimi bir merkez ve başkent (payitaht)
olması neticesinde kemale ermiştir. Osmanlılar, belli coğrafi sahalar
üzerine kurduğu bu merkezi örgütlenme biçiminin sürekliliği için
belirli bir nüfusa ihtiyaç duymuş bu nüfusunda kendi gibi siyasal bir
davranış biçimine sahip olmasını talep etmiştir. Bu talebin somut
örneklerinden biri hem II. Mehmed’in hem de I. Süleyman’ın
kanunnamelerinde Türk aşiretlerinin teşkilat ve vazifeleri hakkında
birçok maddenin mevcut olmasıdır (Ahmed Refik, 1930; V).
Dolayısıyla Osmanlı ailesinin ilk dönem Türkmen-Yörük boy ve
oymaklarından giderek ayrışması sadece konumsal bir kopuşu
öncelemiş diğer taraftan bu kopuşun siyasal bir hüviyete dönüşmesini
engellemek için de yerleşik hayat üzerine inşa ettiği merkezi
örgütlenme tecrübesinin transferini gündeme getirmiştir.
Devletin kuruluşundan itibaren yarı göçebe hayat süren boy ve
aşiretlerin XVII. yüzyıldan itibaren iskâna tabi tutulmaları ve bunların
muhtelif mükellefiyetler ile askeri, içtimai ve iktisadi sahalarda
istihdam edilmeleri bu gündemin bir neticesidir (Ayni Ali, ; 42-43 /
Orhonlu, 1987; 27-28). Osmanlı Devleti’nin boy ve aşiretlere yönelik
yürüttüğü bu politik programın en önemli çıktıları şunlar olmuştur;
-

İç güvenliği tehdit eden unsurlardan olan boy ve aşiretler
te’dib edilmiştir.
Tarımsal alanları tehdit eden konar-göçerlerin iskânı bu
tehdidi tenkil ettiği gibi tarımsal alana yeni üreticilerin
katılmaları temin edilmiştir.
Köprü ve geçitlerin tamirinden muhafazasına kadar ulaşım ile
ilgili sorunlar çözümlenmiş.
Ordunun hareket sahalarında görevlendirilerek askeri nakliye
işleri kolaylaştırılmış.
Uzun soluklu savaşlarda gereksinim duyulan asker ihtiyaç
bunlardan karşılanmıştır.

Osmanlı Devleti, merkezi değerlerin yerelleşmesine muhalefet
edebilecek boy ve aşiretleri bu tür uygulamalar ile kendi kaderine
ortak yapmaya çalışmıştır. Devletin taşrayı bu şekilde koordine etme
çabaları karşısında boy ve aşiretlerin tepkisi her daim inkıyad üzere
olmamıştır. Hicri 1195 (Miladi 1781) tarihli bir vesikada Keban
madenine ilişik Kurucay, Kemah, Gercanis, Cemisgezek, Eğin,
Erzincan ve Tercan kazalarına tasallut ve zulüm etmekte olan Seyh
Hasanlı, Dersimli ve Gevanlı asiretlerinin te’dibleri hakkında Erzurum
valisine ve civar mahal beylerine gönderilen hüküm bu duruma bir
örnek teşkil etmiştir. Vesikada da belirtildiği üzere çevre kasabalara
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zulum ve teaddi eden aşiretin, merkezi irade mensubu askeri
teşkilatlar ile yine inkıyad halinde olan boy ve aşiretlerin kuvvetleri
tarafından tenkil edildiği belirtilmektedir (BOA., C.DH., 92/4596.)
Merkezi iradenin itibar ve iktidarını törpüleme girişiminde olan
aşiretlere ilişkin bir diğer örnek ise yine aynı yıl vuku bulmuştur.
Bağdad ile Basra arasındaki yolları keserek icra-yı şekavet eden
Hazail Asireti'nin te’dib edilme metodu ise askeri yöntemlerden
ziyade coğrafi olarak kuşatma ve aşiret önderi oğullarının rehine
olarak verilmesi üzerinden gerçekleşmiştir (BOA., C.DH., 113/5622.)
Osmanlı ıslahat asrı olarak ifade edilen XIX. yüzyılda da devletin
aynı hassasiyetler üzerinden aşiret ve boylara yaklaştığı ve bu
yaklaşım üzerinden politik bir planlama yaptığı görülmektedir.
1830’larda başlayan payitaht odaklı paradigmanın idari reformlar ile
resmi platforma taşınması bu planlamanın somut tezahürlerinden
biridir (Çetinsaya, 1999/2; 153). Böyle bir tablo karşısında bazı Kürt
ve Arap aşiretlerinin isyan ettiği ve merkezi irade tarafından bu
isyanların askeri usullerle tenkil ve siyasi yöntemler ile tedip edildiği
bilinmektedir (Bkz. Öğün, 2010 /Çetinsaya, 1999). Antep, Halep ve
Şam gibi yerlerde Mısırlı taifesinin zulüm ve teaddilerinin def’i için
bu taife ile anlaşmazlık içinde olan Aneze aşireti meşayine hil’at
gönderilerek bunlar üzerinden Mısırlı taifesinin tedip edilmesi
yukarıdaki tespite somut bir örnek olarak zikredilebilir.
“... çünkü Anezin arabanı yalnız Beriyyetü’ş-Şam taraflarına
mahsus olmayarak bir ucu Bağdad’a kadar vardığından
bunların Mısırlu aleyhine olmasıyla Devlet-i Aliyye görer şimdi
ve bundan böyle temin ve istimaletleri lazımeden ve muma-ileyh
Süleyman Paşa bendelerinin ilerü azimeti dahi zat-ı
devletlerinin icabına göre ilerü hareket bahirü’l-miyanelerinde
olmak icab ideceği vazıhatdan olarak her ne ise gerek bu husus
ve gerek Anezin meşayihine hil’at irsali maddeleri idarece
maslahatın tahkik ve icabına göre usul-i hakimaneye riayetle
icrası….” (Bkz. BOA., HAT., 377/ 20480.)
Devletin aşiretler üzerinden taşrayı kontrol ve koordine etme
çabaları sadece siyasi iltifatlar üzerinden gerçekleşmemiştir. Van
sancağındaki aşiretlerin nizam ve inzibatlarından sınır güvenliğine
kadar farklı asayiş problemlerinin halli için aşiret ağalarına geçici
olarak maaş bağlanmış olması doğrudan ödüllendirmeler inde çokça
kullanılan bir yöntem olduğunu göstermiştir (Bkz. BOA., AMD.,
29/53; BOA., AMD., 23/83.)
XIX. yüzyılın ikinci yarısında ise özellikle Maraş ve Adana
güzergahında geçimlerini temin için mücadele eden aşiretlerin siyasi,
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içtimai ve iktisadi inzibatlarını sağlama noktasında merkezi iradenin
çaba ve gayretleri görülmektedir. Bu uğraşın en önemli verilerinden
biri ekrad aşiretleri başta olmak üzere sair aşiretlerin deftere
kaydedilip ve belli merkezi müstahdemler tarafından kontrollerinin
sağlanmasıdır.
“Maraş eyaletinin Adana ile birleşdirilerek uhdesine
ihalesinden dolayı icra-yı iktizasıyle kaimakam nasb ve ta'yini
hususunun arz ve istizan kılınmasına dair tesyar kılınan
tahrirata cevaben salifü'l-valaları atufetlü Osman Paşa
hazretleri tarafından tevarüd iden tahrirat-ı hülasa mealinde
ekrad ve aşayirin cümlesi mevsim-i şitada sekiz mah kadar
Adana da Çukurova nam mahalde haziran esnasında
yaylaklara azimetle dört mah dahi orada ikamet itmek adet-i
kadimelerinden olduğundan gerek bunların ve gerek aşayir-i
sairenin mürur-ı uburlarında Maraş toprağında fukara ve
ebnasıyla bir gune teaddi olunmak ve emval vergünün tahsiline
ikdam kılınmak üzere Maraşda aşayir-i saire-i mezkure
Adanada bulundukları deftere Adana da ikamet olunmak
icabat-ı mevkiyeden olduğundan ve bu cihetle Adana da
ziyadece aram olunacağından Adana’nın makarr ittihazıyla
ekrad ve aşayirin iskanına değin Maraş tarafından ikamet
olunduğu sırada maiyetine bir muavin terfikiyle Adana
kaimakamlığının Adana mal müdiri izzetlü efendiye ihalesi ve
daimi suretiyle Maraş eyaleti kaimakamlığına şehriye on bin
veyahut on iki bin guruş maaş ile asdika-yı devlet-i aliyyeden
Karaabalu kaimakamı bulunan Ali beyin ….”, Bkz., BOA., A.
MKT, 149/57-2.
Aşiretlerin, merkezi teamülleri törpüleme teşebbüslerini tasfiyeye
yönelik yol ve yöntemlerden bir diğeri de taşra sakinlerinin dini
hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yürürlüğe konulan
politikalardır. Bu bağlamda Bağdad ve Basra arasında Benilam aşireti
iki fırka olup birinin Acem dünyası ile alakadarlığının coğrafi
hassasiyetler açısından endişe vermesi dolayısıyla zımni manada
dengelerin gözetilmesi merkeze rapor edilmiştir (BOA., HAT.,
733/34793).
XX. yüzyılın arifesinde siyasi istikrarın ve içtimai sıhhatin
sigortası olarak eğitim kurumlarının yeniden örgütlenmesi, Osmanlı
Devleti’nde merkezi irade ile aşiretler arasındaki ilişkinin seyrini ve
üslubunu çeşitlendirmiştir. Bu bağlamda 1892 tarihinde Arap
aşiretlerine mensup çocukların daha sonra da diğer aşiret çocuklarının
eğitimleri için bir mektep kurulmuştur. “Memalik-i Mahruse-i
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Şahanede mütemekkin aşayir-i urban evladının ta’lim ve tedrisine
mahsus olarak ihdası cümle amal-i hayr iştimal cenab padişahide
bulunan mekteblere esas olmak üzere ber-mantuk-ı emr ü ferman-ı
humayun hazret-i padişahi Dersaadette aşiret mektebi namıyla bir
mekteb küşad olunara…” (Bkz. BOA, BEO, 28/2029-2). Böyle bir
teşebbüsten beklenti ise aşiretin müstakbel önderlerini eğitim yoluyla
hilafete, saltanata ve Devlet-i aliyyeye bağlılıklarını sağlamak
olmuştur. (ROGAN,1996; 83-86).
SONUÇ
Aşiret alışkanlıkları üzerine inşa olunan Osmanlı Beyliği,
devletleşme temayülünün terakki ve tekamül devrelerinden sonra elde
ettiği emperyal kültürü çevreyle diğer bir deyişle taşrayla eşitleme
çabası içerisine girmiştir. Siyasi istikbalini içtimai istikrarda gören
Osmanlı Devleti böyle bir işlemi mümessil, müstahdem ve
müesseseleri vasıtasıyla gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu çabanın
muhatapları arasında hiç şüphesiz taşranın dinamik unsurlarından olan
aşiret ve boylarda yer almıştır.
XVI. yüzyılda Anadolu’daki içtimai, iktisadi ve dini sükûnu
ters yüz eden dâhili ve harici etkenler, (Merkezi iradenin yerleşik
hayat üzerinden yarı göçebe unsurları okuma çabası ve Safevi
Devleti’nin bu teşekküllerin hassasiyetlerini istismar etmesi) siyasi
konjonktürü Osmanlı aleyhine dönüştürmüştür. Osmanlı devleti böyle
bir tablo karşısında Anadolu’da meskûn veya buraya göç eden büyük
aşiret ve boyları daha küçük topluluklara bölümleyerek muhtemel
muhalefetin önüne geçmeye çalışmıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu teşekkülleri kendi sistemine
eklemleme noktasında ortaya koyduğu çaba ve gayretler XVII.
yüzyılda vuku bulan celali isyanları ile sonuçsuz kalmıştır. Devlet
hem bu isyanlar hem de uzun soluklu savaşlar silsilesi nedeniyle bu
yüzyıldan itibaren konar-göçer aşiret ve boyları bu defa zorunlu
iskâna tabi tutmuştur. Osmanlı Devleti, kuruluş devresinden itibaren
yürürlükte olan uygulamalarını bu dönemde daha yoğun bir şekilde
icra ederek bunların yerleşik hayata adaptasyonunu hızlandırmak
maksadıyla mütekabiliyet esasına dayalı bazı mükellefiyetler ihdas
etmiştir. Bu bağlamda maden işletmeciliğinden gemi tamirine, köprü
ve geçitlerin inşa ve güvenliğinden askeri nakliyata varıncaya değin
sorumluluklar verilmiş ve bu sorumluklar mukabilinde farklı vergi
türlerinden muaf tutulmuşlardır. Mütekabiliyet esasına dayalı bu tür
yol ve yöntemlerin yanında tek taraflı ödül ve iltifatlarda söz konusu
olmuştur. Netice itibariyle Osmanlı Devleti, XVII. yüzyıldan XX.
yüzyıla kadar hem merkezi otoritesinin itibarını hem de iktidarının
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kudretini muhafaza etmek maksadıyla boy ve aşiretler
münasebetlerini siyasal konjonktür paralelinde şekillendirmiştir.

ile
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1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle yeni devlet
modernleşme amacıyla çeşitli adımlar attı. Cumhuriyet iradesi siyasal, sosyal,
kültürel, eğitim ve ekonomik alanda ortaya çıkan değişimin toplumsal alana
yayılması için yeni kurumlara ihtiyaç olduğunu düşündü. Bu amaçla da 19
Şubat 1932’de Halkçılığın bir uzantısı olarak Halkevleri açıldı.
Bu çalışmada Cumhuriyet’in yaygın eğitim kurumu olan, kültürel
faaliyetlerle dikkati çeken halkevlerinin Urfa’daki ilçe halkevi teşkilatları ve
faaliyetleri ele alınmaktadır. Urfa’nın ilçelerinde ne kadar halkevi açıldığı,
bunların köylü ile iletişimi ve köylülerin söz konusu ilçe halkevlerine
yaklaşımı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Siverek
Halkevi

Abstract

After the declaration of the Republic in 1923, the new state took
several steps to modernize. It was thought that new institutions were needed
to spread the change that emerged in the political, social, cultural, educational
and economic field of the Republic, in the social field. For this purpose, the
People’s Houses were opened as an extension of the Population on February
19, 1932.
This study deals with the district footsteps and activities of the town
people’s houses in Urfa, which are the non-formal education institutions of
the Republic, which are notable for their cultural activities. How many
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People’s Home are opened in the towns of Urfan, their communication with
the villagers, and the approach of the villagers to the county community
houses are evaluated.
Keywords: Community Houses, Republican People’s Party, Siverek
Community House

Giriş
II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Osmanlı Devleti çeşitli iç
ve dış olayların sebep olduğu bunalımlı bir evreye girdi ve takip eden
süreçte bir dizi olaylar devlet içinde derin yaralar açtı. Fakat bütün bu
olaylardan daha önemlisi Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlanan
Balkan Savaşları sonucu, Rumeli’nin kaybedilmesi, binlerce Türk’ün
göçe tabi tutulması hadisesiydi. Böylece, Osmanlıcılık ideolojisinin
sonunu geldi ve Türkçülük önem kazanmaya başladı (Sarınay, 2004:
131). Bu dönemde Türk aydınları çeşitli cemiyet ve dergiler etrafında
toplanmaya başlamışlardır. Türk Yurdu, Türk Derneği, Genç
Kalemler, Türk Bilgi Derneği, Halka Doğru, Türk Ocakları bunlar
arasındadır. Bunların içerisinde en etkin olanı Türk Ocakları’dır.
1911’de teşkilatlanmaya başlayan ve 1912’de resmen kurulan
Türk Ocakları, ulusal kimliğin oluşmasına dil-tarih çalışmaları,
konferanslar ve piyesler ile katkı sağlamıştır. Özellikle işgal
döneminde çeşitli konferanslar vermiş, mitinglerde konuşmalar
düzenlemiş, böylece ülkenin kurtulmasına ve yeni kurulacak Türk
devletinin inşasına katkıda bulunmuştur (Akyüz, 1986: 204).
29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle
kurucu kadro devleti ve toplumu tepeden tırnağa dönüştürmek için
harekete geçti. Cumhuriyet’in karşısında uğraşılması gereken pek çok
sorun vardı. Nüfus az, ölüm oranı fazla, ekonomik imkânlar
yetersizdi. Bir yandan nüfusu arttırmak için çalışmalar yürütülüyor,
diğer yandan da nüfusun kültür seviyesinin gelişimine çalışılıyordu1.
Milli Mücadele’nin başarıyla neticelenmesinden sonra çalışmalarına
kaldığı yerden devam eden ve şube sayısını da arttıran Türk Ocakları2,
yeni devletin temel paradigmaları ile uyumlu gözükmekteydi. Ancak
1930’lara girilen evrede, devletin tepedeki isimleri Türk Ocakları
yerine yeni bir oluşuma gitme lüzumunu hissettiler. Üstelik bu evre
Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ömer Obuz,
“Yurdun Büyük Davası” Nüfus ve 1927-1935 Sayımları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 33, Aralık 2016, ss. 309- 337.
2 I. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde faaliyetleri aksayan Türk Ocakları,
Cumhuriyetin ilanından hemen önceki günlerde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hızla
örgütlenmeye başlamış ve 1923 yılı sonuna kadar 43 şube açmıştır (Füsun Üstel,
“Türk Ocakları”,Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, IV, Ed: Tanıl Bora, Murat
Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s. 264.
1
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önemli gelişmelere de şahitlik etti. 1929 dünya ekonomik krizinin
etkisiyle Türkiye, yarı liberal uygulamaları terk etmeye başladı ve
devlet müdahalesine dayalı iktisadi politikalara geçildi. Bu süreçte
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) kurulması, 1930 Belediye
Seçimlerinde yaşanan olaylar ve SCF’nin kapatılması toplumda
tansiyonu yükselten gelişmeler oldu. Yaşanan gelişmeler bu sürecin
halkta tam olarak karşılığının olmadığını gösterdi. Böylece
devrimlerin topluma anlatılması, parti ile toplum arasında sağlıklı bir
iletişim yakalanması, rejimin modernleşme projesi doğrultusunda
bireyi ve toplumu istenilen formasyona sokma amacıyla Halkevleri
düşüncesi ortaya çıktı.
Türk Ocakları’nın yerine bir alternatif olarak gelen
Halkevleri3, CHF Kâtibi Umumiliği’nin fırka örgütlerine gönderdiği
genelgelerden anlaşılacağı üzere, Fırka Genel Yönetim Kurulu’nca
hazırlanan ve Genel Başkanlıkça onaylanan bir talimatname ile
kurulmuştur (Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumiliğinin Fırka
Teşkilatına Umumi Tebligatı, 1933: 8). 19 Şubat 1932’de yurt
genelinde 14 Halkevi açılmıştır4.
Halkevlerinin
ana
amacı,
yeni
kurulan
Türkiye
Cumhuriyeti’nin hedeflerini ve CHP’nin ilkelerini halk arasında
yaymaktır. İsmet İnönü bir konuşmasında bu amacı şu şekilde
açıklamıştır: “Halkevlerinde millî ve içtimaî hayatın temelleri terbiye
suretinde, tedris suretinde, konuşma suretinde mütemadiyen
kurulmalıdır, bunu iltizam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin,
Halkevleri vasıtasıyla memleket içinde takip ettiği kültür politikası; bu
vasıta ile ilmî ve fennî, güzel sanatları yaymak, bu memleketin
siyaseti, iktisadiyatı hakkında en yeni, en doğru malûmatı ortaya
dökmektir.” (Halkevleri (1932- 1935) 103 Halkevi Geçen Yıllarda
Nasıl Çalıştı, 1935: 2)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkevleri kanalıyla halkçılık
ilkesine işlerlik kazandırarak homojen bir yurttaş kimliği oluşturmayı
arzulamaktaydı (Çakan, 2004: 85). Sınıf çelişkilerinin oluşumunu
engellemek iddiası ile toplumdaki sınıfların çıkarlarının birbirine bağlı
olduğunun vurgulandığı bu anlayış, CHP Genel Sekreteri Recep
3 Türk Ocakları, 10 Nisan 1931 tarihli olağanüstü kurultayında feshedilmiştir
(Cumhuriyet, 11.04.1931).
4 Halkevlerinin açıldığı iller; İstanbul Ankara, İzmir, Samsun, Eskişehir, Malatya,
Diyarbakır, Afyon, Balıkesir, Konya Bolu, Bursa, Çanakkale ve Denizli’dir
(Cumhuriyet, 12.02.1932). Halkevleri, talimatname gereği 9 şube de örgütlenmişti.
Bunlar; Dil-Tarih-Edebiyat Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Temsil Şubesi, Spor
Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi, Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Kitapsaray ve
Yayın Şubesi, Köycülük Şubesi, Müze ve Sergi Şubesi’dir (Çakan, 2004: 86; Kunter,
1948: 3).
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Peker’in aşağıdaki sözlerinden de anlaşılmaktadır; “Cumhuriyet Halk
Fırkası’nın Halkevleriyle takip ettiği gaye; milleti şuurlu, birbirini
anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kütlesi halinde
teşkilatlandırmaktır.” (Halkevleri (1932- 1935) 103 Halkevi Geçen
Yıllarda Nasıl Çalıştı, 1935: 6)
Halkevi teşkilatında görev alan Dr. Reşit Galip ise
Halkevlerinin amacını ve şube kollarının önemini şöyle dile
getirmiştir; “Önümüzde kapısı şimdi açılmakta olan mesai sahası
engindir. Davamız millet olarak medeniyet yolunda bir zamandan beri
kaybettiğimiz mesafeyi en kısa zamanda kazanmak ve medeniyet
safında layık olduğumuz mertebeye yani en ileriye varmaktır;
Halkevleri’nin gayesi bu maksada bağlanacak enerjileri ve hizmet
emellerini teşkilatlandırmaktır. Bu şubelerin yalnız isimlerini saymak,
ihtisas, istidat ve temayülleri ne olursa olsun, bütün münevverlerin
Halkevlerinde kendi emellerine uygun bir iş meydanı bulabileceklerini
göstermeye yeter.” (Halkevleri (1932- 1935) 103 Halkevi Geçen
Yıllarda Nasıl Çalıştı, 1935: 7)
CHP, Halkevleri aracılığıyla Türkiye’nin her noktasına ulaşma şansını
yakaladı ve tahayyül ettiği köklü dönüşüm sürecinde bu kurumdan
yararlandı. Halkevlerinin teşkilatlandığı kentlerden biri de Urfa idi.
Urfa Halkevi, 23 Şubat 1934’te açılarak tüm bu amaçları
gerçekleştirmeye çalışmıştır 5 . Bu tarihten iki yıl sonra Halkevleri
Urfa’nın ilçelerinde de açılmaya başlamıştır. Eldeki verilere göre;
1945 yılı itibarıyla Urfa Halkevi dâhil olmak üzere Urfa’da 5 Halkevi,
17 Halkodası bulunmaktadır ve bunların isimleri şöyledir: Urfa
Halkevi, Birecik Halkevi, Siverek Halkevi, Suruç Halkevi, Viranşehir
Halkevi, Halkodaları ise; Akziyaret, Kısas, Sırın, Halfeti, Ağrıl, Cibin,
Hobap, Tisha, Bozova (Yaylak), Bazik, Kanbavşar, Çarmelik, Yaslıca,
Hilvan, Harran, Akçakale ve Ceylanpınar (Resülayn) Halkodalarıdır
(CHP Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçine Dağılışları, 1945: 72).

Urfa Halkevi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yüksel Yıldırım, Urfa Halkevi (19341951), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2016; Mehmet Pınar, Yunus Özdurğun,
“Urfa Halkevi ve Faaliyetleri (1934- 1951)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, IX/43, ss. 870- 871; Çevre halkevlerine örnek için bkz. Mehmet Pınar,
“Doğu’da Unutulmuş Bir Kültür Ocağı: Van Halkevi”, Atatürk Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, II/2, Aralık 2013, ss. 3- 23;
Ayrıca bir başka ilçe halkevi çalışması için bkz. Mehmet Pınar, “Erciş Halkevi”,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 25, 2013, ss. 243- 353.
5
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1951)

URFA’DAKİ İLÇE HALKEVİ TEŞKİLÂTLARI (1936-

1. Siverek Halkevi
Siverek Halkevi, 23 Şubat 1936’da halkın büyük bir ilgisiyle
açılmıştır. Siverek Halkevi’nin açılışı “Siverek Halkevi” yayınında
şöyle yer almaktadır; “Gözbebeğimiz, ölmez Atamızın dehasının
doğurduğu kutsal bir müessesenin, Halkevlerinin, birçok yerlerde
açıldığını, bu evlerin kucakladığı muhitlerdeki yurtsal, kültürel,
ekonomik ödevlerle oraları nasıl yükselttikleri gazete sütunlarında ve
gezilerinde gören Siverek gençleri bu nimetten uzak kaldıklarına gizli
gizli içlerini çekiyorlardı. 1936 yılında Siverek’te de Halkevi açılması
buyurduğu Sivereklileri sonsuz sevinç içinde bıraktı. 1936 yılının 23
Şubatında Siverek Halkevi açılış töreni yapıldığı gün bütün bir kaza
halkının adeta bir sel gibi Halkevi’ne doğru aktığını seyredenler hala
hayret etmektedirler. O gün bir arkadaşın Halkevleri Cumhuriyet
ilhamlarının kaynağıdır cümlesini coşkun hislerle Halkevi etrafına
halkalanan sevinçten çılgın halkın alkışları takip etmiştir. Siverek
Halkevi hala ve tufani sesin kamçılamasından aldığı emniyetli hızla
yürüyor ve mütemadiyen yükseliyor.” (Siverek Halkevi, 1939: 25-26)
İlk başkanı Kemal Baruksal olan Siverek Halkevi; öncelikle DilTarih-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Temsil şubesi olmak üzere üç şube
olarak faaliyet göstermiştir (BCA 490.100/ 844.340.1-91). Bu üç
şubeyi Halkevinin çalışması için yeterli görmeyen Siverek Halkevi
yetkilileri 1937’de Köycülük, 1938’de ise Kitapsaray ve Sosyal
Yardım şubelerini açmışlardır (Siverek Halkevi, 1939: 25-26). Bu
şubelere ek olarak 1943’te ise Spor Şubesi açılmıştır.
Cumhuriyet rejiminin modernleşme arzusu temelinde
vatandaşın yeni biçim almasını sağlayarak, Cumhuriyete yaraşır yeni
insan profilini yansıtması için hizmet etmesi beklenen Dil-TarihEdebiyat Şubesi, gerek milli bayram törenlerinde gerekse muhtelif
vesilelerle halka konferanslar vermiştir. Eski bir kasaba olan
Siverek’in tarihi incelenmeye başlanmış, ayrıca şiir, mani ve masallar
derlenmiştir. Halkevi başkanı tarafından yazılan “Duygularımdan
Parçalar” adlı şiir kitabı da halk tarafından büyük ilgi görmüştür
(BCA 490.100/ 844.340.1-3).
Güzel Sanatlar Şubesi, belediyenin 24 kişilik bandosunu
idaresine almış, bu gruba birçok makamlar öğreterek tören ve
bayramlarda halkın bu husustaki ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır.
Tören ve bayramlardaki başarılarından, ayrıca İstanbul, Diyarbakır,
Urfa, Elazığ hava ve ağızlarına hâkim olduğundan hususi düğünlerde
de aranır hale gelmiştir (Siverek Halkevi, 1939: 32).
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Temsil Şubesi, ilk senesi olan 1936’da Köyün Namusu,
Himmetin Oğlu, Mavi Yıldırım, Kızıl Çağlayan, Ana gibi beş piyes
vermiş ve bu piyesler 500’den fazla kişi tarafından izlenmiştir. Halkın
bu piyeslere gösterdiği ilgi göz önünde bulundurularak ertesi yıl
Kozanoğlu, Hoşgörü, Köy Muallimi, Yaşayan Ölü, Şeriye
Mahkemesi, Mahcuplar, Yurdum İçin adlı piyesler verilmiştir. Üçüncü
yılda ise Çakır Ali, Derse Çalışıyoruz, Atatürk Köyünde Uçak Günü,
İsimsiz Facia, Gönüllerin Türküsü, Göklerin Fethi, Köprü Altında,
İstiklâl, Gömdüğüm O Cihan, Ateşli Bir Delikanlı piyesleri verilmiştir
(Siverek Halkevi, 1939: 35-36). Siverek Halkevi yayınında Temsil
Şubesinin sergilediği oyunlara ilişkin başarısı şu cümlelerle
anlatılmaktadır: “Yurdun istiklal ve istikbalini temine matuf mesaiyi bu
yolda çalışmak için nasıl fedakârlık yapılma lazım geldiğini bu
piyeslerin halka anlatabildiği lisanı fezahat kadar hiçbir hatibin,
hiçbir sazın, hiçbir sözün hatta hiçbir şiir kadar etkili olacağına
inanamıyorum. Evimizin Gösterit kolunun temin ettiği muvaffakiyetler
göğsümüzü kabartacak kadar kıymetli ve zengindir. Gençlerin
bilhassa bu kola verdikleri ehemmiyet evimiz Gösterit şubesinin
önümüzdeki dördüncü yılında daha çok değerli ve daha fazla bir yüz
aklığı ile sona ereceğine şüphe edilemez.”(Siverek Halkevi, 1939: 36)
24 Ağustos 1938’de açılan Sosyal Yardım Şubesi’nde Siverek
Hükümet Hekimi Yusuf Ünsal ve Halkevi Başkanı Kemal Tolun etkin
bir rol oynamış, şube 1939’a kadar ücretsiz olarak 104 hasta muayene
etmiş ve 20’ye yakın kişiye belediye eczanesinden ilaç vermiştir.
Siverek halkına, hastalıklara karşı tedbirli olmaları için Halkevinde
konferanslar verilmiştir. Şube ayrıca köy gezileri düzenleyerek
köydeki hastaları muayene etmiş ve köylülere ücretsiz ilaç dağıtmış,
köy çocuklarına hediyeler almıştır (Siverek Halkevi, 1939: 38). Şube,
1944 yılı Şubat’ından Nisan sonuna kadar 161 fakire yiyecek
dağıtılmış, 40 çocuk kısmen, 44 çocuk ise tamamen giydirilmiş, 70
ilkokul öğrencisine her gün öğlen yemeği verilmiştir. Yoksul halka
ilaç dağıtılmış, biri Urfa’da ortaokulda, biri de Diyarbakır’da sanat
okulunda olmak üzere iki yoksul öğrencinin bir senelik masrafları
karşılanmıştır. Ayrıca dört doktorun yardımı ile açılan Halkevi
polikliniğinde 376 yoksul tedavi edilmiş ve 291 hastanın ilacı temin
edilmiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 4).
14 Ağustos 1938’de açılan Kitapsaray Şubesi okuma
salonunda birçok kitap, risale, okuma mecmua ve gazete
bulundurarak, halkın okuma ihtiyaçlarını karşılamıştır (BCA 490.100/
844.340.1-26). Bununla birlikte halktan gelen dilek ve önerilere göre
en önemli sıkıntı olan aydınlatma problemi, bu şubenin faaliyetlerini
sekteye uğratmaktaydı. Zira Halkevinin şehir dışında yer alması ve
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aydınlatmanın da yetersiz olması okuyucu sayısını olumsuz
etkilemektedir. Bundan dolayı yine halktan gelen önerilere göre; bu
şubeden yararlanılabilmesi için geceleri de topluca ve kolayca
ulaşabilen çarşı içinde bir kahvehaneye en az 50 kitap kapasiteli bir
kitaplık yerleştirilmelidir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 90).
Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan köylüler,
Cumhuriyetin kurucu kadrosunun hayli önemsediği bir kesimdi.
Dolayısıyla Halkevlerinden köylerde aktif rol almaları isteniyordu.
1937’de açılan Siverek Halkevi Köycülük Şubesi amacını şöyle
belirtmiştir: “Düne kadar bütün haklarından mahrum ve her hususta
ihmal edilmiş köylüye Cumhuriyet idaresinin verdiği kıymet
ehemmiyet aşikârdır. Köylünün dertlerini dinlemek, ihtiyaçlarını
gidermek, onları refah ve saadete kavuşturmak için günden güne yeni
tedbir ve vasıtalar aranmaktadır.” (Siverek Halkevi, 1939: 41) Şube,
amacına uygun olarak köy gezileri düzenlemiş, böylece köylüler rejim
ve inkılâp konusunda aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu gezilerde
köylüler ücretsiz muayene edilmiş ve ilaç dağıtılmış, çocuklara
hediyeler alınmıştır (Siverek Halkevi, 1939: 41). Bununla birlikte bu
şubenin en büyük sorunu maddi sıkıntılardır. Şube bütçe darlığı ve
nakil vasıtalarının bulunmaması nedeniyle istenilen faaliyetleri
yeterince gösterememiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 3).
Siverek Halkevi’nde son olarak Spor Şubesi açılmıştır. Bu
şubenin açılabilmesi için 1942 yılının Mart ayından itibaren üye
kaydına başlanmıştır. Ayrıca, şubenin açılabilmesi için Halkevine ait
160 metre uzunluğunda bir spor salonu, ayrıca Halkevi bahçesinde
futbol, voleybol ve tenis sahaları mevcuttur. Dönemin Halkevi
Başkanı Yusuf Ünsal, 2 Mart’ta CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği
telgrafta spor şubesine duyulan ihtiyacı şu sözlerle dile getirmiştir;
“44000 nüfuslu Siverek’te münevver bir gençlik kitlesi vardır. Bu
gençlerin hepsinin halk evinden istedikleri şeylere tam olarak cevap
verebilmek için evimizin noksanı olan spor şubesinin de açılmasına
lüzum vardır. Esasen daima açılmasını arzu ettiğimiz bu şubenin
açılmamasının yegâne sebebi halk evimizin bütçesinin dar olması idi”
(BCA 490.100/ 1126.109.2- 21). Bu çabalar sonuç vermiş ve Siverek
Halkevinin Spor Şubesi de Şubat 1943’te açılarak faaliyete
başlamıştır. Bu şubenin en büyük sorunu ise malzeme sıkıntısıdır.
Bunun için Halkevi Başkanı Baha Özbek tarafından CHP Genel
Sekreterliğine bir telgraf gönderilmiş ve yardım istenmiştir. Dönemin
CHP Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu, Siverek Halkevine cevap
vererek yardım talebini olumlu karşılamıştır. Kansu, cevabında şu
ifadelere yer vermiştir; “Halkevleri yıldönümünde açılmış olan spor
şubenize çalışmalarında başarılar dilerim. Bu seneye ait spor
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tahsisatımız tamamıyla yerlerine sarf olunduğu cihetle, malzeme
gönderilmesi hakkındaki dileğinizin önümüzdeki yıl yerine
getirilmesine çalışılacaktır. İstediğiniz malzemenin bir kısmı kapalı
salonlarda kullanılabileceğine göre mevcut salonunuzun vaziyet ve
ebadının bildirilmesini diler, sevgilerimi sunarım.”(BCA 490.100/
1126.109.2- 7)
2. Birecik Halkevi
Birecik Halkevi, 23 Şubat 1936’da açılmıştır (Cumhuriyet,
20.02.1936). Halkevi için kullanılacak bina belediye tarafından daha
önce otel amaçlı yapılmış, sonra bu bina Halkevine devredilmiştir.
Birecik Halkevi kurulduğu andan itibaren Cumhuriyet ideolojisinin
getirmiş olduğu yenilikleri halka aktarmak için faaliyet göstermiştir.
Bu doğrultuda 26 Eylül 1936’de Dil Bayramı dolayısıyla Halkevinde
şiirler okunmuş, Emin Saygın ve Hakkı Bilgin tarafından dil
bayramının önemini anlatan bir konferans verilmiştir. Konferansta
anlatılanlardan bir kısmı şöyledir; “Dilimiz gibi varlığımız da ölüme
sürüklenirken evvela canımızı ve güzel yurdumuzu kurtaran Atamız
harp cephelerinden sonra dahi nazarlarını Türk sosyetesinin
yükselişine çevirdiler. Dilimize uygun olmayan Arap harflerini attık,
eskiden malımız olan fakat sahip çıkamadığımız için Latinlerin
kendilerine mal ettikleri harflerimizi tekrar aldık. Son iş olarak
dilimizin yabancı kelime ve terkiplerden temizlenmesi için Dil
Kurultayları toplamakta ve günden güne dilimiz için temizliğini
almaktadır. Birçok dil âlimleri Avrupa’dan koşarak bu kurultaya
iştirak etmek için can atıyorlar. Bu bizim için büyük bir şereftir…”
(BCA 490.100/ 1170.111.1-2)
Güzel Sanatlar, Temsil, Kitapsaray ve Yayın, Spor, Sosyal
Yardım ve Köycülük şubeleri olmak üzere 6 şubede faaliyet
göstermiştir. Ağustos 1938 yılı itibariyle Birecik Halkevine kayıtlı
234 erkek, 3 bayan olmak üzere 237 üyesi vardır (BCA 490.100/
991.835.4-6). Yine aynı yıl içinde 2 konferans verilmiş, 3 temsil
gösterilmiştir (BCA 490.100/ 991.835.4-9)6. Güzel Sanatlar Şubesi, 7
kişiden oluşan bando takımıyla faaliyet göstermekte ve hevesli olan
20 kadar öğrenciyi yetiştirmektedir. Fırat Nehrine yakın kurulan
Birecik Halkevinde yüzme ve kayık sporlarına da önem verilmiştir.
Daha sonraki dönemde Fırat Spor Kulübü’nü himayesine alan Spor
Bunun yanı sıra merkezden de halkevi ekibi gelip temsil vermiştir. Urfa Halkevi
Temsil Şubesi, merkezde gösterilen Alparslan piyesini İhsan Özdemir’in
başkanlığındaki heyetle Birecik’te de göstermiştir. (Yenilik, 18.09.1947); Ayrıca 25
kişilik bir ekip Suruç’a giderek Alparslan piyesini burada da sahnelemiştir (Urfa,
15.07.1947).
6
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Şubesi, bu suretle kendi futbol takımını da oluşturmuştur (BCA
490.100/ 991.835.4-21;BCA 490.100/ 991.835.4-38)7. Birecik Halkevi
Köycülük Şubesine de önem vermiş, sık sık köy gezileri düzenlemiş
(BCA 490.100/ 991.835.4-21), Sosyal Yardım Şubesi ise, 308 fakir
hastaya ilaç vermiş ve birçok hasta ücretsiz muayene ettirilmiştir.
Ayrıca Trahom hastalığı dolayısıyla Sosyal Yardım Kolu Başkanı
Doktor Osman Dora idaresinde Halkevi bünyesinde bir muayene
salonu açılmıştır (BCA 490.100/ 991.835.4-3). Kitapsaray Şubesi
bünyesinde 433 kitap bulundurarak bu kitapları halkın faydasına
sunmuştur (BCA 490.100.991/ 835.4-37).
Birecik Halkevi hakkındaki malumatlardan biri de Münir
Soykam’ın teftiş raporudur. CHP Elazığ Bölgesi Müfettişi ve aynı
zamanda Antalya Milletvekili olan Münir Soykam, 17 Kasım’da
Suruç’u, 24 Kasım’da Viranşehir’i, 26 Aralık 1940’ta ise Birecik
Halkevlerini ziyaret edip rapor düzenlemiştir. Soykam, son 6 ay
içerisinde Birecik Halkevinde; Lozan Günü, Zafer Bayramı,
Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk konulu konferansların verildiğini
belirterek bu konferansların sayı ve konusunu yeterli bulmamış, dil
konusu üzerinde de önemle durulması gerektiğini belirtmiştir. Son bir
yıl içinde 4 piyes verilmiştir ve piyese 400 ile 600 kişi arasında bir
katılım olmuştur. En büyük sıkıntı, bayan oyuncu ve piyesler için
gerekli olan kıyafetleri bulma konusunda yaşanmıştır. Sosyal Yardım
Şubesi son bir yıl içinde 740 hastaya bakmıştır. Kitapsaray Şubesine
829’u kitap, 1562’si süreli yayın olmak üzere 2391 kayıtlı eser
mevcuttur ve bunlar iyi muhafaza edilmektedir. Lakin okuma
hevesinin olduğu ilçede bir sorun vardır, o da bu şubenin okuma
odasının olmamasıdır. Türkçe okuma yazma kurslarına son bir yılda
56 kişi yazılmıştır.
Köycülük şubesi de maddi gücü elverdiği kadarıyla köy
gezileri yapmıştır (BCA 490.100/ 1004.875.1- 85). Köycülük Şubesi,
halkevlerinin önemli şubelerinden biriydi. Bu şube aracılığıyla köy ile
şehir arasında bir dayanışma sağlanacaktı. Ayrıca köy gezileriyle
yapılan yardımlarla birlikte köylü rejime gönülden bağlanacaktı. Bu
bağlamda Birecik Halkevi Başkanı Mustafa Kanlı’nın bir köy gezisi
Bununla birlikte Spor Şubesinin en büyük sorunu maddiyattır. Bunun için Birecik
Halkevi tarafından merkeze gönderilen dileklerde şu ifadeler kullanılmıştır; “Birecik
kasabası Fırat sahilinde bulunduğundan yüzme, kayık, at koşuları ve av sporlarına
ehemmiyet verilmekte ve lazım olan randıman alınmakta ise de sporun diğer aksamı
için evimizin bir sahası olmadığından gençlerimiz bedeni spordan mahrum
kalmaktadır. Evimiz için mevcut arsalardan birinin mubayaasına da bütçemizin
kifayetsizliğinden merkezce bu dileğimizin de nazarı dikkate alınmasını rica ederiz.”
(BCA 490.100/ 991.835.4-18)
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sırasında yaşadığı anı oldukça dikkat çekicidir; “Cibin köyünde köylü
ve köylü çocukları ile konuşurken nazarı dikkatimizi bir yavru celp
etti. Bu sene ilk mektep son sınıfına geçen kimsesiz ve fakir yavru ile
uzun uzadıya konuşuldu. Bize şiir okudu ve hitabede bulundu. Ebedi
ve milli şeflerimizin hayatı ve yaptıklarını heyecanlı bir lisanla anlattı.
Sevincimizden gözlerimiz yaşarmış idi. Bu yaşta iken harika bir
şekilde görünen bu Türk yavrusunun müessis sözlerinden sonra köylü
ile konuşmalarımız arasında bu senelik bu öksüze Halkevimiz
tarafından bir kat elbise temin edeceğimizi ve ilk mektep tahsilini
bitirdikten sonra da derece itibariyle tahsiline devam ettirebilmek için
lazım gelen bütün teşebbüslerden geri durmayacağımıza söz verdik.
Bu dakikada çocuk sevincinden ağlıyor ve yaşasın milli şefimiz diye
haykırıyordu. Hepimiz heyecan içinde köylülerin yaşasın sesleri
arasında aynı sözü tekrarlıyorduk. Üzerimize aldığımız vicdani ve
milli vazifemizi yaparken köylümüzün heyecan ve endişeden uzak
olarak hükümetimize, Cumhuriyete ve şeflerimize candan bağlı
olduğunu görmek kadar bahtiyarlık olamaz.” (BCA 490.100/
1013.909.2- 48)
Raporunun sonunda Birecik Halkevi hakkında genel bir
değerlendirme yapılmış ve faaliyetlerde bir durgunluk sezilmiştir.
Buna göre halkevindeki faaliyetler; belirli günlerde bando çalmak,
kitap ve gazete okumak, radyo dinlemek gibi faaliyetlerdir. Halkevi
Başkanı Mustafa Kanlı daima elinden geleni yapsa da çabaları tek
başına sonuç vermeye yeterli değildir. Halkevi bünyesinde görev
yapan diğer şube üyeleri de Mustafa Kanlı’ya yapacakları çalışmalarla
destek vermelidir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 86).
3. Suruç Halkevi
Suruç Halkevinin hangi tarihte açıldığı tam olarak
bilinmemektedir. Ancak eldeki veriler 1940 tarihinde faaliyette
olduğunu göstermektedir. Bu tarihte CHP Elazığ Bölgesi Müfettişi
Münir Soykam, 17 Kasım 1940’ta Suruç’u ziyaret ederek Halkevi
hakkında rapor düzenlemiştir. Soykam, raporuna Suruç’un genel
durumu hakkında bilgi vererek başlamıştır. Buna göre; halk, kendi işi
gücüyle meşgul olup hükümete bağlıdır. Öyle ki, son bir yıl içinde
sadece bir adet adli vaka olmuştur. Daha sonra Halkevi hakkında bilgi
veren Soykam’a göre; Suruç Halkevi üyelerinin içtimai, siyasi ve
ahlaki durumları iyi olup halk tarafından sevilmektedirler. Halkevi
idare heyeti ile mahalli hükümet amir ve memurları arasında fikir
birliği vardır. Ancak Kaymakam Fehmi Kayar her işle gereğinden
fazla ilgilenmektedir. Soykam bu durum karşısında kaymakamı
uyardığını belirtmiştir. Suruç’un umumi durumu hakkında bu bilgileri
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verdikten sonra, Suruç Halkevi’nin, Temsil, Spor ve Köycülük olmak
üzere üç şubede faaliyet gösterdiğini açıklamıştır. Ona göre; planlı bir
çalışma ile Köycülük Şubesinden iyi neticeler alınabilir. Ayrıca köy
gezileri düzenlenerek buralarda temsiller verilebilir ve böylece halka
faydalı telkinlerde bulunulabilir (BCA 490.100/ 1004.875.1-116).
1940 yılı itibariyle nüfusu 3147 olan Suruç’ta Halkevi binası
ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bunun için yeni bir binaya
ihtiyaç vardır. 1940 yılında Halkevlerin lüzumu, faydaları ve açılma
maksatlarıyla sporun faydaları hakkında üç konferans verilmiş ve 4045 kadar dinleyici katılmıştır. Zaten Halkevinin kapasitesi de 50
kişiliktir. Aynı yılda halkın ilgi gösterdiği 3 temsil verilmiştir.
Kütüphanede ise 211 kitap mevcuttu. Köycülük Şubesi de iki köy
gezisi yapmıştır. Suruç Halkevinde Türkçe okuma-yazma kurslarının
var olmadığını belirten Soykam, Suruç Kaymakamı ile görüşerek bu
kursların açılmasını önemle istemiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1118). Raporunun sonunda Suruç Halkevinin iyi çalışmadığını
belirtmiş ve kaymakamın da bu konu ile yeterince ilgilenmediğini öne
sürmüştür. Ancak tüm bunlara rağmen gelecekten umutlu olduğunu
teftiş sırasında uğradığı bir köydeki anısını anlatarak
belirtmiştir;“Urfa’dan Suruç’a gelirken yol üstünde bulunan bir köye
otomobilden indiğimde köy önünde oturan kadın ve erkek köy halkı
beni çok iyi karşıladılar. Hekim olduğumu öğrenince hastalarına
bakmamı rica ettiler. Suruç’ta mahalle arasında dolaşırken avlusuna
girdiğim bir evde evin kadını çocuklarıyla alakamdan mütehassıs oldu
beni tanımadığı dilini bilmediğim halde samimi bir çehre ile hareket
gösterdi. Bunlar bana iyi bir köy gezisiyle, alakalı çalışmakla halkın
seviye bakımından yükselmesinde halkevinin iyi verimler alacağı
kanaatini verdi.” (BCA 490.100/ 1004.875.1-118)
4. Viranşehir Halkevi
Suruç Halkevi gibi Viranşehir Halkevinin de hangi tarihte
açıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak eldeki veriler 1940’da
faaliyette olduğunu göstermektedir. Bu tarihte CHP Elazığ Bölgesi
Müfettişi, Münir Soykam, Suruç’tan sonra 24 Kasım 1940’ta
Viranşehir’i de ziyaret ederek Halkevi hakkında rapor düzenlemiştir.
Viranşehir Halkevi ile ilgili de en ayrıntılı bilgi mevcut rapordur.
Raporuna Viranşehir’in umumi durumu hakkına bilgi vererek
başlayan Soykam’a göre; nüfusu 3717 olan Viranşehir’de okul binası
sıkıntısı had safhadadır. Bir adet ilkokul bulunan ilçede okul çağındaki
550 çocuktan ancak 150’si okula gidebilmektedir. Viranşehir’de
halkın %20’si Türkçe konuşabilmektedir (BCA 490.100/ 1004.875.162). Soykam, halkın durumunu ve rejime karşı tutumunu şu sözlerle
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ifade etmiştir; “Bu küçük kasaba halkı iş güçleriyle meşguldürler.
Hepsi de nail oldukları sükûn ve emniyetten minnetle bahsediyorlar.
Büyüklerimize, Cumhuriyete yürekten bağlıdırlar. Aralarında
herhangi bir menfi ve muzur fikirli kimse yoktur kanaatindeyim.”
(BCA 490.100/ 1004.875.1-65)
Viranşehir Halkevi; Temsil, Spor ve Sosyal Yardım olmak
üzere üç şubede faaliyet göstermekteydi. Daha sonra bu şubelere ek
olarak Köycülük Şubesi de açılmıştır. Üye sayısı 100 olan Viranşehir
Halkevinin hiç bayan üyesi yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi,
Halkevlerinin bir amacı da toplumsal dönüşümü sağlamaktı. Bunun
için evlere bayan üye kaydedilmesi önemli bir konuydu. Soykam,
Viranşehir’deki bu sorunu çözmek için ilçe kaymakamı Ferit Topaçlı
ile bir görüşme yapmış ve kaymakam, ilçedeki memur ailelerinden 40
bayanı Halkevine üye yapmayı taahhüt etmiştir (BCA 490.100/
1004.875.1-63).
Soykam, Halkevi İdare Heyeti ve Şube üyelerinin birbirleri ile
uyumlu çalıştıklarını belirtmiş, ancak düzenli bir programlarının
olmadığını ve toplantılarda alınan kararların kayıt defterine
geçilmediğini ifade etmiştir. Bu durum Viranşehir Halkevi ile ilgili
bilginin az olmasının temel nedenlerinden birini teşkil etmiştir.
Halkevi, kirayla tutulmuş (senelik kirası 80 lira), büyük bir avlusu ve
salon kapasitesi de 150 kişilik olan bir binadır (BCA 490.100/
1004.875.1-63). Temsil Şubesi 23 Nisan’dan başka temsil
vermemiştir. Şubenin en büyük sıkıntısı piyeslerde bayan oyuncu
bulamamaktır. Bunun için Viranşehir Halkevi Başkanı Tahir Barcın,
Şubat 1941’de CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği dilekçede bayan
rollerini erkeklerin oynamasında bir sakınca olup olmadığını
sormuştur (BCA 490.100/ 926.604.1-25).Son 6 ayda Sıtma, Lozan,
Paraşüt ve İktisat konuları olmak üzere 4 konferans verilmiştir. 1940
yılı içerisinde Türkçe okuma yazma kursları açılması planlanmıştır.
Soykam, Halkevi yetkililerine kadınlar için ayrı bir okuma yazma
kursunun açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirmiştir; “Ayrıca
gündüzleri kadınlar için de açmalarını tavsiye ettim. Halkevinde
toplantıya bir kadının okuyup yazma bilmesinin lüzumunu ve karıkoca, evlat-ana arasında dertlerini başkalarının bilmeden birbirlerine
yazabilmelerinin ehemmiyetini anlayabilecekleri bir surette tasvir
ettim.” Spor Şubesinin voleybol malzemeleri mevcuttur ve bu oyuna
karşı bir ilgi vardır. Köycülük Şubesi maddi imkânsızlıklardan dolayı
köy gezisi yapamamıştır (BCA 490.100/1004.875.1-65). Soykam,
raporunda son olarak Halkevi faaliyetlerinin canlandırılması için 15
günde bir aile toplantılarının yapılacağını, halkı ilgilendiren konularda
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konferans sayısının arttırılacağını, Türkçe öğretmeye önem
verileceğini belirtmiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1-65).
Yeni bir toplum oluşturmak isteyen CHP, büyük görevlerle
teçhiz ettiği Halkevleri aracılığıyla ülkeyi dönüştürerek
modernleştirmek projesine katkı sağlamayı istemekteydi. Bütün
imkânsızlıklara rağmen Halkevleri ve bünyelerinde oluşturduğu
şubelerle okuma-yazma oranını, kültür seviyesini, toplumsal aidiyeti
arttırmak ve devrimleri yaymak amacındaydı. Urfa’nın ilçelerinde
açılan Halkevleri de bunun için imkânları dâhilinde çabaladı. Neticede
1932’de açılan Halkevleri, Demokrat Parti döneminde, 8 Ağustos
1951’de kabul edilen bir yasayla kapatıldı (TBMM Tutanak Dergisi,
IX,/9: 582)8.
SONUÇ
Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kültürel ve sosyal kalkınmaya
katkı sunması için açılan halkevleri, devrimlerin topluma
yerleştirilmesi noktasında önemli görevler üstlenmiştir. Halkevleri ile
birlikte, rejim merkezden kırsala doğru yayılarak kendi insan modelini
oluşturmaya çalıştı. Bu durum kendini Urfa ve çevresinde de
göstermişti. 1936’dan itibaren Urfa’ya bağlı dört ilçede halkevi
açılarak rejimin getirdiği yenilikler halka anlatılmaya çalışılmıştır.
Bunların içinden en aktif olanı Siverek Halkevi’dir. Bunun en büyük
nedeni Siverek’in diğer ilçelere göre nüfusunun daha yoğun olmasıdır.
Dinamizm gösteren diğer halkevi de Birecik Halkevi’dir. Suruç ve
Viranşehir ilçelerindeki halkevleri ise, adı geçen iki ilçenin
halkevlerine göre pasif kalmıştır.
Urfa’nın ilçelerinde bulunan bu dört halkevinde de ortak
olarak yer alan şube, Köycülük Şubesi’dir. Bu şube, köylülerin
mümkün olduğunca düzenlenen etkinliklere katılması için çalışmış ve
de uygun mevsimde köy bayramları düzenlemesini sağlayarak
köylüyle şehirliyi kaynaştırmaya özen göstermişti. Bu doğrultuda
Urfa’ya bağlı dört ilçe halkevinde de mevcut imkânlar dâhilinde köy
gezileri düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak ekonomik imkânların
yetersiz olmasından dolayı istenilen faaliyetler tam olarak
yapılamamıştır. Bu sorunu gidermek için halkevi yetkilileri zaman
zaman kendi çözüm önerilerini bulmaya çalışmışlardır. Yine de gerek
bölge müfettişlerinin gerekse halkevi yetkililerinin düzenlemiş
oldukları raporlardan Köycülük Şubelerinin köylerde iyi izlenimler
bıraktığı anlaşılmaktadır. Köycülük Şubesinden sonra Spor Şubesi öne
Halkevlerinin kapatılması ve basındaki yansımaları için bkz; Ömer Obuz,
“Halkevlerinin Kapatılmasının Türk Basınına Yansımaları”, Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, VIII/41, Aralık 2015, ss. 499-515.
8
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çıksa da diğer şubeler gibi bu şube de maddi sıkıntılar yaşamış ve tam
olarak istenilen faaliyetlerde bulunamamıştır.
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YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI
A-YAYIN İLKELERİ
1. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayın
organı olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yılda 4 sayı
(İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış) olarak yayımlanan Uluslararası
Hakemli ve bilimsel bir dergidir.
2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine
gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yayın organında
yayınlanmamış veya yayımlanması amacıyla iletilmemiş
olmalıdır. Daha önce bilimsel toplantılarda sunulmuş olan
bildiriler, bildiri kitabında yayımlanmamış olması ve bu
durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilebilir.
3. Makalelerin yayınlanabilmesi için Enstitümüzün tayin edeceği
hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir
raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
a. Araştırma yöntemi,
b. Konu bütünlüğü,
c. Bilimsel özgünlük
d. İlgili bilim dalının terim bilgisine hâkimiyet,
e. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaları görebilmek,
f. Yararlanılan kaynaklarda uygunluk ve yeterlilik,
g. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
h. Alanına katkı sağlama,
i. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık.
4. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, İngilizce, Arapça,
Almanca, Fransızca ve Rusça gibi dillerde yazılan makaleler
de kabul edilmektedir. Bu dillerin dışında yazılmış
makalelerin kabulü yayın kurulunun kararına bağlıdır.
5. Dergiye gönderilen makale, öz (abstract), atıflar, kaynaklar ve
ekler dâhil 5.000 ile 12.000 kelime arasında olmalıdır.
6. Dergiye verilen yazıların, dergi kurallarına göre düzenlenmiş
ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir. Yayın Alt
Komisyonu, yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama
veya düzeltmek üzere yazara iade etme yetkisine sahiptir.
7. Makaleler Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin internet adresi
olan
(http://www.yyusbedergisi.com/) sitesine kayıt
yaptırılarak, yükleme işlemi yapılmalıdır. Dergi sisteminde
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

yazara ve makaleye ait bilgilere yer verilmelidir. Yüklenen
makale dosyasında yazara ait bilgilere yer verilmemelidir.
Hakemlerin düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir
kararı verdiği yazılar, hakem önerileri doğrultusunda yeniden
düzenlenir ve son şekliyle sisteme yüklenmelidir.
Hakemlerden olumsuz rapor alan yazılar yayınlanmaz ve
yazarına iade edilmez.
Yazarlar, yazılarını yayınlanmak üzere Sosyal Bilimleri
Enstitüsü Dergisine göndermekle, telif haklarını Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine devretmiş
sayılırlar.
Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans
gösterilmeden aktarılamaz.
Dergide yayınlanacak bütün yazılar, Anabilim Dalları ve
yazarların unvanlarına göre alfabetik sıralanır.
Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içerik, dil ve hukuki
sorumluluğu yazarlarına aittir
Yazarlara bir adet dergi ücretsiz verilir, ayrıca telif ücreti
ödenmez.

B-GENEL YAZIM KURALLARI
1. Bütün yazılarda minimum 150, maksimum 200 sözcükten oluşan
Türkçe ve ikinci dilde yazılmış özet mutlaka bulunmalı, özetlerin
altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler özet
dilinde verilmelidir. Not: Özet yerine Öz kullanılmalı ve
Keywords birleşik yazılmalıdır.
2. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle,
alıntılar ise eğik harflerle ve tırnak içinde yazılmalıdır.
Gerekmedikçe koyu karakter kullanılmamalıdır.
3. Kenar
boşlukları
3’er
cm.
olmalı
ve
sayfalar
numaralandırılmamalıdır.
4. Kelimelerin imlâsında Türk Dil Kurumu’nun en son çıkardığı
Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
5. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve
aşağıdaki değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
a- Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer
verilmemelidir.)
b- Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
c- Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
d- Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
e- Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
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f- Yazı Tipi: Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.
ghij-

k-

Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı
tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.
Yazı Boyutu: Başlıkta 11, metinde 11, özetlerde 10 ve
dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 0 nk
Satır Aralığı: Metinde 1, dipnotlarda 1.
Makalenin başlığı ilk sayfanın başına büyük harflerle ortalı
olarak yazılmalı ve özette kullanılan ikinci dilde de makale
başlığı verilmelidir. Alt başlıklar ise ilk harfleri büyük
harflerle sola yaslı olarak yazılmalıdır.
Başlıkların
tamamı koyu yazılmalıdır. Yazarın yahut yazarların ad ve
soyadları, akademik unvan, görev yerleri, haberleşme
adresleri başlığın hemen altına yazılır.
Makalenin Türkçe ve diğer dillerdeki özeti ile anahtar
sözcükleri 10 punto ile yazar adı ve adres bilgilerinin altında
gösterilir.

C-ATIF USULLERİ VE KAYNAK GÖSTERME:
APA sistemini Amerika Psikoloji Derneği (American
Psychology Association) tarafından oluşturulmuş ve bu derneğin adı
ile anılmıştır. Günümüzde APA özellikle Sosyal Bilimler alanlarında
kullanılmaktadır.
Uluslararası akademik dergilerin büyük bir çoğunluğunda
APA sistemi kullanılmaktadır. Ülkemizde de hem akademik
çalışmalarda APA sisteminin kullanımı yaygınlaşmıştır. Sistemlerin
tercih edilme nedeni sadece kullanım rahatlığı ve etik sorunları en aza
indirme ile ilgilidir. Bu itibarla atıf usulleri APA sistemine göre atıf
yapılması gerekmektedir.
Makale yazımında metin içerisinde kaynak gösterme (atıf
kullanma) cümle içerisinde ve cümle sonunda olmak üzere iki farklı
şekilde yapılabilir.
Tek Yazarlı Kaynaklar
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
1. … (Vural, 2004: 27)‘de belirtildiği üzere eğitimde planlama
yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir.
2. Eğitim sorunlarına değinen Sever (2003: 27 – 29) sorunların
çözümlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini
vurgulamaktadır.
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3. Vural (2007: 78), günümüzde çevre kirliliğinin önemli bir sorun
olduğunu belirtmektedir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Nüfus artış hızı işsizliğin temel gerekçeleri arasında sayılabilir
(Sever, 2008: 145).
… İnternet bağımlılığı, çağımızın önemli bir sorunudur (Ceyhan,
2008: 15; Ceylan, 2005: 20).
İki Yazarlı Kaynaklar
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: …
Güven ve Kürüm (2006: 86)’de belirtildiği üzere eğitimde planlama
yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli
unsurlarından biridir. (Güven ve Kürüm, 2006: 86).
Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar
Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı ilk
kullanımında tüm yazarların isimleri virgülle ayrılarak, açıkça yazılır,
ancak daha sonraki kullanımlarda ilk yazarın soyadı ve “vd.”
kısaltması verilir.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
… Çardak vd. (2008: 206) çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da
etkileşim öğelerinin büyük rol oynadığını belirlemiştir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da etkileşim
öğelerinin büyük rol oynadığı belirlenmiştir (Çardak vd., 2008: 206).
Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar
Yazarı belli olmayan kaynakların bilimsel çalışmalarda
kullanılması uygun görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu
durumlarda aktarmalar aşağıdaki şekilde yapılır.
Metin içi gösterime ilişkin örnek:
… (“Uzaktan Eğitimde Yaşanan Sorunlar”, 2003: 56).
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Aynı Soyadına Sahip Yazarların Eserleri
Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise bu
durumda her bir kaynak için ilk yazarların ön adının baş harfleri de
aktarmalarda aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi verilir.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan’ın (1998: 124 – 125)
çalışmalarında ifade ettikleri gibi, …
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… ifade edilmektedir A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998:
124, 125).
Aynı Yazarın Eserleri
Aynı yazar(lar) tarafından yazılmış iki veya daha fazla
kaynaktan aktarma yapılırken yazar(lar)ın soyadı bir kez yazılır ve
kaynakların basım yılları noktalı virgül ile ayrılarak sıralanır. Yapılan
sıralamada eskiden yeniye doğru bir sıralama yapılması tercih edilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
Adıgüzel’in (1991: 142; 2006: 298) araştırmalarında….
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek;
… belirtilmektedir (Terzi, 2003: 251; 2005: 64).
Aynı yazarın aynı yılda basılmış eserlerine gönderme
yapılıyor ise, eser yılından sonra a, b, c biçiminde harflendirme
kullanılır.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
Bazı araştırmalarda (Balaban, 2004a: 23; 2004b: 200) ekonomik
yapının düzelmesindeki en önemli faktörlerin ….
Derleme Kaynaklar
Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya
da yazarların soyadları verilir. Editör bilgisi kaynakçada yer alır.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
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a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
… Odabaşı ve Kılıçer(2008: 46)’e göre, postmodernizmin erkek ile
kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da
kendini göstermektedir.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi,
postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir (Odabaşı ve
Kılıçer, 2008: 46).
Çeviri Kaynaklar
Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da
yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi kaynakçada yer alır.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
… Bradley (2004: 45)’e göre rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz
rakiplerinin zayıf olan yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu
rakiplerinden müşteri ve pazar payı çalmaya çalışmasıdır.
b. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
… rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz rakiplerinin zayıf olan
yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu rakiplerinden müşteri ve pazar
payı çalmaya çalışmasıdır (Bradley, 2004: 45).
Kurum Yazarlı Kaynaklar
Kurum, dernek, hükümet kuruluşları ve çalışma gruplarının
isimleri yazar gibi değerlendirilir. Genellikle metin içinde her
geçtikleri yerde yazılırlar. Bazı kurum vb. yazarlarının ismi ilk geçtiği
yerde açıkça yazılır ve sonra kısaltılarak kullanılır. Bir grup yazarın
isminin kısaltılmasına karar verirken, aşağıdaki genel kurallar
kullanılır:
Kısaltmalar, okuyucu için yeterince bilgi verecek şekilde
olmalı ve “Kaynaklar” a da hiçbir güçlük olmadan
yerleştirilebilmelidir. İsim uzunsa, kısaltması kolaylıkla okunuyor ya
da biliniyor ise, ikinci ya da daha sonra geçtiği yerlerde kısaltma
kullanılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma
kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köşeli parantez içerisinde
gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Eğer isim
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kısa ise veya kısaltma anlaşılmıyorsa, her geçtiği yerde açık adını
yazmak daha yararlıdır.
a. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
1. … (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20).
2. … (MEB, 2008: 20).
Arşiv Belgeleri
Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk
yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv
belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili
arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha
sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından
virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin
sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa
numaralarından herhangi biri verilir.
Arşiv belgelerine ilişkin dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda
arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve
dosya, defter ve varak/ yaprak/ sayfa numaraları belirtilir.
Cümle içi gösterimine ilişkin çeşitli örnekler:
1. ….( Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927: 239).
2. …. (BCA, 1927: 240).
3. … (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1933: 198 352 11).
4. … (BCA, 030. 10. 198. 352. 11).
5. … (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26).
6. … (BOA, TD: 26)
D-İKİNCİL KAYNAKTAN AKTARMALAR
Makale yazımında asıl olan ilk kaynağa erişmek ve ona atıfta
(göndermede) bulunmaktır. Ancak, kimi durumlarda ilk kaynağa
erişilemez ise aktaran kaynağa atıfta bulunulabilir. Metin içindeki
ifadeler doğrudan ilgili kaynaktan değil de bu kaynağa ilişkin atıf
yapan ikinci bir kaynaktan aktarılıyor ise bu durumda her iki kaynağa
ilişkin gönderme bilgileri verilir.
Kaynakçada ise ikincil kaynağa ilişkin bilgiler verilir. Aşağıda
örnekleri yer almaktadır.
Metin içi gösterimlerde cümle içerisinde ve cümle sonunda
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılabilir.
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Cümle içi gösterimine ilişkin örnek:
…Sağlam (1955’den aktaran Vural, 2008; 164) çalışmasında…
Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek:
….. belirtilmektedir (Sağlam, 1955’den aktaran Vural, 2008; 164).
E-Kaynaklar
Basılı olduğu halde internet ortamından erişim sağlanmış
kitap, makale ve diğer yayınlardan yapılan aktarımlar basılı yayınların
aktarımıyla aynı şekilde yapılmaktadır. Yalnızca internet ortamında
yer alan kaynakların gösterimine ilişkin örnekler şu şekildedir:
1. E-dergilerdeki Makaleler
E-dergilerin metin içi aktarımlarında yazar ve/veya yazarların
soyadları ve yayın tarihi (varsa sayfa numarası) parantez içinde
gösterilir.
Metin içi gösterimine ilişkin örnek:
…. savunmuştur (Kopkallı ve Mutlu, 2009: 3).
2. Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler
Metin içi gösterime ilişkin örnek:
….. (Tanışlı ve Özdaş, 2006) şeklinde ifade edilmiştir.
3. Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca İnternet Ortamında
Yer Alan Kaynaklar
Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin
tamamının veya herhangi birinin olmadığı e-kaynaklarda yalnızca
internet tam adresi ve erişim tarihi verilir. Metin içi gösterimde de bu
kaynaklar dipnotta yer alır.
Örneğin;1
1http://www.warc.com/News/TopNews.asp?ID=26981&Origin=WARCNewsEmail

(Erişim Tarihi: 16.07.2010)

Kaynakça: Yararlanılan bütün kaynaklar, makalenin sonunda
“Kaynakça” bölümünde, yazarın soyadına göre alfabetik olarak
verilir. Kaynak bildiriminde sıra; “yazar soyadı, adı, eserin adı, (varsa
çevirenin adı soyadı) basım yeri ve yılı” olarak düzenlenmelidir. Not:
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Kaynaklar bölümü başlığı Kaynaklar değil KAYNAKÇA olarak
yazılacaktır.
Örnek:

Kaynakça
AVCI, Yusuf, Fıtrat, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997
GEMALMAZ, Efrasiyap, Erzurum İli Ağızları, Atatürk
Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1978.
……………. Çağdaş Azeri Türkçesi Metinleri Antolojisi,
Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 1986.
İnternet yayınları:

DENEYSEL YAYINLARIN YAZIMI
Bölüm ve Alt Bölümler
1. Ana metin genel hatlarıyla GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR,
TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER bölümlerinden oluşmalıdır.
2. Başlıklandırma numaralı biçimde olmamalı, bölüm başlığı, alt,
orta ve yan başlık biçimin olmalıdır.
3. Çizelge başlıkları çizelge üzerinde, çizim ve resim başlıkları çizim
ve resim altında olmalıdır. Çizelge, çizim ve resim başlıklarının
ilk harfleri büyük diğerleri küçük olmalıdır.
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