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MURATHAN MUNGAN’IN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN
İZLERİ
Yrd. Doç. Dr. Macit BALIK
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
macitbalik@gmail.com
Özet

Türk şiirinde gelenekten faydalanma, Tanzimat’tan bugüne üzerinde
tartışılan güncel konulardan biridir. Özellikle Tanzimat ile Cumhuriyet
dönemleri arasında gelenekten kopuş söz konusu olsa da, Cumhuriyet
sonrasında gelenekten beslenen şairlerin ortaya çıktığı ve reddedilen eski
kültür birikiminin modern metinlerde yeniden üretildiği, kullanılmaya
başlandığı görülür. Çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan
Murathan Mungan (d. 1955) da şiirlerinde gelenekten önemli ölçüde
faydalanır. Geleneği, yeniden üretimin itekleyici gücü olarak kullanan şairin
poetikasının oluşmasında gerek divan, gerekse halk şiirinin öz ve biçim
özelliklerinin büyük oranda etkili olduğunu söylemek mümkündür. Kimi
şiirlerinde halk söyleyişine göndermelerde bulunarak gelenekten faydalandığı
görülse de esas olarak Mungan’ın şiirlerinde, referansını İslâmiyet’ten alan
divan şiiri birikiminin öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada Murathan
Mungan’ın geleneğe yaklaşım tarzı ve şiirlerinde geleneğin yansımaları
değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Şiir, gelenek, divan şiiri, halk şiiri, Murathan
Mungan.

TRACES OF TRADITION IN POEMS OF MURATHAN
MUNGAN
Abstract

Using tradition in Turkish poetry is a subject that is being discussed
since the Tanzimat period until today. Although there was especially a
disconnection between the Tanzimat and the Republic periods in terms of
tradition, it can be seen that there were some poets that appeared after the
declaration of the Republic who fed on traditions, and the old castaway
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tradition were recreated with modern texts and used. Murathan Mungan (born
in 1955), who is one of the important names in Turkish Literature, used
traditions in his poems to a great extent. It is possible to say that the core and
the form properties of the divan and folk poetry has a great impact on the
poetics of the poet, who used tradition as the driving force for re-creation.
Even if it can be seen that in some of his poems he gives references to folk
sayings and used tradition in that respect, in principle the traditions of the
divan poetry, which had its sources in Islam, is stronger in his work. This
work will try to evaluate the way Murathan Mungan is approaches tradition
and the reflections of tradition in his poems.
Keywords: Poem, tradition, divan poetry, folk poetry, Murathan
Mungan.

Giriş
Gelenek dendiğinde genellikle belli bir yolu izleme, belli bir
çerçevede hareket etme ya da daha önceden birisinin ortaya koyarak
gelenekselleştirdiği şeyi devam ettirme anlaşılır. Geniş bir anlam ve
pratik alanına sahip olan gelenek, belli bir sürece ihtiyaç duyan çok
boyutlu ve aynı zamanda tartışmalı bir kavramdır. Muhsin Macit,
Gelenekten Geleceğe (1996) adlı kitabında gelenek kavramının
kullanım alanının çeşitliliği ve değişkenliğinden ötürü genel geçer bir
tarifinin yapılmasının mümkün olmadığını ifade eder: “Genel olarak
anane kavramının yerine, sosyolojik çerçevede kullanılan gelenekle
ilgili tanımlamaların ve tartışmaların başlangıçta bir kültür meselesi
olarak ortaya çıktığı görülür” (Macit, 1996: 7).
Geleneksel kültür ve sanat birikimini bir hazine olarak görme,
yeni ve özgün bir edebiyatın “gelenekten sağaltılarak” üretilebileceği
düşüncesinin bir sonucudur. Son yıllarda gelenekle çağdaş şiirin
imkânlarını birleştiren şairlerin çokluğu bu tezi ispatlar niteliktedir.
Şair, geleneği olduğu gibi aktarma yerine, kendi duyarlılığıyla
zamanın ihtiyaçlarına göre yorumlayarak farklı bir şekilde sunar.
Orhan Okay, geleneğin şiir için esas olduğunu, sanatın kopukluğa
tahammül edemeyeceğini söyleyerek geleneğin vazgeçilmezliğini
ortaya koyar (Aktaran: Aydemir, 2014: 2019).
Gelenekten hangi ölçüde yararlanılacağı ve geçmişin hâl’e
yansımaları noktasında Eliot’un “Gelenek ve Şair” başlıklı yazısı bazı
çağdaş Türk şairlerinin geleneğe bakışında referans olarak alınmıştır:
Gelenek, hiçbir gayret sarf etmeksizin edinilecek bir
miras değildir. Eğer geleneğe sahip olmak istiyorsanız, çok
gayret sarf etmeniz gerekir. Geleneğe sahip olmak için önce
tarih şuuru geliştirmeye ihtiyaç vardır. Tarih şuuru da yirmi
beşinden sonra da şiir yazmaya devam etmek kararında olan
herkes için kaçınılmaz bir şeydir. Tarih şuuru, sadece
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geçmişin geçmişliğini bilmek değil fakat onun, “hal”de var
olduğunu anlamak demektir. Tarih şuuru olan bir şair, yalnız
kendi zamanının şuurunu ifade etmekle kalmaz. (...)
‘Geçmiş’in ‘hal’ içinde varlığını hissetmek kadar ebediyeti,
sınırsızı, sınırlı olanda yani bugünde bulmak, bu beraberliği
hissedebilmek bir yazarı gelenekçi yapar. Aynı zamanda bir
yazarın içinde yaşadığı zaman ve mekânın yani çağdaşlığının
keskin bir şekilde şuurunda olmasını sağlayan şey budur
(Eliot, 2007: 4-5).
T.S. Eliot’un gelenek hakkındaki düşünceleri, Türk
edebiyatının önemli şairlerinden Sezai Karakoç’un geleneğe ilişkin
kanaatleriyle de özdeşlik arz etmektedir. Bu iki ismin de gelenek
karşısındaki tutumlarının birbirine yakın olması, bazı Anglo-Sakson
kökenli şairlerin gelenekle ilişkilerinin Türk şairlerine referans
oluşuna dayandırılır (Macit, 1996: 13).
Sezai Karakoç’a göre şair, gelenek sayesinde başka bir
zamanda yaşama imkânı kazanır, böylece geçmiş şairlerle adeta
çağdaşları imiş gibi diyalog kurar. Bu ilk adımdır, daha sonra ikinci
bir adım atması gerekir. Şimdi klasik şairlerle yarışma halindedir;
kendini anlaması ve gücünü değerlendirebilmesi için şarttır bu.
Ardından klasik şiirin etkisinden kurtulup gelenekle hesaplaşma
dönemi gelecektir. Bazen bu hesaplaşma, çok şiddetli cereyan eder.
Şair bir isyan edası içinde geleneği yıkmaya kalkışır ki, gerçekte bu
geçmişin büyük gerçeği karşısında kapıldığı korkuyu kendisinden bile
saklama gayretinden başka bir şey değildir. Hâlbuki yapılacak iş eser
vermektir, gürültü koparmak değil. Her yeni zaten eskileri biraz
eskitecek; gerçi eskiler bir şey kaybetmeyecek ama şair mutlaka bir
şey kazanacaktır (Karakoç, 1997: 95-96). Yapılacak yenilik de
alışılmış bir biçimsel yeniliğin ötesinde ruhta yeniliktir. “Ama bu
yenilik esasta geleneğe karşı olmak değil, belki onun bıraktığı
noktadan başlamak demektir. Bıraktığı noktadan alıp ileri götürmektir
şiiri yenilik” (Ayvazoğlu, 2000: 212). Beşir Ayvazoğlu, geleneği
açıklarken eskiyi aynen alıp kullanmanın yanlışlığını teyit ettiği gibi,
onu kökten inkâr ve red ile bertaraf etmeye çalışan zihniyetin de
karşısındadır.
“Geleneğe
saygı,
eskilerin
tanrılaştırılması,
eleştirilmemesi anlamına gelmez. Onları, her zaman yeniden
değerlendirmek mümkün ve gereklidir. Fakat bu değerlendirme iyi
niyetle yapılmalı ve geçmiş eserlere sevgiyle yaklaşılmalıdır” (2000:
213).
Gelenek, ülkemizde yaşanan bilinç kopmasını, hafıza kaybını
yeniden onarma çabasıdır (Macit, 1996: 63). Söz konusu çaba ise Türk
edebiyatında genellikle şiir üzerinden yürütülmüştür. Bu itibarla Türk

5

6 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

şiirinde “özellikle Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası dönemlerde
‘gelenek’ kavramının bir sorunsal olarak gündeme geldiğini söylemek
yanlış olmaz. Toplumsal değişimin gerekliliği olarak geleneğin
yıkılması bazen de yenilenmesinin şart olduğuna dair geliştirilen
düşüncelerin kalıp bir anlayışla yerleşmesi gelenek kavramını,
toplumun ve şiirin gündeminde tartışmaların odağına yerleştirir”
(Öner, 2016: 346).
Türk edebiyatında şiir söz konusu olduğunda gelenek,
“Türkçenin, İslâm estetiğine dayalı altı asırlık tecrübesini, yani halk
ve divan şiirinin müşterek estetik zeminini karşılar” (Macit, 1996: 11).
Tanzimat dönemine kadar Türk edebiyatında geleneği; varlığını,
etkisini belirgin biçimde gösteren, süreç içerisinde değişimler
yaşayarak gelişen halk ve divan edebiyatları oluşturur. Bunlara ek
olarak yenileşme döneminde batı şiirinin etkisini ifade eden
araştırmacılar da vardır. Sözgelimi Mehmet Kaplan’a göre, “Tanzimat
sonrası ‘yeni Türk şiiri’ Batı’dan gelen akımların tesiri altında
kalmıştır. Fakat onu sadece bu tesirlerle açıklamak doğru değildir, zira
‘eski Türk şiiri’nin iki büyük geleneği, divan edebiyatı ile halk
edebiyatı, bugüne gelinceye kadar, tesirlerini devam ettirir. ‘Yeni
Türk şiiri’ Batı, divan ve Halk şiiri geleneklerinden bazı unsurları
terkibine katan, fakat onların hiç birine benzemeyen, çağdaş
Türkiye’nin sosyal, politik ve kültürel gelişmelerine sımsıkı bağlı,
mükemmel olmasa bile yeni ve orijinal bir şiirdir” (1998: 307).
Tanzimat, sosyal, siyasi değişim hamlelerinin bütün yaşam
alanlarında hissedildiği, doğal olarak edebiyatta da karşılığını bulmuş
bir hareketliliğe sahiptir. Bu hamlelerin hemen her sahada olduğu gibi
edebiyatta da karşılık bulma biçimi yenileşme arzusunun parçalı,
kademeli biçimde ortaya konulmasıyla görünür olur. Bu nedenle
edebiyatta gelenek eleştirisi biçimsel yapıdan önce içerik odaklı
değişim teşebbüsleri ile başlar. Altı yüz yıllık bir yapıyı biçimsel
olarak bozmanın zorluğu, geleneği içerik odaklı eleştirel yaklaşımlarla
değiştirme girişimlerini de makul bir düzleme oturtur. Çünkü divan ve
halk şiirinin ortaya koyduğu biçimsel özellikler, yerleşik bir zihinsel
arka planın, sökümü zor yapının varlığını da görünür kılmıştır.
Namık Kemal’den başlayarak birçok sanatçı divan
edebiyatını, toplumsal, insanî gerçekçi, yaşamsal olmamakla; hayalî,
kalıpsal, kuralcı ve simgesel olmakla suçlamıştır. Bu tavır,
Cumhuriyet dönemi Türk aydınlarının çoğu için de geçerlidir.
Tanzimat dönemi sanatçıları yeni bir sosyal ve kültürel yaşam, yeni
bir edebiyat kurmak, imparatorluğu batılılaşma yoluyla kurtarmak
üzerine inşa ettikleri anlayışlarının odağına divan şiirinden
uzaklaşmayı, onu suçlamayı yerleştirmişlerdir. Cumhuriyet sonrasında
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da Yahya Kemal’den başlayarak günümüze uzanan süreçte Attilla
İlhan, Behçet Necatigil, Hilmi Yavuz gibi şairler aracılığıyla divan
şiirinin birikimi, beslenilmesi gereken önemli bir damar olarak şiirde
varlığını devam ettirir. Bu aşamada tekrar gelenek ve şiir sorunsalı
gündeme gelir.
Geleneğin şekillenmesinde önemli damarlardan biri olan
halk Edebiyatı edası, imge sıralaması, kalıplarıyla günümüz şiirinden
çok da uzak olmayan koçaklamalar, güzellemeler gibi türlerin taşıdığı
şiirsel tecrübelerle en az divan şiiri kadar etkilidir. Folklorik
unsurların, sözgelimi bir dizenin, bir dörtlüğün hatta bir destanın, bir
anlamda kamulaşarak, dilden dile aktarılarak şimdiye ulaşması ve
çağdaş metinlerde yeniden yaratılışı da Türk şiirinde geleneğin
yansımalarının farklı bir cephesini oluşturur. Fakat halk şiiri ve
folklorun izini çağdaş şiirimizde sürmek divan şiirinin izini sürmekten
daha zor görünmektedir. Çünkü yaşamın bir parçası olmuş
tekerlemeler, mâniler, türküler, güzellemeler, koçaklamalar,
varsağılar, hoyratlar özümsenip yeniden yaratılmadığında, şairin
“acemiliğini” daha kolay ele verir. En azından folklorun bir oranda
kemikleşmiş bazı mahsullerinin çağdaş şairler tarafından, gelenekten
faydalanma adına, kullanılması, tekdüze bir hava yaratacağı için ciddi
riskler de barındırır. Buna rağmen çağdaş Türk şairlerinin -geleneğe
karşı olsalar da- söyleyiş, biçim ve çağrışım açısından halk edebiyatı
birikiminden daima istifade ettiğini söylemek gerekir.
Çağdaş Türk şiirinde, gelenekten yararlanan, onu kendine
göre yorumlayan ve şiirlerinde işleyen şairlerin sayısı az değildir.
Yahya Kemâl, Asaf Hâlet Çelebi, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali,
Turgut Uyar, Metin Altıok, Behçet Necatigil, İlhan Berk, Sezai
Karakoç, Hilmi Yavuz, Enis Batur, Ali Günvar, Ebubekir Eroğlu,
Attila İlhan, Hüsrev Hatemi, Beşir Ayvazoğlu, Murathan Mungan
şiirlerinde geleneği yaşatanların önde gelen isimleridir. Bu sayının
çokluğu geleneğin yapısal olarak farklı poetik ve politik anlayışları
besleyebilecek zenginliğe sahip olmasıyla da ilgilidir. Adı geçen
şairler, divan şiiri bilgisine ve belli bir tarih bilincine sahip, divan şiiri
estetiğinden yararlanan, divan edebiyatını güçlü bir kaynak olarak
gören fakat sırtını ona yaslamak kolaycılığına sapmayan, şiirlerinin
anlaşılabilmesi için okurlarından da az-çok eski şiir bilgisi ve birikimi
bekleyen şairlerdir.
Geleneğin Murathan Mungan Şiirindeki Yansımaları
Murathan Mungan, folklorik ögelerden, mitolojiden, divan
şiirinden beslenmesi göz önünde tutulduğunda geleneğe bağlı bir şair
olarak konumlandırılabilir. Mungan’ın gelenekten yararlanması

7

8 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

yukarıda yer verilen bilgiler doğrultusunda düşünüldüğünde bir tür
“yeniden üretim” anlamına gelir. Onun folklorik malzemeyle ve
gelenekle ilişkisine, geleneği nasıl algıladığına değinen Mehmet
Yaşın’a göre, “Murathan Mungan (80 sonrası şairlerinin
çoğunluğunda pek rastlanmayan bir şekilde) kendini biliyor. Böylece
kendi geleneğinin ne olduğunu, onlardan nereye kadar
yararlanabileceğini de biliyor. Belli ki bu konularda düşünüp taşınmış,
kendini eğitmiş […] Divan ve halk şiirini, ya da bambaşka edebî
mirasları, yapay bir yama gibi gelenek edinenlerin aksine, hep izini
sürdüğü kendi şiir kimliği ile buna denk edebiyat birikimi arasında
sahici, içten, somut, gerçek bir bağ kurmuş […] Murathan Mungan’da
gelenek, sonradan edinilmiş ‘miras değil’, kişisel yaşamından
süzülmüş bir kaynak gibidir” (Aktaran: Asiltürk, 2013: 239-240).
Mungan’ın şiirlerinde farklı kültür, inanç ve yaşam biçimlerini
barındıran, çocukluk yıllarının büyülü atmosferini (çocukluğunu
Mardin’de geçirmiştir) eski şiirin izleri, mitler, masal ve destanlarla
birlikte yoğuran, hatırlayan hatta yeniden üreten çağrışım unsurları
dikkat çeker. Şiirlerinde Doğu’nun kültür hafızasını -yetiştiği çevrenin
de etkisiyle- yoğun bir şekilde kullanan Mungan’ın özellikle Sahtiyan
(1985) adlı kitabında “Doğu’ya ait kavramlar, varlıklar […] o kadar
çok geçer ki, modern zamanlarda yaşayan bir divan şairinin Doğu’ya
bugünden bakışının bir ürünü gibi okunabilir” (Asiltürk 2013: 241).
Şair, gelenekle ilişkisinin yanı sıra şiir ve gelenek üzerine
düşüncelerini dile getirdiği Soğuk Büfe’de (2001) gelenekten
yararlanmanın kolaycılık olmadığını dile getirir:
Geleneksel malzemeden yararlanmak çoğunlukla
“kolaycılık” sanılır ve bu tür suçlamalarla karalanır. Kuşkusuz
bir malzeme “kolaycı” biçimlerde kullanıldığı gibi, kolaycı
olmayan biçimlerde de yeniden üretilebilir. Bütünüyle bir
yaklaşım, bir yöntem ve işleyiş sorunudur. Bu gelenekten
yararlanmak, ya da geleneksel malzemeyi kullanmak sanıldığı
kadar kolay bir şey değildir. Bu konuda süregelmiş kötü
örnekler ve bu örneklerin yaygınlaşması, ne yazık ki böyle bir
yanlış genellemeyle ilişki kurmak, yenilikçi ya da öncü bir şey
yapmaktan çok daha büyük sorumluluklar gerektirir.
Sanatçının kendi olanakları, kullandığı malzemenin
olanaklarından daha zengin değilse, yaptığı iş daha yolun
başından onu “yemiş” demektir. Bu yüzden sanatçı, bir
geleneksel malzemeyle girdiği ilişkide sağ kalmak istiyorsa
kendini çağıyla ve çağının gerekleriyle donatmak zorundadır
(Mungan, 2001: 133).
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Murathan Mungan “gündeliğin ayrıntılarındaki ideolojik
muhteva”yı yapıtlarının ana temalarından biri olarak değerlendirir.
Mungan’ın gelenekle kurduğu ilişkide, geniş zamanda geçerli olanı
bulup işleme arzusu vardır. “Bugün’ün içinde yaşayan geçmişin değil,
“geçmiş”in içinde görülen “bugün”ün izini sürer. Çünkü geçmişin
içindeki bugün, şairin bugünü ile hesaplaşması için en uygun
malzemedir (Caner, 2001: iii).
1980 Kuşağı şairleri arasında sayılan Murathan Mungan da
dönemin şairlerinin birçoğunda olduğu gibi, şiirin gelenekle olan
münasebetini bir sorunsal olmaktan çıkarmış, şiirin Türk edebiyatında
oluşturduğu birikimin farkındalığıyla meseleye bakmıştır. Bilhassa
yüzyıllarca süren uzun bir geçmişe sahip divan edebiyatının modern
Türk şiiri içinde yoğun göndermelerle yer almasına karşı çıkanlara
şöyle cevap vermiştir:
Şiirimizde Divan etkisi, ya da Divan geleneği üzerine
konuşmak başta daha birçok şeyi konuşmayı, çözmeyi
gerektiriyor. Bugün geleneksel malzemeye divan şiirine, ya da
Osmanlı sanatlarına karşı olduklarını söyleyenler niye karşı
olduklarını ilkin kendileri bilmeli ve bu “bilme” için de emek
harcamalıdırlar” […] “Divan Edebiyatına yönelik eleştirilerin
başlıcası teşbihlerinin klişeleşmiş olmasıdır. Kimileri bu
şiirlerin, yârin yanağını elmaya, dudağını kiraza, boyunu
serviye, kirpiklerini oka benzetmekten ve de gül ile bülbül
edebiyatından başkaca bir şey olmadığın ileri sürerler. Bir
anlamda, bir yere kadar doğrudur bu söylenenler. Hayli
biçimsel kısıtlamaları olan bu geleneğin uzun bir tarihsel süreç
içerisinde sığlaşmasından, kısırlaşmasından doğal ne olabilir
ki? Yalnız ne var ki, divan edebiyatını ve onun geleneğini bu
açıdan eleştirenler günümüzde devrimi “şafak”la barışı
“güvercin”le, tutsaklığı “zincir”le anlattıkları zaman aynı
sığlığa, aynı basmakalıpçılığa düşmüş olmuyorlar mı?
(Mungan 2001: 134-136).
Murathan Mungan, şiirlerinde referansını yalnızca İslâm
inancından alan gelenek unsurlarına değil, aynı zamanda diğer
inançlara da atıflarda bulunur. Bunu yaparken bazen kapalı bir
anlatımı seçer. Özellikle, halk ve divan edebiyatı geleneğinden gelen
mitolojik unsurları şiirlerinde farklı şekillerde işler. Mungan’ın eski
şiirle ilgisinin sıradan ve sığ olmadığı, divan edebiyatının
terminolojisine ve Osmanlı Türkçesine itiyadı olduğu sadece eser
isimlerine bakıldığında bile kendini göstermektedir. Buna dair hızlı bir
tarama yapmak, şairin geleneksel malzeme ile sıkı ilişkisini
göstermeye yetecektir. “Mungan, Mahmut ile Yezida’da törelerden,
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Lâl Masallar’da masallardan, Kum Saati’nde İslâm kültüründen,
Osmanlıya Dair Hikâyat’ta Osmanlı tarihinden” (Caner, 2001: 90)
Sahtiyân’da masal, mitoloji ve destandan yararlanır.
“Kıssa” adını taşıyan otuz şiirden oluşan Osmanlıya Dâir
Hikâyât adlı kitabında çeşitli Osmanlı padişahları ve divan şairlerine
göndermelerde bulunmasıyla Mungan’ın, hem İslâm ve Osmanlı tarihi
hem de divan şiiriyle rabıta kurarak geleneğin birikiminden
yararlandığı gözlenir. Tarihî olay ve şahsiyetlere yapılan telmihlerin
modern şiir anlayışı içerisinde başarıyla yoğrulduğunu göstermesi
açısından alıntı yaptığımız metinler dikkate değerdir:
yenildi sanılırken fetret
kâbeye bilenmiş bir şeriat kılıcında
hâlâ Hazreti Ömer
ve bir elinde bal şerbeti
bir elinde yaralı bir hançer
bitmemiş bir filistin türküsüyle
çıkagelir Peygamber Davut
bir Tevrat’ın tarihinden mükerrer (Osmanlıya Dair
Hikâyât, s.9)
yalnız Hayyam mı söyler geceyi?
ıslak neylerin usul adımlarla izlediği
(…)
Ve bir kâseyle kendi bacaklarına süzülen Nedim
şimdi boynu kırılmış mahzun lâlesidir.
takatsiz bir gazelin (Osmanlıya Dair Hikâyât, s.17,

20)
Bu dizelerde hem İslâm geleneği, hem de divan şiiri ve
şairleriyle bağlantı kurduğu, tarihsel ve sanatsal anlamda geçmişin
birikiminin bugüne getirdiği görülen Mungan’ın, bunu aynıyla alıp
kullanma kolaycılığına kaçmadığı, yeniden üretim anlayışıyla şiire
soktuğunu söylemek mümkündür. Öte yandan Osmanlı’ya Dair
Hikâyât’ın geleneksel anlatı formlarını hem içerik hem de biçimsel
olarak içerdiğini gösteren özelliklerinden en önemlisi de kitabın
kıssalardan oluşmasıdır. Yukarıda değinildiği üzere, kitap otuz
kıssadan oluşmaktadır. Kıssaların sayısının otuz olması okuyucuyu bu
sayının Doğu geleneğindeki anlamı olan Simurg’a (Otuz Kuş) götürür.
Zira Hüdhüd önderliğinde hakikatin peşinde giden bu kuşların bir
araya gelerek tek ve büyük bir kuş meydana getirmeleri ve neticede
hakikatin kendileri olduğunu anlamalarıyla sonuçlanan efsane şairin
geleneksel bir anlatı üzerinden yeni bir imge dünyası kurduğuna işaret
eder. Öte yandan bu kuşların “bir araya gelerek tek ve büyük bir kuş
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meydana getirmesi gibi bu kitaptaki kıssalar da bütünü yaratacak
parçalar olarak tasarlanmıştır ve her biri, kendinden sonrakinin
öncülüdür. Kıssalarda sıklıkla geçen izlekler bir araya getirildiğinde
ortaya çıkan Osmanlı haritası / resmi bu devletin de bir simurg gibi
düşünüldüğünü gösterir” (Asiltürk, 2013: 240).
Murathan Mungan’ın İslâmî referanslarla örülmüş olan divan
şiirinin unsurlarını ve eski kelimeleri kullanmasının ardında bir arayış
yatmaktadır. Eski kelimeler elbette ki alışılagelmiş bir anlamı
hatırlatmaktadır fakat şair bu kelimeleri yeni bağlamlar içerisinde
kullanırken onların çağrışım güçlerinden yararlanır. Yeni olanı
geleneğin kendisine sunduğu olanaklarla birlikte harmanlamayı tercih
eder. Kelimeleri olduğu gibi almayı da doğru bulmaz. Eski şiire
gönderme olarak algılanan kelimelerin kullanılmasına özellikle belli
bir kesim tarafından yapılan itirazları da anlamsız bulur. Ona göre,
“Osmanlıca sözcüklere ve geleneksel şiir kaynaklarından yola çıkan
şiirlere tepki duyanlar, bu sözcüklere tıpkı Ortodoks Freudcular gibi
‘büyü’ yüklüyorlar. Bu sözcükler günümüzde adeta ‘büyülü
sözcükler’ oldu. Bu koşullanmadan ötürü bu sözcükleri kullananların
bile suçlu zevki olmaya başladı” (Mungan, 2001: 137). Murathan
Mungan eski söyleyişleri, kelimeleri, tamlamaları yeni bir düzlemde
yeniden eklemleyip üretmenin geleneksel dağarcıktan öteye geçmek
manasına geldiğini vurgularken, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış
divanların sayfalarından “yeni bir soluk” edinmekten uzak kalmanın
anlamsız olduğunu da ifade eder:
Ben kendi hesabıma eski sözcüklerin çağrışım
topraklarına ayak basarken yitirilmiş bir cenneti arıyorum.
Yaşamın dışına itilmişler için bu sözcükler hâlâ daha
açıklayıcı, daha doğru. Çünkü onlar yaşamlarında hâlâ
yitirilmemiş bir şiddeti yazıyorlar.
Ayrıca bu sözcükler sırtlarında yüzyılların çağrışım
yükünü taşıyorlar. Bu yüzden çağdaş şiirin gereksindiği birden
fazla anlama katlanma, birden fazla düzleme göndermede
bulunma gücüne sahipler. Çoğul okumaya elverişli bir
tarihleri, bir sesleri ve kullanım alanları var. Yalnızca
anlamsal değil olgusal olarak da gönderme gücü taşıyorlar.
Bir Sahtiyan sözcüğü, “debbağ sevdiği deriyi döver” gibi bir
atasözünün yaşadığı bir toplumda demek istediğimiz birçok
şeyi bir başına kucaklayabiliyor.
Çağımızda hâlâ efsane yaşayanlara, efsâne
söyleyenlere sınırsız olanaklar sağlayan zengin bir
birikimimiz var. Ama başta da belirttiğim gibi bu birikime
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nasıl yaklaştığınız çok daha önemli yoksa sonuçta hiçbir şey
dememiş de olabilirsiniz (Mungan, 2001: 137-138).
Mungan özellikle Kum Saati’nde geleneğe yaklaşımını
yukarıda belirttiği doğrultuda belirgin bir şekilde ortaya koyar.
Burada hem halk hem de divan edebiyatı geleneğinden önemli ölçüde
faydalandığı görülür. Sözgelimi Kum Saati Şeyhoğlu’nun “Dedi ey
aşk ile can oynayanlar” mısraıyla başlar. Aynı kitapta yer alan “Kasr
Üzerinde” adlı şiiri, halk edebiyatının dil özelliklerini de taşımaktadır.
Şiirin şekilsel özelliklerinden olan kafiye unsuru ile de halk şiiri
geleneğinden yararlanma yoluna gider:
Dilinde arzuhâl yöresi yoğ ise
Nice yazsan nâfile kelâmın yoktur
Şahmeran kal’asında burcun yoğ ise
Zulmün karşısında müddetin yoktur (Kum
Saati, s. 9)
Sahtiyan’da yer alan “İstersen Koşma” adlı şiir, halk şiirinde
yaygın olarak kullanılan “dedim-dedi” şeklindeki koşmaları anımsatır.
Benzer bir söyleyiş biçimine Mırıldandıklarım’da da rastlanır. Ancak,
Murathan Mungan, alışılagelenden farklı bir üslûp kullanarak, bu
geleneğin olanaklarını ruh coğrafyasının şimdisini aktarmak üzere
işlevsel hale getirir.
Mungan’ın divan şiiri estetiği içinde uzun süre tek başına
hüküm sürmüş olan “gül” motifine sonraları rakip olan “karanfil”
mazmununa yaptığı göndermeler aracılığıyla ayrı bir damardan
gelenekle şiirini ilişkilendirir. Karanfil, onun şiirlerinde sıkça
kullanılan bir motif olarak karşımıza çıkar.
Sevilmeden yazılmış şiirler en güzeli
Yani Akdeniz poetiği, ya da Divan’lardan sızan
karanfil ideolojisi, güneş yanığı, yaz ikindisi ardından
ölüme götüren hasretler, baharat iklimlerin...(Yaz
Sinemaları, s. 16)
Omayra’da da “Karanfil” adını taşıyan bir şiirine rastlanan
Mungan’ın, ayrıca divan edebiyatı geleneğinde sıkça yer alan Anka ve
Kaf Dağı’na yer vermesi, metnin geleneğe yaslandığının önemli
göstergelerinden biridir. Anka divan edebiyatı geleneğinde ismi olup
cismi olmayan büyük bir kuştur. Bu kuşa Simurg ve Zümrüdüanka da
denir. İstiğnâ timsalidir ve ekseriyetle bu kelime ile beraber kullanılır.
Kaf, dünyayı kaplayan büyük dağ olup Ankâ’nın mekânı şeklinde
tasavvur edilir. “Anka ve Anahtar, ikinci bir emre kadar / Kaf Dağının
ardına gitti. […] Kulağında karanfil / Teninde tarçın / Gözlerinde göç
var / Döner bir gün Anka / Kilidinde döner Anahtar” (Omayra, s. 16).
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Murathan Mungan, bazı şiirlerinde de divan şairlerinin ismini
zikretmek veya beyitleriyle metinlerarası bağlantının (intertextuality)
“en belirtgesel biçimlerinde(n) bir(i) olan” (Aktulum, 1999: 94) alıntı
ve göndergeye emsal teşkil eden kullanımlara yer verir. Böylelikle
poetikasının beslendiği ana mecralardan birinin Türk şiirinde köşe
başlarını tutan şairler ve onların berceste mısraları olduğunu göstermiş
olur. Bir bakıma şair, okurdan bu bağıntıları anlayacak bir birikime
sahip olmasını beklemekle birlikte Tanzimat sonrası Türk şiirinin
kendi geleneğini oluşturmuş isimlerinin de önemini ve değerini öne
çıkarır. Öte yandan şairin imge dünyasının oluşumunda kendisinden
önceki şair ve şiirlerin çağrışımlarından faydalandığı görülür.
Sözgelimi Erkekler İçin Divan’da yer alan “Çöl Terzisi” adlı şiirinde,
geleneğin izini süren Mungan, Yunus’u, Fuzûlî’yi, Karacaoğlan’ı ve
Bâki’yi aynı şiirde buluşturur ve bu şahsiyetler üzerinden kendisiyle
yüzleşir:
Yunus’un yaşına geldiğimde
Dünyâyı aşk, imkânsızı erkek bildim
Kendi şiirimde
Kendi Divan’ımdan
Sürüldüm
Git gide Fuzûli’nin
Yaşına geldiğimde
Yılları saymadan Karacaoğlan’ın, Bâkî’nin
yaşına geldim (Erkekler İçin Divan, s. 37).
Kimi zaman ise Yaz Sinemaları’nda yer aldığı gibi, divan
şiirinin önemli isimleriyle modern çağın tanınmış kişilerini aynı
bağlamda buluşturur. Ahmed Paşa’nın “Bir vakt olur ki o da bir
zaman imiş” mısraını olduğu gibi kullanan Mungan, şiirin devamında
“Ahmet Paşa’nın beytiyle Nicholas Roeg’un filmlerini” bir araya
getirerek modernle geleneği “sinema” kavramını da yedeğine alarak
buluşturur. Geçmiş ile hâl arasında alışılmadık bir bağdaştırma kuran
şairin metni böylesi bir bağlama oturtmasının arkasında yine
görüntüye yaslanan en önemli sanat dallarından biri olarak tiyatro
alanında almış olduğu eğitimin etkisi yadsınamaz. Murathan Mungan,
Sahtiyân’da 14. Asırda yaşamış, Hoca Dehhani ve Kadı Burhaneddin
ile birlikte divan şiirinin kurucularından sayılan ve âlim bir şair olarak
bilinen Ahmedî’ye gönderme yaparken tasavvufta çok sık kullanılan
“ney” alegorisine de yer vermiştir. “tütsülü sevdalar / gamlı bir
neyden / Mevlânâ’nın sonsuza üflediği / Ahmedî, uzak bir şairdir
şimdi / yüzünde mevlevî gölgelerin seviştiği” (Sahtiyan, s. 30).
Mungan’ın kendi şiirinin gelenekle ilişkisini kurarken kimi
zaman Erkekler İçin Divan’da sıklıkla karşılaşıldığı üzere bir tür
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alıntısal gönderme yolunu seçtiğini, bunu da dönüştürerek, farklı
bağlamlar ve alışılmadık bağdaştırmalar kurduğunu söylemek
mümkündür. Sözgelimi Nesimî’nin “Gel gel beri ki savm u salâtın
kazâsı var / Sensiz geçen zamân-ı hayatın kazâsı yok” beytinin ikinci
dizesini aynen alarak içine düştüğü özlemin, çaresizliğin ifade aracı
olarak işlevselleştirir. Şair özne, “alnım toprakta kaldı / sensiz geçen
zaman-i hayâtın kazasında” (Erkekler İçin Divan, s. 94) dizeleriyle
hem dinî bir ritüel olan secdeye hem de Nesimî’nin mısraı aracılığıyla
divan edebiyatına bağlayarak şiirinin farklı geleneksel damarlardan
beslendiğini de göstermiş olur. Buna benzer bir ifade yine aynı kitapta
yer alan “ben açtım o genci ben tükettim / ben kıldım Nesimî’nin
kazâsını” (Erkekler İçin Divan, 103) dizeleriyle ortaya koyulur. Zira
bu şiirin ilk mısraında Şeyh Galip’in; “Gencinede resm ü nev gözettim
/ Ben açtım o genci ben tükettim” beytinin ikinci dizesi aynen
alınmıştır.
“Elma ile Yılan” şiirinde Hz. Âdem’in dünyaya sürgün
edilmesine ve sürgünün ardı sıra meydana gelen olaylara atıflar
bulunmaktadır. Ancak, gelenekle ilişki kurduğu şiirlerinin birçoğunda
olduğu gibi, dinî, tarihi veya mistik unsurları kendi imge dünyasını
oluşturmak amacıyla kullanır:
cennetin mülkiyetinde
alıkonan masumiyet
bir elmanın tadıyla başlayan
insanın ilk “Bilinçlilik” durumu
yeni tarihin ağızcıl döneminde işlenen
ilk cinâyet
bilmek lânetlenmekle tabakalanan. (Kum Saati, s. 74)
Hz. Âdem’in yeryüzüne gönderilmesiyle tarih de başlamış
olur. İnsanlar ilk bilinçlilik durumunu yaşamaya başlarlar. Tezatlar
üzerine kurulmuş bir dünya düzeni böylece başlamış olur. Hz.
Âdem’in oğullarından Hâbil, kardeşi Kâbil ile aralarında geçen
olaydan dolayı meşhur olmuştur. Kur’an’a göre Hâbil ile Kâbil
Allah’a birer kurban adarlar. Bunlardan Kâbil kendi kurbanının kabul
edilmediğini görünce kıskançlığından Habil’i öldürür. Yeryüzünde ilk
cinâyet, ilk kan ve ilk kötülük budur. Söz konusu hadise, Mungan
şiirinin arka planında yer alan birikimi okura bildirdiği kadar,
geleneğin modern şiirin üretimindeki yadsınmaz etkisini de gösterir:
nerdedir şimdi dünyanın kapıları
Şimâl ile şeytan
Hâbil ile Kâbil yani kardeşken öz, cellatken üvey olan
Şiir ile Şâir, birbirlerinin zamanlarını yakalayamayan
Adem ile Darwin
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mi Âdem?

Darwin’in cennetteki yerine ilişkin bir şey söylemedi

Âdem ile Darwin
Beraberliklerinde birbirlerinin varoluşlarını tehdit
eden bir şey var (Kum Saati, s. 86).
Murathan Mungan, Kum Saati ve Osmanlıya Dair
Hikâyât’ta Doğu edebiyatlarında meşhur olan aşk hikâyelerine,
kaynağını Kur’an’dan alan kıssalara yönelerek geleneğin sunduğu
olanakları modern şiir bağlamında buluşturur. Bu hikâyelerin başında
da “Leyla ve Mecnûn” gelmektedir. Asıl adı Kays-ı Âmiri olan
Mecnûn, Leylâ’nın âşığıdır. Doğu edebiyatında âşık timsâlidir. Bu
aşka dair Arap, Acem ve Türk edebiyatında sayısız hikâyeler
yazılmıştır. Genceli Nizâmî ile başlayıp Sezai Karakoç’a kadar gelen
süreçte otuzdan fazla sayıda şairin işlediği bu konu, Murathan
Mungan’ın da şiirlerinde yansımalarını bulur. Doğu edebiyatındaki
Ferhat ile Şirin ve Yusuf ile Zülehya da önemli aşk hikâyeleri olarak
aynı bağlamda bir araya getirilir ve âşığın / şairin hissiyatını, hâlet-i
ruhiyyesini ifade edecek işlevler icra eder. “Zikir” adlı şiirde,
Mecnun’un, Hz, Musa’nın ve Ferhat’ın ismi kullanılarak onların
edebiyatımızdaki yerlerine de işaret edilir.
bu dağı Ferhat deldi, hangi dağın önünden geçsem
Çoğaltılabilir: bu çölü Mecnun geçti
bu çölü Mecnun gezdi.
hangi dağda tur attı Musa on kez (Kum Saati, s. 86)

95)

Her kol kaldırmaz Ferhat’ın gürzü
Her Serap Mecnun gizine çöl değildir (Kum Saati, s.

Murathan Mungan, doğu toplumlarının ve İslâm inancının
hüküm sürdüğü coğrafyaların kültür hafızalarında derin izler bırakmış
olan aşk hikâyelerinin yanında, Kur’an’da kıssası anlatılan Hz.
Mûsa’nın Tûr dağında Allah ile konuşmasına yaptığı göndermelerle
kendi şiirinin referans noktalarını da ortaya koyar. Yaz Geçer’de yer
alan aşağıdaki dizeler Hz. Mûsa’nın elindeki asayla Kızıldeniz’i ikiye
ayırmasını metnin odağına alınarak kendi imgeleminin üretimi için
hareket noktası haline getirir. Bilindiği üzere Hz. Mûsa elindeki âsâ ile
Kızıldeniz’i ikiye ayırır ve beraberindeki İsrailoğulları kabilesi suların
arasından karşıya geçer. Peşinden gelen Firavun ve ordusu ise
geçerken sular tekrar kapanır. Firavun boğularak ölür.
Uzundur denizin gecesi
uzundur karası denizin
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yalnızca bir kez Musa için
kızıl saçlarını ikiye ayıran dalgalar (Yaz Geçer, s. 46)
Belkıs bendim.

Hem ben Hur, hem Süleyman, hem saba Melikesi

On Emri ben okudum Tur dağında: Denizi geçtim
(Yaz Sinemaları, s. 98)

Süleyman, Benî İsrâil peygamberlerindendir. İsm-i a’zama
yazılı yüzüğü ile dünyaya hatta bütün mahlûkata rüzgârlara
hükmetmiştir. Tahtını rüzgârlar taşımıştır. Belkıs Süleyman’ın
zevcesidir. Yukarıda alıntılanan dizelerde Hz.Süleyman, Belkıs ve Hz.
Musa gelenekle ilişkinin kurulduğu imgelerdir.
Enasır-ı erbaa denilen ateş, hava, su ve toprak varlıkların
oluşumu için gerekli olan önemli dört unsurdur. Divan şairleri ve
Yunus Emre bu dört unsura ‘aşk’ı da ekler. Murathan Mungan da bu
unsurlara “ateş, hava, su, toprak ve aşk / birbirimize çıkıyor her
defasında” dizelerinde olduğu gibi aşkı ekler.
Murathan Mungan’ın gelenekle ilişkisine örnek teşkil
edebilecek çok sayıda şiir vardır. Ancak bunların tümünü incelememiz
içerisinde sıralamak, gelenekle ilişkisi bakımından aynı sonuçları
vereceğinden Mungan’ın son olarak rubai ile kurduğu ilişkiye
değinmek gerekir. Rubai, divan edebiyatı nazım şekillerinden birisidir.
Eski 45’likler’de yer alan “Yasak Rubai” ve “Azizler Rubaisi”, ayrıca
Metal adlı şiir kitabında yer alan “Metal Rubai” adını taşıyan şiirleri
muhteva açısından tamamıyla gelenekten ayrılır ancak dört dizeden
oluşmuş olmaları Mungan’ın şiirlerine bu isimleri verme nedenini
açıklar. “Yasak Rübai” adlı şiirin kâfiye şemâsı da rübâinin kafiye
şemâsı olan “aaxa”ya uygundur.
Örnekleri çoğaltılabilecek şiirlerinde geleneğin yoğun
etkileriyle karşılaşılan Mungan poetikası “modernle gelenek arasında,
geleneğe daha yakın çizgide yer alır”. Fırat Caner, Murathan
Mungan’ın durumunu iki şey arasında kalan durum, yani eşik olarak
niteler (2001: iii).
Murathan Mungan şiirde yaptığı gelenekten faydalanmayı
masallarında da kullanır. “…yapıtlarında Doğu’yu söylence, mit,
masal ve arketipleri çözümleyip yorumlar. Geleneksel anlatılarla
kurulan bu bağ, bir anlamda içinde yaşanılan coğrafyanın sunduğu
fırsatların ve kültürel zenginliğin değerlendirilmesidir. Yazarın sanat
kurgusunun yapı taşlarından olan bu yönelimle, kültür ürünlerinde
çağdan çağa sürmekte olan motifler farklı şekillerde yeniden gündeme
getirilir. Mugan’ın bu dönüşümü gerçekleştirmekteki amacı bugün de

The Journal of Social Sciences Institute

alttan alta sürdüğünü düşündüğü arketiplerle okurun yüzleşmesini
sağlamaktır” (Dündar, 2001: iii).
Sonuç
Murathan Mungan, geleneği kendi imge dünyasını
şekillendirmek ve yeni olanı ifade etmek maksadıyla kullanır.
Geleneğin Mungan şiirindeki karşılığı bir tür yeniden üretimdir. Şair
geleneği olduğu gibi alıp kullanma kolaycılığına girmez. Onun
şiirinde gelenek, referansını İslâmiyet’ten alan divan ve halk şiiri
olduğu kadar, Tanzimat sonrası Türk şiirinin önemli isimleri ve
şiirleridir. Öte yandan tarih, İslâm tarihi, tasavvuf, mitoloji vs. de
geleneğin modern bir bağlam içinde yeniden üretildiği mecralardır.
Murathan Mungan, gelenekten gelen kelime, mazmun veya imgeleri
dönüştürür, onlara yeni ve çağdaş birtakım anlam ve işlevler yükler.
Mungan’ın şiirlerinde yoğun bir şekilde görülen gelenekten
yararlanma anlayışı tek boyutlu değildir. Kimi zaman divan şiirindeki
bir beyit ya da mısraı olduğu gibi alıp kendi poetikasının önemli yapı
taşlarından biri haline getirirken kimi zaman da mısra veya ifadeleri
dönüştürerek gelenekle bağlantı kurar. Başka bir deyişle şair, alıntısal
göndermelerle şiiri geleneğe eklemlediği gibi dönüştürümlerle de
bunu yapar. Murathan Mungan şiirlerinde kendine / kendi kültürüne
ait olanın keşfini, yeniden şiirsel metin içinde yaratır. Geçmişten
aldığı bir mısra ya da sözü kendi şiirini kurmak adına yeniden yazar.
Onun gelenekten yararlanmasının temel maksadı geçmişin
sürdürülmesi değil, gönderme yaptığı metinler ya da metinlerin bir
parçasını kendi şiirsel bağlamının önemli bir unsuru haline
getirmesiyle açıklanabilir. Zira Mungan geçmişi şimdide yaşatmak
için değil, kendi poetikasını geçmişle / gelenekle oluşturmayı tercih
etmiş bir şair olarak geleneğe yaslanır.
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Özet

1873-1936 yılları arasında yaşayan Mehmet Akif, Türk Şairi, İslam
Şairi, Veteriner Hekim, Öğretmen, Vaiz, Hafız, Kuranı Kerim Mütercimi ve
siyasetçi kimlikleriyle tanınmıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan
İstiklal Marşı’nın da yazarı idi. Çanakkale Destanı, Bülbül ve 1911-1933
yıllarında yayınladığı Safahat en önemli eserlerindendi. II. Meşrutiyet
döneminden itibaren Sebilürreşad Dergisinin başyazarlığını yaptı. Kurtuluş
Savaşı sırasında da Mecliste Burdur Milletvekili olarak görev yaptı. Birinci
meclisin görev süresi bitince 1923 yılında yapılan seçimlerde aday
gösterilmeyince siyasetten uzak kaldı.1924 yılından itibaren Kış ayında kısa
sürelerle Mısır’a gitti.Akif 1925 yılından itibaren ise yaklaşık 11 yıl
ülkesinden uzakta Mısır’da yaşadı. Bu çalışmada Akif’in Mısır’a gidişi,
Mısır’da yaşadıkları, hastalığından dolayı İstanbul’a dönüşü, cenaze töreni ve
ölümünden sonra yaşanan olaylar makalemizin ana temasını oluşturdu.
Akif’in Mısır’a gitmesi kararını almaya yönelten etkenler ve Mısır’da
yaşadığı dönemde yazdığı şiirlerinde nasıl ele alındığı ayrıntılı olarak
değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif, Mısır, Gölgeler, Gurbet, Devlet
Takibi
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MEHMET AKIF IN EGYPT: HOMELAND IN HIS MIND, GOD
AT HIS HEART, KORAN UNDER HIS PEN
Abstract

Mehmet Akif, who lived between 1873 and 1936, was known as
aTurkish and Islamic poet, veterinary surgeon, teacher, preacher, hafiz,
translator of Koran and politician. He was the writer of Independence
March,the Turkish national anthem. The Epic of Gallipoli, Nightingale and
Phases, which was published in the years 1911 and 1933, were among the
most significant of his works. He had worked as the lead author of
Sebilürreşad for a period since the second constitutional period.He served as
a member of the parliament representing Burdur during the War of
Independence. Not having been nominated as MP in 1923 elections held after
the end of the term of office of the first parliament, he remained remote from
politics. He had visited Egypt for short periods during winters since 1924.He
had lived in Egypt far from his motherland for approximately 11 years since
1925. The major aim of this study is to discuss his move to Egypt, his
experiences in Egypt, his return to Istanbul due to his illness, his funeral and
the significant events following his death. Thus, this study will examine, in
detail, the motives for his decision to move to Egypt and the way he deals
with these motives in the poems he wrote during his stay in Egypt.
Keywords: Mehmet Akif, Egypt, Shadows, Foreign Land, State
Proceedings

Giriş
Mehmet Akif Şevval 1290'da (Aralık 1873) İstanbul Fatih
Sarıgüzel’dedoğdu. Babası küçük yaşta tahsil için Arnavutluk'un İpek
kazası Şuşa köyünden İstanbul'a gelmiş olan Fatih Medresesi
müderrislerinden Mehmed Tahir Efendi, annesi aslen Buharalı olup
Tokat'a yerleşmiş bir aileden Emine Şerife Hanım'dır. Emir Buharlı
Mahalle Mektebinde ilköğrenimine başlayan Akif burada iki yıl
okuduktan sonra Fatih Muvakkithanesi’nin yanındaki iptidai
Mektebine yazıldı.1İlk ve orta öğretimini Fatih’te tamamladı.
Babasından ve başka hocalardan Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.
Lise öğrenimini 1888’de Mülkiye İdadisi’nde tamamladı. İdadide
okurken şiirle meşgul olmaya başladı. 1898’de İsmet Hanımla evlenen
Akif’in bu evlilikten üçü kız, üçü erkek altı çocuğu oldu2.

M. Orhan Okay, M. Ertuğrul Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, İslam
Ansiklopedisi, C.28, s.434.
2
TBMM Albümü, 1920-1950, Ankara, 2010, s.18.
1
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Damatlarından birisi Kur’an-ı Kerim’in çevirisini yapan ve kendisiyle
Mısır’da iken tanışan Ömer Rıza Doğrul’du.3
1899’da yeni kurulan Baytar Mekteb-i Âlisine (Veteriner
Yüksekokuluna), başladı. Okulu 1893’te birincilikle bitirerek Orman,
Maadin ve Ziraat Nezareti Fen Heyetine Baytar Müfettiş Yardımcısı
olarak atandı. Şiirlerini 1894’ten itibaren dergilerde yayınlamaya
başladı. Akif’in bu dönemki şiirlerin de temel düşüncesi
Müslümanların uyanarak bağımsızlıklarını elde etmeleri ve İslam
Milletleri topluluğu halinde birleşmeleri idi. 1906’da ek görev olarak
Halkalı Yüksek Ziraat Okulu Kitabet-i Resmiye ve 1907’de Çiftlik
Makinist Mektebi Türkçe Öğretmenliği’ne atandı. 1908’de Nezaretin
Baytarlık İşleri Dairesi Müdür Yardımcısı oldu. II. Meşrutiyetin
ilanından sonra yayınlanmaya başlanan ve İslamcı aydınların
toplandığı Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarlığını üstlendi. Bu
dergide ve sonraki tarihlerde Sebilürreşad Dergisinde4 sürekli yazıları,
şiirleri ve çağdaş Mısırlı yazarlardan çevirileri yayınlanmaya başladı.
24 Kasım 1908’de Darülfunun Edebiyat Şubesi Osmanlı
Edebiyatı öğretmenliğine atandı. Balkan Savaşı sırasında yazdığı şiir
ve makalelerini Hakkın Sesleri eserinde topladı. 11 Mayıs 1913’te
Baytarlık Dairesindeki görevinden istifa etti. Sebilürreşad
Dergisindeki yazıları İttihat ve Terakki Hükümetinin politikasına ters
düştüğünden Darülfünundaki görevinden de ayrılmak zorunda kaldı.
1914 yılı başında Abbas Halim Paşa’nın konuğu olarak Mısır’a gidip
iki ay sonra döndü. Döndükten hemen sonra Harbiye Nezareti
tarafından istihbarat çalışmaları yapmak üzere kurulmuş olan Teşkilatı Mahsusa'nın verdiği görevle 1914 yılı sonlarında Berlin'e gitti.
Batı'yı yakından tanımasına imkân veren ve üç ay kadar süren bu gezi
sırasında Almanlara karşı savaşırken esir düşmüş İngiliz ve Rus
tebaası Müslüman askerlerin kamplarını ziyaret etti. Onlara savaştan
sonra bağımsızlıklarını kazanmak için faaliyet göstermeyi telkin eden
konuşmalar yaptı Burada Müslüman esirlerle ilişki kurdu. Üç ay süren
bu gezideki izlenimlerini Berlin Hatıraları başlığı altında

Osman Öndeş, Vahdeddin’in Sırdaşı Avni Paşa Anlatıyor, Milli Mücadele
ve Sürgün Yılları, İstanbul, 2012, s.24.;Mehmet Akif Ersoy’un Aile
Mektupları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2010.
4
Sebilürreşad, 1908 Ağustos'unda Eşref Edip Fergan ve Mehmet Akif Ersoy
tarafından çıkarılmaya başlanan dergi İslamcılık hareketinin en önemli yayın
organı idi. Derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat'ın tamamına
yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1966 yılında yayın hayatına son
verilmiştir. Esther Debus, Sebilürreşad, İstanbul, 2009.
3
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Sebilürreşat’ta yayınlandı.5 Almanya gezisinden sonra Teşkilat-ı
Mahsusa Akif’i bir başka göreve gönderdi. 1915 Mayısında Teşkilatı
Mahsusa Başkanı Eşref Kuşçubaşının yönetiminde bir kurul ile
Necit’e (Riyad) giderek İngilizlerle anlaşmak üzere olduğu haber
alınan Şerif Hüseyin’e karşı Necit Emiri İbn-i Reşit’in hükümete sadık
kalması için çalıştı. Bu seyahati dört beş ay sürdü.Necit Çöllerinden
Medine’ye adlı şiirini bu ziyarette yazdı.6
1918’de açılan Dâr-ül Hikmet-il İslamiye7Başkâtip olarak
atandı. Ancak işgal altındaki İstanbul’da fazla kalamayarak
Kadir Kon, “I.Dünya Savaşı’nda Yeni Bilgiler Işığında Mehmet Akif’in
Almanya Seyahati”, Toplumsal Tarih, 217, Ocak 2012, s.6.
6
Ayrıntılı bilgi için bkz; Ali Erkan Kavaklı, Matarama Kan Doldu, İstanbul,
2002; Cemal Kutay, Necid Çöllerinde Mehmet Akif, Boğaziçi Yayınları,
İstanbul, 1992
7
Dâr-ül Hikmet-il İslamiye, 12 Ağustos1918 tarihinde VI. Mehmed
Vahîdüddin ve ŞeyhülislamMusa Kazım Efendi zamanında "Bab-ı Meşihat"
"Yüksek İslam Şurası" benzeri dinî teşkilattır.
9 aza ve 1 reis olmak üzere 10 kişiden oluşmakta, bir de kâtip
bulunmaktaydı. 1918'den 1922'ye kadar 4 yıl faaliyetlerini sürdürmüş, toplam
28 kişi azalık yapmıştır. Her biri üç azadan meydana gelen üç komisyon
(kelam, fıkıh ve ahlak) bulunmaktaydı. Buraya tayin olunan azalar, bu üç
komisyondan birine girebilecek kariyere sahip kişilerin arasından seçilirdi.
Komisyonlar kendilerine gelen meseleleri müzakere eder ve karara
bağlarlardı.
Teşkilatın görevi, devlet içinde ve İslam âleminde ortaya çıkan dinî
meselelere çözümler bulmak, yabancıların veya Müslüman vatandaşların
sorularına gerekli cevapları vermek ve halkı dinî konularda aydınlatmaktı.
Bunun dışında İslam aleyhindeki her türlü gelişme için kurumlar yazılı olarak
uyarılıyor
ve
resmîmüracaatlaryapılıyordu.Basındaİslamaleyhindeyazıyazanyazarlaragerek
licevaplarveriliyorhattacezalandırılmalarıiçinDâhiliyeNezaretinemüracaatedil
iyordu.Ayrıca"Cerideiİlmiye"adındabirmecmuayayınlanıpdağıtılıyordu.Reisveazalarbaşlangıçitibar
iyleaşağıdakigibidir,dahasonradeğişikliklereuğramıştır.
REİS: Fetva emini Ali Rıza Efendi
AZALAR:
1-Said Nursi (Risale-i Nur Külliyatı'nın müellifi)
2-Arapgirli Hüseyin Avni (Medrese-i Süleymaniye ilm-i kelam ders-i âmmı),
3-Bergamalı Cevdet Bey (Tefsir-i şerif müderrisi),
4-Ders-i Amm Şevket Bey (ilm-i nefis ve ahlâk müderrisi),
5-Elmalılı Ahmet Hamdi (mantık ders-i âmmı),
6-Şeyh Beşir (fuzela-yı mütehayyizeden Halep mebusu),
7-Şeyh Bedreddin (Şam ulemasından),
8-Haydarîzâde İbrahim (senedât-ı hakaniye şer'i memuru),
5
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Balıkesir’e gitti. Balıkesir’de teşkilatlanan Kuva-yı Milliye, Mehmet
Akif’in dikkatini çekti. Akif Balıkesir’de millî müdafaayı bizzat
görerek ve Millî Mücadeleyi büyük bir gazâ olarak vasıflandırarak
“zafer yolu bu yoldur” demekten kendini alamamıştı. Şair burada Bir
süre şehrin ileri gelenleri ve milli direniş yanlıları ile görüşmeler
yaptı. Camilerde halkı aydınlatacak vaazlar verdi. 23 Ocak 1920Cuma
günü Cuma namazından sonra Zağnos Paşa Camii’nde halka bir
konuşma yaptı. Akif ilk önce “Alınlar Terlemeli” adlı şiirini okuyup
binlerce Balıkesirli’nin kalbinde heyecan uyandıran konuşmasıyla
vatan sevgisini aşıladı.8 Akif Balıkesir’de bir süre kaldıktan sonra
İstanbul’a döndü.
Dönüşünde Balıkesir’e gitmek üzere izin almadığı ve Kuva-yı
Milliye lehinde konuştuğu gerekçesiyle kâtibi bulunduğu Dâr-ül
Hikmet-il İslamiye görevinden alındı.9 Görevden alındıktan sonra
İstanbul’da daha fazla verimli çalışamayacağını düşünerek daha
verimli çalışabileceği Ankara’ya geçmeyi düşünüyordu. Akif en yakın
dostu Eşref Edip’e “Artık burada duracak zaman değildir. Gidip
çalışmak lazım. Bizim tarafımızdan halkı tenvire ihtiyaç varmış.
Çağırıyorlar mutlaka gitmeliyiz. Ben yarın Ankara’ya hareket
ediyorum. Hiç kimsenin haberi olmasın. Sende idarenin işlerini derle
topla. Sebilürreşad klişesini al arkamdan gel. Meşihattakilerle de
temas et. Harekât-ı Milliye aleyhinde bir halt etmesinler “diyerek 12
yaşındaki oğluyla beraber İstanbul’dan ayrılmaya karar verdi.10
10Nisan1920’de Çengelköy’deki evinden ayrılarak sonradan
Trabzon Milletvekili seçilen Ali Şükrü Bey ile araba, at ve Geyve’den
dekovil11 ile on sekiz günlük yolculuğun sonunda 24 Nisan 1920’de
9-Mustafa Tevfik (Amasya müftüsü),
Baş Kâtip:
Mehmet Akif (Dar-ül Hilafet-i Aliyye müderrisi, edebiyat-ı Türkî müderrisi
ve Sebil-ürReşad başmuharriri)
Kurucu üyeler ve sonraki azalar arasında Çaykaralı Hacı Ferşad Efendi
(1863-1930), İsmail Hakkı İzmirli (1869-1946), Mustafa Sabri Efendi,
Nasuhizade Mustafa Asım Yörük Efendi (vefatı:1943)ve Fetva Emini
Muğlalı Ali Rıza Efendi (1861-1943) de bulunmaktadır. Sadık Albayrak, Son
Devrin İslam Akademisi, Dâr-ül Hikmet-il İslamiye, İstanbul, 1973
8
Mücteba, İlgürel, Milli Mücadele’de Balıkesir Kongreleri, İstanbul, 1999,
s.22-24.
9
Eşref Edip, Mehmet Akif Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları,
Haz. Fahrettin Gün, İstanbul, 2011, s.104.
10
E. Edip, Mehmet Akif Hayat…, s.56.
11
Dekovil; Ray Aralığı 60 cm veya daha az olan, arabaları buhar, hayvan
veya insan gücüyle yürütülen küçük demiryolu vagonu.
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Ankara’ya ulaştı.12 Ankara’da İlk konuşmasını 30 Nisan 1920’de Hacı
Bayram Camii’nde yaptı. Kuva-yı Milliyenin İttihatçı bir hareket
olmadığı, bu savaşın dine ve halifeye karşı değil, memleketi
düşmanlardan kurtarmak için yapıldığını, bunun bir cihad ve
katılımının da farz olduğunu söylüyordu13
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın teklifi
üzerine Burdur mebusu seçildi. Haberi olmadan en yüksek oyu alarak
5 Haziran 1920’de Biga'dan da seçilmesine rağmen 8 Temmuz
1920’de Burdur mebusluğunu kabul ettiğinden mecliste bu sıfatla
bulundu. Burdur’da yapılan seçimlerde Akif genel merkezden 33
Tefenni’den ise 25 oy alarak toplam 58 oyla Burdur Milletvekilliğine
seçilmişti.14 Halkı aydınlatmak için görevlendirilerek Eskişehir,
Burdur, Sandıklı, Dinar, Antalya ve Afyon yörelerini dolaştı.
Camilerde millî mücadelenin amaç ve hedefleri konusunda vaazlar
verdi.Ekimde Genel Kurul kararıyla 45 gün izinli sayılarak halkı
aydınlatma görevini sürdürmesi istendi. Önce Konya’ya sonra
Kastamonu’ya gitti.15 İzni bir ay daha uzatılarak aralık sonunda
yasama görevine döndü.
Akif ülke içerisinde kendisine verilen görevleri yürütürken
Mecliste de oturumlara katılarak çeşitli konularda görüşlerini
belirtiyordu. Mecliste 1336 senesi Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i
Umumiyesi Bütçesi münasebetiyle düzenlenen toplantıda söz
aldı.16Ayrıca 26 Aralık 1921’de İstanbul’daki Fezahat-ı Ahlakiyeye
karşı bir beyanname neşri için bir öneri verdi. Öneride“Büyük Millet
Meclisi Hükümetinin tevfikat-ı ilâhiyeye istinaden kurtarmak için
uğraştığı ecza-yı vatan arasında müessesat-ı İslâmiyeyi en büyük
mikyasta ihtiva eden İstanbul'da dinî ve millî ahlâkımızın ve kavaid-i
medeniyetimizin pek elîm bir surette ihlâl edilmekte bulunduğu her
gün vâsıl-ısem-i teessürümüz oluyor. Bu şayan-ı esef mübalâtsızlıklar
Türk ve Müslüman kadınlarının düşman-ı hayatımız olan ecnebi işgal
kuvvetlerine mensup zabitlerle hususî ve umumî cemiyetlerde
'hembezmolmak ve bunlarla dans etmek gibi millî haysiyetimize ne
kadar mugayir ise dinî akidelerimize ondan daha ziyade muhalif olan
bir dereceye vardırılmıştır. Büyük Millet Meclisi âlem-i İslam’ın en
büyük merâkizinden biri olan İstanbul'u Türk olduğu derecede
Adem Çevik, Vatana Adanan Ömür, Mehmet Akif, İzmir, 2011.
M.Orhan Okay, M. Ertuğrul Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy”, İslam
Ansiklopedisi, C.28, s.434.
14
TBMM Tercüme-i Hal Varakası, Devre I, 20.
15
Nurettin Peker, İnönü ve Kastamonu Havalisi, Deniz ve Kara Harekâtı ve
Hatıralar, İstanbul, 1955, s.262.
16
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zabıt Ceridesi, 8/159, s.517,519,533
12
13
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Müslüman olmak üzere istirdadetmek azminde bulunduğu cihetle
İstanbul ahalisini Müslümanlık ve Türklükten ayırmak gayesine matuf
olan dahilî ve haricî her gûna cereyanlara ahval-i haziranının müsait
olduğu mertebede mâni olmaya gayret etmek elzem olduğuna şüphe
yoktur. Binaenaleyh; Büyük Millet Meclisi tarafından kendisinin taht-ı
velayetinde bulunan İstanbul ahalisinin bu kısmına hitaben bir
beyanname ısdarı ve bu beyannamede gerek bu türlü fezahetlere cüret
eden kadınların ve gerek bu kadınların harekâtının aynı derecede
mesulüolan erkeklerinin inşallah bir âti-i karipte şiddetli mesul
tutulacağının tebliğini teklif ederiz.”önerisi burada tartışılarak Şeriye
Vekâleti’ne gönderildi.17
Akif Kastamonu'da Nasrullah Camii'ndeki ünlü vaazında Sevr
Anlaşmasına şiddetle karşı çıkmıştı.Bu vaaz, son derece içtihatlı bir
bakışla dünyanın siyasî vaziyetini tahlil edip Sevr Antlaşması’nın
bizim için nasıl bir felaket olacağını izah eden, onu yırtıp atmayı ve
Batılı sömürgecilerin karşısına iman ve silahla dikilmeyi hayatî bir
mecburiyet olarak telkin edip MillîMücadele'yi büyük bir heyecanla
teşvik eden önemli bir belgedir.18Mehmet Akif Kastamonu’daki bu
konuşmasını 5 Şubat 1921’de TBMM Gizli Celsesindede gündeme
getirdi.Sevr Anlaşması hakkında İstanbul’da Tevfik Paşa’ya çekilen
telgraf mevzuu üzerinde İstanbul’a gönderilmek üzere bir yazı kaleme
aldı. Yazısında İstanbul’a karşı meclisin meşrutiyetini tanımaları
lazım geleceğini, Sevr anlaşmasının kabul edilmemesi gerektiğini
hilafet ve saltanatın bu haykırışlara itibar etmeleri gerektiğini
belirtmişti.19
Akif’in milletvekili olarak çalıştığı dönemde Genelkurmayın
isteği ile MillîMarş seçilecek güfte için 24 Eylül 1920’de bir yarışma
açılmış, fakat yarışmaya katılan 724 şiirden hiçbiri beğenilmemişti.
Yeni Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif’in yarışmaya
katılmadığını görerek ricası üzerine kaleme aldığı ve Kahraman
Ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı 12 Mart 1921’de meclis
tarafından millî marş olarak kabul edildi.20Akif mecliste Millî Eğitim
ve İrşad komisyonlarında çalıştı. II. Toplantı yılında Millî Eğitim
Komisyonu Başkanlığı, III’ncü toplantı yılında ise İrşad
Komisyonu’nun kâtipliğini yaptı. Bu dönemde milletvekilliği sona
erince Ankara’dan ayrılarak İstanbul’a geçti.21 Millî Mücadele'nin
TBMMZC, 15/137, s. 268-271
Adem Efe, “Sebilürreşad”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 36, s. 252
19
TBMM Gizli Celse Zabıtları, I, Ankara, 1985, s.410.
20
BCA, 180,9,6,35,1
21
Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi MillîMücadele,TBMM Yayınları,
Ankara, 1994, s.126.
17
18
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zaferle sonuçlanmasının ardından Büyük Millet Meclisi'nin aldığı
seçim kararı üzerine yeniden teşekkül eden ikinci dönemde muhalefet
grubuna mensup diğer milletvekilleri gibi Mehmed Akif de aday
gösterilmedi.
Mehmet Akif’in Mısır Günleri
Mehmet Akif Ersoy yurt içinde kendisine verilen görevleri
başarıyla yerine getirmeye çalışmıştı. Fakat ülkesi için birçok görevi
başarıyla yerine getirirken 1925 yılında ülkeden ayrılmak zorunda
kaldı. Kısa sürelerle 1923-1924 yıllarında kışları Mısır’da geçirdi.
1925'in sonundan itibaren sürekli Mısır'da kaldı. Devrimlerin
gerçekleştirilmesi aşamasında özellikle laikliği ters düştüğü inancı ile
1924’de fikrini anlattığı Abbas Halim Paşa kendisini Mısır’a davet
etti. Vatanına iptila derecesinde düşkün olan Akif’in ömrünün son
yıllarını Vatanından uzakta geçirmesi oldukça merak celbeden bir
hususiyettir. Bu duruma gösterilen sebeplerden biri Akif’in 1925’teki
şapka inkılabına muhalif olarak ve şapka giymemek için ülkeyi terk
ettiği şeklindedir ki bunun asılsız bir iddia olduğunu Düzdağ derlediği
hatıralardan hareketle göstermektedir. Bu hatıranın yaşanmasının
hemen ertesi günü Akif’in bir kasket almış olması, bu tezi
çürütmektedir.22
Akif’in bu kararında hak kazandığı emekli maaşının
bağlanmamasından doğan geçim sıkıntısı ve rejim düşmanı sayılarak
polis tarafından takibe alınmış olmasıdır. Akif’in sadece yakın birkaç
dostunun bildiği bu gerçek 1950’ye kadar bir sır olarak
saklanmıştır.23Düzdağ, Akif’in Mısır’a gitmeden vedalaştığı
dostlarından Şefik Kolaylı’ya büyük bir hüzün ve teessür içinde
“Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatanını satmış ve
memlekete ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye tahammül
edemiyorum ve işte bundan dolayı gidiyorum.” dediğini Eşref
Edip’ten iktibasla aktarmaktadır.24Ayrıca bu yılın başında çıkan Şeyh
Said isyanı vesilesiyle hükümet muhalifler üzerine baskı kurmuş,
aralarında Sebilürreşad’ın da yer aldığı pek çok dergi vegazeteyi
kapatarak sahiplerini ve bazı yazarlarını İstiklal mahkemelerine
sevketmiş bulunuyordu. Akif’in Mısır’ı tercih etmesindeki sebep ise
Abbas Halim Paşa’yla ilişkisinin yanı sıra Kahire’nin Üniversiteleri,
zengin müzesi, camileri ve Nil Nehrinin eşsiz görünümüydü.
M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar, II, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2006, s.50-53.
23
Düzdağ, Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar, II…, s.54.
24
Düzdağ, Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar, II…, s.55.
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Akif hayatının büyük bir kısmını geçirdiği İstanbul’dan
ayrılmadan önce Fatih, Eminönü ve Üsküdar’da geziye çıktı. Buradaki
gezilerinde son defa hatıralarını yâd etti.15 Ekim 1925’te İstanbul
Polis Müdürlüğü’nden verilen 10363 numaralı pasaportla İstanbul’dan
ayrılarak Kahire’ye gitti. Mayıs ayında geri geldi. Ülkeden ikinci
çıkışı ise 15 Ekim 1931 tarihi idi25. Mısır’da kendisini kadim dostu
Abbas Halim Paşa karşıladı Mısır’da “Mülga Şehbender Vekâleti
Tabiiyet Defteri’ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 1863/49
numara ile kayıt edildi. İki yıl Kahire’de kalan Akif şehrin
gürültüsünden sıkılınca sessiz sakin çalışmalarını yapacağı bir mekân
aramaya başladı. Bu durum üzerine Abbas Halim Paşa Akif’in
çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi için Hilvan’daki büyük
sarayın karşısındaki köşkünü Akif’e tahsis etti. Akif çölün ortasında
yazları çok sıcak geçen bu alanda inzivaya çekilerek Kur’anın tercüme
işini ve safahatı tamamlamaya çalıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe müzakereleri
sırasında alınan bir karar üzerine 21 Şubat 1925’te Diyanet İşleri
Reisliği, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri için Elmalılı Muhammed Hamdi'ye,
tercümesi için de Mehmed Akif'e teklifte bulundu. Akif, yapılacak
çalışmanın dinî ve ilmî sorumluluğunu düşünerek uzun bir tereddütten
sonra tercüme yerine meal denilmesi ve Elmalılı M. Hamdi’nin
hazırlayacağı tefsirle birlikte basılması şartıyla teklifi kabul etti.
Birçok kaynakta Mehmet Akif’in Mısır’da iştigal ettiği Kur’an
tercümesinin yarım kaldığı ya da Akif tarafından beğenilmediği26
mevcut nüshanın ise Mehmet Akif’in vasiyeti ile yakıldığı ifade
edilmektedir.27 Ancak Düzdağ, 1950 tarihinde düzenlenen Akif’i
anma toplantısında konuşan Akif’in yakın arkadaşı Şefik Kolaylı’nın
konuya açıklık getirdiğini öne sürmektedir. Kolaylı’nın konuşması
şöyledir:
“Mehmet Akif’ten, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe’ye tercüme
edilmesi istenmiş, Diyanet İşleri’yle mukavele yapılmış ve bir miktar
da avans para verilmişti. Para ile telif ve tercüme yapmayı hisleriyle
bağdaştıramayan Akif, önce parayı geri vererek mukaveleyi bozdu.
Sonra da yaptığı tercümeyi beğenmediğini ileri sürerek göndermedi.
İstanbul’a geldiği zaman bu meseleyi sorduk: Tercüme güzel oldu,
hatta umduğumdan daha iyi. Lakin onu verirsem namazda okutmaya

BCA, 121. 010, 2,6,,1,8
Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Haz. : Ömer Rıza Doğrul, İnkılap Kitabevi,
(1. Baskı), Ankara 1944, s. 20.
27
Benazus, Mehmet Akif…, s.168.
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kalkacaklar. Ben o vakit Allah’ımın huzuruna çıkamam ve
Peygamber’imin yüzüne bakamam” dedi.”28
1926-1929 yılları arasında Mısır’da yoğun bir mesai sarfedip
tercümeyi bitirdiyse de vefatına kadar üzerinde çalışmaya devam etti.
Ancak ezanın kanun ile Türkçe okutulduğu o yıllarda namazların da
Kur’an’ın Türkçe tercümesiyle kıldırılacağı endişesini taşıdığından
yaptığı anlaşmayı feshedip avans olarak aldığı bir miktar parayı geri
verdi ve çalışmasını teslim etmedi.29 Mehmed Akif'in Mısır yıllarında
Kur'an mealinden sonraki en önemli meşguliyeti, Kahire'deki elCamiatü’l-Mısriyye'nin Edebiyat Fakültesi'nde Türk dili ve edebiyatı
dersleri vermesi oldu30. Haftada iki gün bu dersleri vermek için trenle
Kahire’ye gidiyordu. Bu derslerden eline geçen yirmi Mısır lirası ile
geçimini sağlamaya çalışıyordu.
Akif’in Hilvan’da31 günlerinin büyük kısmı çalışmakla
geçiyordu. Fakat diğer zamanlarda ise ailesinin ve kendisinin hastalığı
ile uğraşıyordu. Bu günlerde iki yüz on altı mısralık bir şiir kaleme
aldı. “Firavun ile Yüz yüze, Gece, Hicran, Secde” şiirlerini burada
yazdı. Bazen de dostlarından bazıları kendisini ziyaret ediyordu.
Kendisini ziyaret edenlerden biri de Tevfik Kalaylı bilinen ismiyle
Neyzen Tevfik’ti. Neyzen Tevfik cumhuriyetin ilk yıllarında
inkılaplara karşı gelenlere hicvini kullanmış, haksızlığa ve yolsuzluğa
karşı şiirler yazmıştı. Akif’ten önce Mısır’a gelerek Kahire’de
Neyzenler kahvesini açtı.32Akif’i burada Ezher Üniversitesinde
okuyan Türk öğrencilerde ziyaret ediyordu.33 Bu arada 1933 yılı
sonlarında Safahat'ın yedinci ve son kitabı olan Gölgeler’i Kahire'de
bastırdı
On yıldan fazla süren Mısır dönemi geçim sıkıntısı yanında
eşinin müzmin bir rahatsızlığa müptela olması, başıboş kalan
çocuklarını arzu ettiği gibi yetiştirememesi, vatan hasreti, İslam
âleminin perişan halinin kendisinde doğurduğu büyük ıstıraplarla
geçti. Kahire'de bulunduğu yıllarda Mehmed Akif, kendisini daima
himaye eden Abbas Halim Paşa ile ailesi ve orada tahsilde bulunan
Düzdağ, Mehmed Akif Hakkında Araştırmalar, II…, s.64.
E. Edip, Mehmet Akif…, s.162-166.
30
M.Orhan Okay, M. Ertuğrul Düzdağ, “Mehmet Akif Ersoy…, 433.
31
Mısır'ın Kahire ilinde bulunan bir şehirdir. Şehir, Nil Nehri'nin kıyısında ve
Memfis kalıntılarının karşısında yer almakta olup Büyük Kahire'nin bir
parçasıdır. Kahire’nin yirmi beş kilometre güneyinde yer alır.
32
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Türk talebelerle teselli bulmaya çalıştı. Abdülvehhab Azzam, Yozgatlı
İhsan Efendi,34 gibi Mısırlı ilim ve fikir adamlarıyla dostluklar kurdu.
Hilvan’daki günlerinde çalışmalarından sıkılınca ortam değiştirmek ve
eski dostlarını görmek için İskenderiye, Antakya ve Lübnan’a
gidiyordu. Fakat bu gidişleri ve burada kimlerle görüştükleri sıkı
şekilde takip ediliyordu.
Mehmet Akif’in Antakya Seyahati
1935’te önemli bir hastalığa yakalanan Mehmet Akif, hem
hastalığının stresini atmak hem de memleketine yakın olmak
arzusuyla bir aylığınaönce Cebel-i Lübnan’a35geçti. Burada bir ay
kaldıktan sonra o dönemde Fransız İdaresinde bulunan Antakya’ya 2
Temmuz 1935’te 2915/364 numara ile Konsolosluk şubesinden
pasaport alarak gitti.Antakya’da belli bir süre kaldıktan sonra tekrar
Kahire’ye döndü.36Antakya eşrafından Kasirizade Mustafa Ağa
kendisini Antakya’da kalması için ikna etmek istemesi üzerine
Mısır’daki ilmî faaliyetlerinden dolayı dönmesi gerektiğini belirtmişti.
Antakya gezisiyle ilgili olarak 28 Ağustos 1935’te düzenlenen
Raporda “şair Akif üç haftadır Antakya ve civarında dolaşmaktadır.
Antakya’ya maruf Arapçı Türklerden Cemil Bey Berakat tarafından
davet edilmiştir. Orada bulunduğu süre içerisinde Antakya
Lisesiöğretmenlerinden yüzellilikler listesi içinde yer alan Adanalı Ali
İlmi Fani, Belediye Kâtibi Radi Azmi, Eski nahiye müdürlerinden ve
firari Osman ile Maarif Müdüriyeti kâtibi firarîlerden Ata Derviş ile
gezmektedir Cemil Bey Suriye devletinin sabık reisi ve hal-i hazırda
Suriye Meclis-i Mebusan Reisi Arap vatanîlerinden Suphi Berakat’ın
küçük biraderidir. Ağabeyi gibi Arap milliyetçisi ve Türk düşmanıdır”
denilmektedir.
Raporun devamında Akif’in halk ile yaptığı görüşmelerde
hilafetten bahsettiği ve özellikle Abdülmecid’den bahsederken “Halife
ecnebi devletlerinden birçoğu tarafından defaatla muavenet teklifine
maruz kaldı. Fakat bir ecnebi ve gayr-i müslim ordusu marifetiyle
ecdadının tahtına ve peygamberin postuna oturmayı bir zül bir günah
sayan halife bu tekliflerin hepsini reddeyledi. O ancak Türk ve
Müslümanın omuzuna eskal ederek makam-ı meşruuna çıkmak istiyor,
bu günde uzak değildir”diyerek halifeyi methettiği yazılıdır. Raporda
E.Edip,MehmetAkif…,206-213.
CebeliLübnanili,Lübnan’ınortakesimindeyeralanveAkdeniz’esahiliolanbirvilayettir.
VilayetinismininTürkçeanlamıLübnanDağı’dır.
36
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ayrıca şapka ve Türkçe ezan hakkında Akif’in görüşleri sorulduğunda
“şapka giymek doğrudan doğruya Avrupalıya benzemek maksadı ile
yapıldığı için tamamen küfürdür. Türkçe ezan ise katiyen mekruhtur.
Namaz caiz değildir. Latin Hurafatı ise ilhan Kur’an-ı Kerimi tağyir
eylediği cihetle şeran mekruhtur. Aynı zamanda Türk Müslümanlar ile
Arap Müslümanları birbirinden ayıran bu üç bedaatıseyiemenkülvech
haram, mezmum ve mekruhtur”37cevabını vermiştir.
Mehmet Akif’in İstanbul’a Dönüşü
Mehmet Akif 1935 yılı başında Abbas Halim Paşa’nın ölümü
üzerine Mısır’da kalamayacağını anladı. Bu dönemde hastalığı iyice
artmış ve kendisine Siroz teşhisi konmuştu. Kendisi bu durumu
öğrenince Mısır’da kaldığı süre içinde kendisine büyük yardımlarda
bulunan Sait Halim Paşa’ya ülkesine döneceğini açıkladı. Aynı yılın
Temmuzunda 6 Haziran 1936’da 3989/1700 numaralı vizeyle Romen
Bandıralı “RoçelKarol” adlı gemiyle İskenderiye Limanından yola
çıktı. 16 Haziran 1936’da yıllardır uzak kaldığı İstanbul’a ulaştı.38
Pasaportunda İstanbul’daki adresi olarak Erenköy Şaşkın Bakkal
Muhittin Köşkünü göstermişti.39Şairi İstanbul’a gelince Prenses
Emine Abbas tarafından gönderilen bir hanım, prensesin misafiri
olduğunu kendisine söyledi. Kendisini karşılayanlar arasında kızı
Feride, Fuat, Şemsi ve Midhat Cemal de vardı. Buradan Emine
Abbas’ın Maçka’daki ikametgâhına gidildi. Orada üç dört gün
kaldıktan sonra Nişantaşı’ndaki Sağlık Yurduna götürüldü. Kendisine
burada Siroz teşhisi konuldu.40
Akif ülkeye geldiği zaman sıkı sıkı takip edilmekteydi.
İstanbul’a gerçekten sağlık sorunlarından dolayımı geldiği yoksa
başka bir niyetinin olup olmadığı da İstanbul Valiliği tarafından
araştırılmıştı.41Dâhiliye Vekâleti’nden İstanbul Valiliği’ne 26 Haziran
1936’da gönderilen şifreli yazıda Şair Akif’in İstanbul’a ne zaman
geldiğinin, kimlerle görüştüğünün ve geliş sebebinin araştırılması
istenmişti.42İstanbul’a geldiği dönemde Antakya’da çıkan Yeni Gün
BCA,121.010.2.6.73
Mehmet Akif’in Anadolu’ya geçtiği zamanki pasaport bilgileri şu
şekildeydi. Pasaportu aldığı yer Kahire Konsolosluğu, Pasaport tarihi 2
Temmuz 1935, pasaport numarası 3640/2915, son vizeyi aldığı yer kahire
konsolosluğu vize tarihi 6 Haziran 1936, vize numarası 3989/1700, BCA,
121. 010, 2,6,1,1
39
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gazetesinde “geçen sene şehrimize gelerek beş on gün kalan şair
burada kendisi ile görüşen ve adetleri parmak sayısını geçmeyen
malum birkaç kişiye Türk İnkılabı, Latin harfleri ve dil işleri
aleyhinde atıp tutmuş ve işlerin hiçbir zaman sökmeyeceğini
söylemiştir. Şairin yeni Türkiye’yi gözleri ile gördükten sonra
hakikatle karşılaşarak yola geldiği anlaşılıyor”43
20 Temmuz 1936’da Akif hakkında yapılan soruşturma
sonucunda Akif’in 1935’de Antakya’ya yaptığı seyahatte Hoybun
Cemiyeti mensuplarından Nizameddin Kibar, ve Kürd Celadet Han ile
görüştüğü yüzelliliklerden Ali İlmi’nin evinde misafir kalarak muhalif
grubu oluşturan ağalarla temas ettiği belirtilmişti. Buradaki
görüşmelerde hilafet ve halife lehinde ve Türkiye Cumhuriyeti
aleyhinde propagandalar yaptığı 30 Eylül 1935 tarih ve 83405/1771
sayılı İstanbul Komutanlığı’ndan alınan Genelkurmay Başkanlığı’nın
28 Eylül 1935 tarih ve 59750 nolu sayısına dayandırılmıştı.44Raporda
ayrıca Antakya’dan önce gittiği Amman ve Şam’da Çerkeslerle
buluştuğu, Halep’te Refik Halit’in misafiri olduğu ve Antakya’dan Ali
İlmi’nin Fransız nüfusuna tabi ağalardan aldığı para ile Mısır’a gittiği
yazılıydı. Raporun son kısmında ise Antakya’da bulunduğu sırada
kendisiyle görüşen Terakkiperver partili gençlere Türkiye’nin
bugünkü idaresinden memnun olmadığını söylediği bu gençlerin
içinde Akif’e muhalif gençlerin Ali İlmi’nin Akif hakkında
yayınlamak istediği makaleyi basmadıklarını belirtmişti.45
Akif’le ilgili olarak bu raporlardan hariç 18 Ağustos 1936’da
bir diğer raporda Antakya’ya seyahatinde Suphi Berakat’ın kardeşi
Cemil’in yanında kaldığı burada Refik Halit ve bazı muhaliflerle
görüştüğü buradaki görüşmelerinde Türkiye ve Atatürk lehine sözler
söylediği ve bazı konular üzerinde tartışmalarda bulunmuş oldukları
Halep Konsolosluğu tarafından rapor edilmişti.46Bu iddialarla ilgili
olarak Kahire Büyükelçiliğinden 29 Temmuz 1936’da gizli ibaresiyle
gönderilen yazıda ise durumun böyle olmadığı açıklanmıştı. Burada
yapılan incelemede rejim aleyhinde ve özellikle hilafet lehinde
propaganda yapmadığı, Kahire’de yüz elliliklerle ve muhalif kesimle
de irtibatının olmadığı açıklanmıştı.47
Dâhiliye Vekilinin 27 Ağustos 1936 tarihinde İstanbul
Valiliğine yazdığı yazıda Akif’in İskenderun’da bulunduğu sırada yüz
Yenigün,28.6.1939,S.1484.
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elliliklerden Zeynelabidin ve yeğeni Ali, Eski Karahisar Milletvekili
Ömer Feyzi, Firari Radı, Azmi, Adanalı Mehmet Hoca ve Kadı Asım
ile görüşerek hükümet aleyhinde sitemde bulunduğu ayrıca Ömer
Feyzi ve Zeynelabidin tarafından yazılan fakat bastırılmayan kitabın
kendisine gösterildiğinde büyük bir dikkatle inceleyerek kendi el
yazısı ile ilaveler yaptığı Beyrut Başkonsolosluğu’ndan bildirilmişti.48
Akif’in kişiliğinin yanısıra ülkeye gönderilen kitapları da sıkı
bir şekilde denetlenmekteydi. 26 Ağustos 1936’da Mısır’da 1933’de
yazdığı ve Matbaatüşşebap’ta eski Arap harfleri ile bastırdığı
Safahat(Yedinci kitabı Gölgeler’in) adlı kitabının 2175 tanesi
İstanbul’daki adresine gönderilmişti. İstanbul Vilayeti’de gümrükte
bulunan kitapların ülkeye sokulup sokulmayacağını sorgulamıştı.491
Eylül 1936’da Matbuat Umum Müdürlüğü’ne âcil yazısıyla
gönderilen yazıda İstanbul’da bulunan Akif’in adına Mısır’dan gelen
Safahat’ın yedinci kitabı Gölgeler’in içeriğinde irtica propagandaları
ile dolu olduğu düşünülerek gümrükten ülkeye sokulmasına müsaade
edilmemesi, bu eserin iade edilmesi ve şaire ait bu tür kitapların yurda
sokulmaması ve herhangi bir şekilde yurda girmiş olanların ise
toplatılması istenmişti.50Bu karardan sonra Mehmet Akif’in gümrükte
bulunan Safahat adlı kitaplarının İskenderiye’ye iade olunmak üzere
Romanya vapuruna bırakıldı.51
Mehmet Akif’in Cenaze Töreni
1935'te iyice rahatsızlanan Mehmed Akif, hava değişimi için bir
aylığına Lübnan'a ve o sırada Fransız idaresinde bulunan Antakya'ya
gitti. Hastalığının ağırlaşması üzerine 17 Haziran 1936'da İstanbul'a
döndü. Maçka’da İzmir Palas’ta oturan Abbas Hilmi Paşa ailesinden
prenses Emine’nin52 himaye ve yardımı ile 19 Haziran 1936’da
Teşvikiye Sağlık Evine yatırıldı. Burada tedavi gördüğü dönemde
Mısır’a dönmeyeceğini bundan sonra ülkesinde kalacağını dile getirdi.
Hasta olarak yattığı Teşvikiye Sağlık evinden 10 Temmuz 1936’da
çıkarak yaz aylarında Said Halim Paşanın Alemdağ'daki Baltacı
Çiftliği'nde oğlu Prens Halim tarafından misafir edildi. Mehmet
Akifson günlerini de Beyoğlu’nda Mısır Apartmanının beşinci katında
BCA,121.010,2,6,1,4
BCA,121.010,2,6,,1,45
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Abbas Hilmi Paşa ailesinden Prenses Emine’nin vekili Avukat Fuat’ın
yanında geçirdi.53 Vücudu daha fazla bu hastalıkla mücadele
edemeyerek 54.27 Aralık 1936’da bu evde vefat etti.
Vatanından uzakta hem gurbet hem de habis bir hastalıkla
mücadele etmekten yorulan Akif yurda dönmeye karar verdiğinde
günleri sayılıdır. Zira tüm tedavilere rağmen kısa bir süre sonra son
nefesini verecektir. Ancak neredeyse gizli tutulmaya çalışılan ölüm
haberi ülkenin vatanperver gençleri tarafından duyulmuş son vazife
hak ettiği gibi ifa edilmiştir. Merasimin şahidi Mithat Cemal, ilk önce
bir fukara cenazesi sandığı sessiz sedasız üstü açık gelen cenazeyi
görmüş ve ihtimal vermemiştir. Ancak İstiklal Marşı şairine teşekkür
etmek isteyen halk ve üniversite öğrencileri, elbirliği ile ve herhangi
bir organizasyon olmaksızın bir araya gelip önce cenazeyi üniversite
sancağı ile sarmışlardır. Al sancak ve Siyah Kâbe örtüsüne sarılı tabut
bir anda toplanan üniversiteli gençlerin elleri üstünde taşınmıştır:
“Cenazenin arkasında yekpare bir karaltı yürüyordu; bunda bir damla
“teşkilat” yoktu; bunlar, bir işaretin bir teşekkülün topladığı insanlar
değildi; kendi kendilerine gelenlerin saflarıydı; sırf cenazeye
gelmiştiler ve bu, şahidi olmayan güzel dostluktu. Cenaze arabası,
tekerleklerinde, beygirlerinde şuurlaşan bir durgunlukla arkadan
uzaktan geliyordu.”55diyerek resmî şahıs ve makamların ilgi
göstermediğini belirtmişti. Akif’in cenazesi, 28 Aralık 1936’da
hastalığının son günlerinde kaldığı Beyoğlu’ndaki Mısır
Apartmanından alınarak otomobille Beyazıt Camii’ne getirildi56.
Cenaze törenine Sivas Milletvekili Mehmet Şemseddin
Günaltay, Fadıl Ahmet, Yahya Kemal, Profesör Muhiddin, Esad Fuat,
Çolak Selahaddin, tüccar Emin Vasfi, Kuleli Askeri Lisesi Edebiyat
Öğretmeni Tahirül Mevlevi, Şehremini’de oturan Suudul Mevlevi,
Fuad Şemsi,57gazeteci Feridun ile üniversite ve Askeri Tıbbiye
BCA, 121. 010 BCA, 121. 010, 2,6,1,5, 2,6,1,8
Nuran Özlük, Türk Basınında Mehmet Akif Ersoy Üzerine Polemikler, (19
Haziran 1936-13 Mayıs 1937), İstanbul, 2007, s.45
55
Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, Timaş Yayınları, İstanbul 2001, s.192.
56 Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, İstanbul, 2001, s.192.
57Avukat Fuat Şemsi:1299 İstanbul doğumluydu. İstanbul’da Beyoğlu
İstiklal Caddesinde 303 nolu Mısır Apartmanının 22 nolu dairesinde
oturmaktaydı. Yaz dönemlerinde ise İstinye vapur iskelesi üzerinde yalısında
oturmaktaydı. Fuat Şemsi Mısır eski hıdivi Abbas Hilmi Paşa’nın ve paşanın
eşi Prenses Hatice’nin, Mehmet Ali Paşa’nın ile Kemalettin Sami Paşa’nın
davalarını yürütmüştü. Avukatlıktan önce Galatasaray Lisesi ve çeşitli
okullarda tarih ve Coğrafya öğretmenliği yapmıştı. İzmir Suikastı sırasında
sorgu yargıçlığı (Mustantıklık) görevinde bulundu. BCA,121.010,2,6,,1,5
53
54
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öğrencileri katılmıştı. Cenaze namazının kılınmasından sonra Beyazıt
Camii'nden üniversite gençliğinin ve halkın katıldığı büyük bir
cemaatle Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih, Edirnekapı caddelerinden
geçerken büyük hürmet gösteriliyordu. Törende iki genç tabutun
önünde Edebiyat Fakültesi’nin afişini taşıyordu. Bu yürüyüşün
sonunda şairin naaşı Edirne Kapı Mezarlığı’na götürüldü. Akif defin
edilmeden önce mezarlıkta Menemen Abidesini de yapan Heykeltıraş
Ratip Aşir tarafından alçı ile yüzünün kalıbı alındı.58 Akif bu işlemin
sonrasında şehitlik karşısında bulunan kabrine defin edildi.
Kabri Akif’in eski dostlarından ve üniversitede profesör olan
Naim Bey’in yanında, merhum Şair Süleyman Nazif’in biraz
ilerisinde idi. 1960 yılındaki yol inşaatı sebebiyle her iki mezar
Süleyman Nazif'in kabriyle birlikte Edirnekapı Şehitliği'ne
nakledildi.59 Törenin sonunda bazı kişiler Akif’in şiirleri ve
bestelediği İstiklal Marşından övgüyle bahsetmişlerdi60Mehmet Akif
cenazeye katılanların okuduğu İstiklal Marşı ile defnedilmişti. Bu
durum ona “Fetihten beri şehrin toprağına kendi eseri ile gömülen ilk
ölü”61 olma payesini vermişti. Öğrencilerden Edebiyat Fakültesi adına
Abdulkadir, şairin hayatını ve gençlerin şairin ölümü hakkındaki
düşüncelerini anlattı. Müteakiben öğrencilerden Bayan Fikret
tarafından da İstiklal Marşından hemen sonra Çanakkale Destanı adlı
şiiri okundu.
Mehmet Akif’in Ölümünden Sonra Şair Hakkında
Düzenlenen Törenlere Yapılan İncelemeler
Mehmet Akif’in düzenlenen cenaze öreninde törene katılan
gençler şairin mezarının kendileri tarafından yapılacağını ve her sene
öldüğü günün yıl dönümünde 28 Aralık’ta mezarın ziyaret edileceğini
ve tören düzenleyeceklerini belirtmişlerdir. Bu amaçla şairin
ölümünden sonra şair için her sene anma törenleri düzenlenmişti. 1940
yılında İstanbul Üniversitesi Tıp ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri
arasında Mehmet Akif’e mezar yaptırmak üzere bin lira civarında para
toplandığı ve 28 Aralık 1940’ta şairin mezarına gidilerek gösteri
yapılacağı ve üniversite gençliğinin bu hareketi Mehmet Akif’in dinci
ve ümmetçi olması hasebiyle dincilik ve ümmetçilik hareketi
uyandırmaya sebep olacağı haberi üzerine inceleme başlatıldı.
Tan,29Aralık1936,No:610.Cumhuriyet,29Aralık1936,No:4536.
MehmedAkifyılıolarakilanedilenvefatınınellincisenesinde1986’daKültürBa
kanlığıtarafındankabrininüzerineyenibirlahityaptırıldı
60
İstanbulValiliğiAkif’incenazetöreniyleilgiliraporunu5Ocak1937’deİçişleriB
akanlığınagöndermişti.BCA,121.010,2,6,,1,2,30
61
Kuntay, Mehmet Akif…,s.192.
58
59
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İncelemede böyle bir faaliyetin fakülte öğrencileri arasında vuku
bulmadığı gibi parada toplanmadığı, faaliyeti başlatan Fethi
Tevah’ın62Askerî Tıp okulundan son sınıf öğrencisi olduğu ve şairin
mezarı başında nutuk söylemediği anlaşılmıştı.63
Şairin ölümünün 10. Yıl dönümü münasebetiyle ilgili olarak 26
Aralık 1946 perşembe günü saat 14’te Eminönü Halkevi salonunda bir
anma töreni düzenlemek için Türk Talebe Birliği Başkanı Rehai İslam
tarafından müracaatta bulunulmuştu. Sıkıyönetim Komutanlığınca bu
törende her hangi olumsuz durumda bulunmamak, öğrencilerden dört
beş kişinin hazırlayacakları çelengi bir otomobil ile Akif’in kabrine
götürmeleri şartıyla müsaade edildi. Tören öğrencilerin okuduğu
İstiklal Marşı ile başladı. Birlik Başkanı Rehai İslam, Profesör Ali
Nihat Tarlan ve İsmail Sebük tarafından Akif’in kişisel
özelliklerinden, vatanseverliğinden, Balkan Harbinden İstiklal
Savaşına kadar yazmış olduğu şiirlerden bahsedildi. Törenin sonunda
belirlenen heyet tarafından evvelce izin alınan çelenk otomobille
mezarlığa götürülüp mezarına bırakıldı.
29 Aralık 1946 Pazar günü de Emekli öğretmenlerden M.
Kemal ve üniversite ilahiyat fakültesi öğrencilerinden Hafız Ali’nin
aracılığı ile Beyazıt Camii’nde cami imamı Abdurrahman Cevdet,
Hafız Esat ve Hafız Ali tarafından Mehmet Akif için Mevlüt okutuldu.
Bu törende de İstanbul Valiliği tarafından yapılan incelemede kayda
değer bir hadise yaşanmadığı belirtildi.64Şair Mehmet Akif’in anma
gecelerinden biri de 27 Aralık 1950 yılında Samsun’da düzenlendi
törene yaklaşık beş yüz kişi katıldı. Törende Mehmet Akif’in
hayatından bahsedilerek şiirleri okundu törenin tüm aşamaları Samsun
Valiliği tarafından incelenerek herhangi olumsuz bir duruma
rastlanmadığı belirtiliyordu.65
Şair Mehmet Akif ile ilgili olarak Gaziantep İli Nizip
Müftülüğünde düzenlenen törenle ilgili olarak tutanak düzenlenmişti.
26 Aralık 1962’de Şair Mehmet Akif’in anılması amacıyla
Cumhuriyet okul salonunda düzenleme heyeti tarafından alınan izinle
tören düzenlendi. Törende ilçe kaymakamı ve cumhuriyet savcısı da
bulunmaktaydı. Törende konuşan ilçe müftüsü M.S. Köse’nin
“Bülbül” şiirini okuduktan sonra rejime ve Atatürk ilke ve
inkılaplarına muhalif konuşma yaptığı ile ilgili olarak şikâyette
Fethi Tevah; askeri tıp okulunun son sınıfında 152 numaralı öğrencidir.
Aynı zamanda üniversitenin Edebiyat Fakültesi’nede devam etmekte ve
Haseki Hastanesinde stajyer olarak çalışmaktadır. BCA, 121. 010, 2,6,,1,2
63
BCA, 121. 010, 2,6,,1,2.24
64
BCA, 121. 010, 2,6,,1,2
65
BCA,121.010.2.6.9
62
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bulunuldu. Fakat Gaziantep Valiliği tarafından yapılan incelemede
toplantıda muhalif bir konuşma yapılmadığı anlaşıldı.66
Aynı tarihlerde 27 Aralık 1962’de Malatya Ticaret Lisesi
müsamere salonunda Ankara Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Selami
Çekmegil, Ankara İktisadi İlimler Akademisi öğrencilerinden Osman
Artan, aynı akademi öğrencilerinden Ulvi Topgül ile Hakkı Döner ve
Ulvi Köprülü isimdeki şahıslar Mehmet Akif anma töreni adında bir
etkinlik düzenlemişlerdi. Törene YTP İl Başkanı İsmet Bayhan,
Malatya’nın Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Necmettin Bilgili DSİ
Mühendislerinden Mehmet Helvacı tüccar Kemal Müminoğlu, terzi
Sait Çekmegil ile Alaattin Düzbak ve Alaattin Gürü katılmıştı.
Törenin başlangıcında İstiklal Marşı Selami Çekmegil tarafından
okunurken son mısraında perde arkasından Sami Canatan adındaki
kişi ezan okumuş ve sonrasında Çanakkale Şehitleri şiirini Çanakkale
Şehitleri tablosu önünde mevlit okur gibi kaside şeklinde söylemişti.
Tören sonunda ezan okuduğundan dolayı irticai davranışta bulunması
sebebiyle Sami Canatan hakkında Cumhuriyet Savcılığınca
soruşturma açıldı. 67
Benzer şekilde 28 Aralık 1962 tarihinde de Milliyetçiler
Derneği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği Mehmet Akif Ersoy’u anma
gecesinde de inceleme yapılmış fakat herhangi bir suç unsuruna
rastlanmamıştı.68Butörende İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra
Akif’in edebi yazılarından parçalar okundu. Şairin yakın arkadaşı eski
Balıkesir Milletvekili Hasan Basri Çantay söz alarak hatıralarını
anlattı. Tarık Buğra ise şairin şiirlerini okuduktan sonra radyoyu
kastederek “Radyo kimlerin elinde sorun, Niçin radyoda Akif’ten
Asım’dan bahsedilmiyor. İçinizde ne nurlu gençler ve bayramlarınızbayanlarınız? var bunlara söylüyorum doğacak çocuklarınıza Asım
ismini koyun” demekteydi. Törenin son bölümünde ise şairin Safahat
isimli kitabının altıncı cildinde Asım başlıklı kısımda geçen bir olayı
canlandıran bir perdelik piyes gösterildi. 69Piyeste Cumhuriyet ile
padişahlık devrini temsille savaş içerisinde geçen Hocazade’nin
Sarıgüzel’deki evinde Hocazade ile Köse İmam arasında geçen
konuşma aktarıldı.

BCA,121,010,2.6.9
BCA,121,010,2.6..5
68
BCA,121.010,2,6,,1,2
69
BCA,121.010,2,6,,1,2
59
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Sonuç
Mehmet Akif Ersoy, Türk Siyaseti, Türk Tarihi ve Türk
Edebiyatı açısından önemli bir şahsiyettir. Hayatı boyunca devletin ve
milletin geçirdiği zorlu evreleri üzüntülü gözlerle seyretmiş ülkenin
diğer bütün aydın ve halkı gibi çareler aramıştır. Halka, halkın görüş
zaviyesinden dile getirdiği vaazlarla, hutbelerle seslenmiş,
yüreklendirip harekete geçirmiştir. Hayatı boyunca hep hakikatten
yana tavır alan Akif’in bir destan gibi kaleme aldığı Çanakkale
Şehitlerine şiiri bugün bile okuyanda maziyi yaşıyormuş hissiyatı
uyandıracak kadar hakiki sahneler çizmektedir. Bugün Çanakkale
Destanı olarak da anılan bu şiir Akif’in destan yazarken bile hakikat
dairesini terk etmediğinin en güzel göstergesidir.
Akif’in göğsündeki imanın gücünden bir an bile şüphe etmediği
bu millete Allah bu millete büyük bir zafer ve yeni bir başlangıç
bahşetmiştir. Bu yeni, genç ve ayaklarının üzerinde zorlukla durmaya
çalışan yeni Türkiye Devleti, artık adımlarını sağlam atabilmek için en
önemli hususun eski ile bağların koparılması olduğunu
düşünmekteydi. İrtica olarak algılanan her şey bu yeni oluşum içinde
oldukça menfi karşılanmakta ve hemen tedbir alınmaktaydı. Yeni
Türkiye devletinin bu bakımdan muzır olabileceğini düşündüğü
kişilerden biri de Mehmet Akif olmuştur. Şair bu yüzden ülkesini terk
ederek Mısır’a gitmeyi uygun görmüştür. Ancak bugün arşivlenen
belgeler ışığında görebiliyoruz ki, Akif Mısır’a gitmeden, Mısır’da
iken İstanbul’a tekrar döndüğünde, hatta öldükten sonra kendisi için
düzenlenen törenlerde bile daima takibat yapmış, irticai bir faaliyet
içerip içermediğini sorgulamıştır. Dahası sevgili vatanının kendisini
suçlu gibi kendisinden uzaklaştırması ve takip ediliyor olmanın
verdiği teessür, şairin Mısır’da yazdığı şiirlerinde de apaçık
görülmektedir.
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Özet

Son yıllarda eğitimsel nörobilim (educational neuroscience) gibi
çoklu disiplinler tarafından beyin tabanlı öğrenme modelleri kapsamında
nörobilişsel süreç ve mekanizmalar üzerinde gerçekleştirilen disiplinlerarası
keşif ve araştırmalar, 21.yüzyıl pedagojileri açısından ilginç birtakım
sonuçları ve paradigmatik-devrimsel bir değişime yol açan oldukça önemli
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anlayış ve bakış açılarınıı doğurmuştur. Eğitim-öğretim ortamları,
politikaları ve etkinlikleri çerçevesinde ele alınan bilişsel süreçlerin yeniden
yorumlanmasını ve eğitimsel sinirbiliminin ortaya koyduğu veriler ve
postulatlar ışığında daha iyi bir beyin inşasının sağlanmasını zorunlu hale
getiren bu tür çığır açıcı gelişmeler, eğitimsel nörobilim tarafından ortaya
konulan yeni anlayış ve eğilimler etrafında şekillenmiştir. Bu kapsamda elde
edilen bilgi, bulgu ve veriler, geçmişin alışılagelen eğitimbilimsel
paradigmalarını
derinden
sarsarak,
21.
yüzyılın
eğitimbilimpedagojiotoriteleri için kıymetli ve yararlanılabilir türden disiplinlerarası bir
bilgiyi gün yüzüne çıkartmıştır. Bunun yanı sıra, sinirbilim otoriteleri
öğrenme ve öğretme ile ilişkili bilişsel süreçleri, hücresel, hücre altı ve
moleküler seviyelerde nörobiyolojik mekanizmalar bağlamında ele alarak,
hayati önem arzeden derinlikli bir takım içgörüler ortaya koymuştur.Kaynak
taraması yapılarak ve interdisipliner bir perspektif benimsenerek
gerçekleştirilen, betimsel bir metodoloji
ve dokümanter analiz
postülatlarıyla yürütülen bu çalışmada ortaya konulan bilgi bulgu ve veriler,
sinirbilimsel eğitim ile ilgiliinterdisipliner araştırmalar, bunlarla ilgili çeşitli
makaleler ve yazılara dayalı olarakelde edilmiş, çeşitli temalar bağlamında
analiz edilmiş, yorumlanmış ve bu yorumlardan birtakım üst-yorumlar, üstdeğerlendirmeler yapılarak pedagojiler açısından paradigmatik değişimlere
yol açabilecek çeşitli sonuçlar çıkarılmıştır.21.yüzyılın gereklerine göre
dizayn edileneğitim-öğretim programları, politikaları ve ortamları
bağlamındadaha iyi bir beyin inşası ve nöro-pedagojik çıktıların elde
edilmesi amacına yönelik sinirbilimsel eğitim alanındaki çeşitli nitel ve nicel
araştırmaların ortaya koyduğu bilgi bulgu ve verilerin eğitim-öğretim
program ve uygulamalarına etkisi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, nörobilim, bilişsel süreçler, pedagoji

A Revolutionary and Paradigmatic Change in Pedagogy: Building
A Better Brain Through The Applications Of Educational
Neuroscience
Abstract

Recent interdisciplinary research and explorations on human brain
have resulted in some interesting discoveries and clearly revealed a
quintessential corpora of knowledge utilizable for 21st century pedagogies as
well as for neuroscientific authorities dealing with educational neuroscience,
an emerging discipline that blends the knowledge generated by neuroscience
and psychology with education, paving the way for unleashing deep insights
into how the process of teaching and learning occurs based on the context of
the neurocognitive processes, neurobiological mechanisms on cellular, subcellular and molecular levels. Educational neuroscience has, therefore, a
great potential for harnessing brand new interdisciplinary knowledge and
exploration about human brain and applying it to teaching and learning
environments as well as various other cognitive processes, thereby leading to
a paradigmatic shift in education, a redefinition and reinterpretation of the
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conventional pedagogies.This study, which was conducted through scanning
a plethora of recent interdisciplinary research and explorations and based on
the postulates and premises of methodologies of
descriptive and
documentary analysis, was grounded in the results, outputs and outlooks of
the literature in the related field in order to explore some modalities of
cognition useful for building a better brain that would be suited to different
levels of pedagogical competences of The 21st century educational
environments, facilitating an improvement of neurocognitive function and
intellectual capabilityin individuals in our educational environments.
Key Words: Education, Neuroscience, Cognitive processes,
pedagogy

Giriş
Son
yıllarda
öğretim
programları,disiplinlerarası
yaklaşımlardan esinlenerek akıcı, değişken ve dinamik bir süreç
dahilinde sürekli yapılandırılarak ve evrilerek paradigmatik bir
dönüşüm sürecinden geçmiştir. Bu tür bir dönüşüm, ulusal ve küresel
politikaların, teknolojik ilerlemelerin, eğitimsel paradigmalarınöngörü
ve direktiflerine göre 21.yüzyıl pedagojilerini etkilemeye devam
etmektedir. 21.yüzyıl pedagojilerinde ortaya çıkan yönelimlerin
giderek evrenselleşmesi, öğretim programlarının disiplinlerarası keşif
ve araştırmaların ortaya koyduğu içgörüler, öngörüler, bilgi, bulgu ve
veriler ışığında, özellikle bilişsel (cognitive) bilimlerin yaklaşım ve
postülatlarına göre dizayn edilerek hayata uyarlanması, çağdaş
dünyanın epistemolojik sıkışıklığı (epistemic compactness) ve
yoğunluğu içersinde bilişsel girdilerin sürekli olarak artması,
epistemik sıkışıklığın yol açtığı bilişsel kriz ve zihin değişimi
problemi (mind change) (Greenfield, 2008), sistemler arasındaki
etkileşimin doğurduğu entropik öngörülmezliğin bilgi anarşisi ve
karmaşıklığını artırması, çeşitlilik arzetmesi, eğitim politikalarının ve
öğretim programlarının bu tür değişim ya da gelişmelere ayak
uydurmasını zorunlu hale getirmiştir. Öğretim programlarında en son
ortaya çıkan yönelimler, bilişim teknolojilerinin de yardımıyla
sınıfların iki boyutlu sanal ortamlara dönüştürülmesi, öğrenci merkezli
eğitimin pedagoji otoriteleri tarafından giderek daha da kabul görüp
benimsenmesi ile sonuçlanmıştır. Son yıllarda pedagoji alanında
meydana gelen birtakım gelişmeler geleneksel eğitim politikaları ve
söylemlerinın yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmiş, öğretim
programlarının sözkonusu disiplinlerarası perspektifler ve yönelimler
doğrultusunda yeniden dizayn edilerek paradigmatik bir değişimden
geçirilmiş, öngörülenhedeflere ulaşılmasını kolaylaştıran sinirbilimsel
eğitimin postülatlarından yararlanma yoluna girilmiştir.
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21. yüzyılın eğitim-öğretim ortamlarında pedagojik fırsat eşitliği ve
demokratik ilkelerin hayata geçirilmesinin önemli bir koşulunun,
bilişim teknolojilerinin birtakım sakınca ve çekincelerinin gözardı
edilmeksizin, mümkün olduğunca disiplinlerarası bir bağlamda ele
alınması olduğu aşikardır. Bu bağlamda yeni metodolojiler
çerçevesinde gelişmekte olan epistemolojiler ve öğrenme modları
düzleminde bilişsel süreçlere katkıda bulunacak şekilde eğitimsel öğretimsel süreçlerin disiplinlerarası araştırmaların ışığında
yorumlanarak hayata geçirilmesinin yaygınlaştırılması gerektiği
vurgulanmaktadır (Blewitt ve Cullingford, 2013).Günümüzde ve
önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesi olasılık dahilinde olan bu tür
bir yönelim, beyin tabanlı bilişsel eğitim ve öğretimin ilkelerini,
disiplinlerarası bir bağlamın içersinde sağlam bir temele oturtmayı
amaçlamaktadır. Öğrenmeyi teşvik etmeye dönük stratejilerin hayata
geçirilerek, öğretimsel tasarım ve aktivitenin daha çok sinirbilimsel
eğitimin (educational neuroscience) ilkelerine göre yapılarak
gerçekleştirilmesini hedefleyen yaklaşımlar öğrenme alanına hakim
olacaktır. Buna karşın geleneksel kuram ve yaklaşımların öngördüğü
tekbiçimci (uniformist) ve indirgemeci (reductionist) uzmanlaşma
anlayışlarının aksine, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri
arasında epistemik ve diyalektik bir paradigmanın kurgulanarak
transdisipliner bir temele oturtulması, daha sağlıklı nöro-bilişsel
çıktıların elde edilmesi ve daha sağlam nöropedagojik temellerin
kurulması esasına dayanmaktadır (Klein, 1986).
Çalışmanın Amacı ve Önemi
Son dönemlerde eğitim programları da eğitim sistemlerine
yönelik yapılan ciddi eleştirlerden nasibini almaktadır. Eğitim
sürecine yön yön veren ve eğiticiler için klavuz niteliğinde olan eğitim
programlarının niteliği, eğitimin niteliğini doğrudan belirlemektedir.
Bu kapsamda eğitim programlarının dört temel öğesinden biri olan
eğitim durumları, öğrenmenin nasıl meydana geldiği yönündeki
sorulara verdiği berrak cevaplar ölçüsünde başarı şansını
arttırabilmektedir. Öğrenmenin nasıl meydana geldiği, öğrenmeyi
etkileyen unsurların ne olduğu, yabancı literatürde yapılan konuyla
ilgili tartışmaların durumu bu çalışmanın amaç ve önemini
oluşturmaktadır.
Yöntem
Bu çalışmanın yöntemi kaynak taramasıdır. Kaynak ya da
literatür taramaları bir konunun etraflıca tartışılmasına, belli bir
tarihsel pespektife oturtulmasına, ilgili tartışmalardan okuyucunun
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haber edilmesine ve sonra yapılacak araştırmalara teorik katkı
sağlamaya dönük çalışmalardır. Bu kaspsamda elektronik ve basılı
makaleler, kitaplar ve dergiler incelenerek konuyla ilgili bir derleme
yapılmıştır (Karasar, 1999; Balcı, 2006).
Disiplinlerarasi Bir Alan Olarak Sinirbilim
21. yüzyılda neredeyse bütün disiplinler arası branşları
derinden etkileyen ve söz konusu alanlarda
araştırmalar
gerçekleştiren bilimadamları için çok cazip bir alan haline gelen
bilişsel bilimler ve bu bilimlerin çeşitli disiplinlerarası branşlar
çerçevesindeki bulgu ve verilerinin gün yüzüne çıkartılması, başta
pedagojik bilimler olmak üzere diğer birçok araştırma alanlarının
yeniden değerlendirilerek, gerek estetiksel açıdan gerekse
epistemolojik açıdan yeni perspektif ve postulatlar ışığında
yorumlanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Söz konusu alanlarda
çalışan bilimsel çevreler, ortaya konulan çığır açıcı araştırmalarıyla
beyin biliminin pedagojik-eğitimsel araştırmaların estetiğini daha da
sağlam bir temele oturtabilecek bir takım dinamikleri barındırdığını
fark etmişlerdir. Yaklaşık 20 yıl boyunca beyin bilimlerinde
gerçekleştirilen bu araştırmaların ortaya koyduğu bilgi, bulgu ve
veriler öğrenme süreçleri bağlamında beyin tabanlı öğrenme biçimleri
ve yaklaşımlarının ortaya koyabileceği gözlem ve içgörüleri gün
yüzüne çıkartmıştır. Eğitim ortamları açısından hayati önem arz eden
bu türden yeni perspektif ve yaklaşım biçimlerinin benimsenerek 21.
yüzyılın öğrenme ortamlarında hayata geçirilmesi gerektiği
vurgulanmış; nicel, nitel, analitik, metaanalitik araştırmaların ortaya
koyduğu bu tür bilgi, bulgu ve verilerin değerlendirilmesinden sonra
beynin işlevselliği ve yapısıyla ilgili esaslı değerlendirmeler
yapılmıştır (McCall, 2012).
İnsan beyni üzerinde bugüne değin gerçekleştirilen analitik ve
meta-analitik araştırmalar, bilişsel mekanizmaların çevresel taleplere
ve gereksinimlere en etkili bir biçimde yanıt verdiklerini ve geri
dönütsel bir diyalektik (feedback dialectic) içinde sürekli evirilerek,
değişip dönüşebilen ve yeniden yapılandırılabilen, oldukça gelişmiş
becerilerin ve özelleşmiş kapasitelerin değişen ortam ve durumlara
orantılı olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Sağlıklı bir nöropedagojik
formasyon için gerek duyulan etkili bir bilişsel profilinçeşitli karmaşık
nörobiyolojik faaliyetlerin ve oldukça incelikli biyokimyasal olayların
aktive edilmesine, sosyo-psikolojikfaktörlere, duygu durum
değişikliklerine, çevresel durumlara, çeşitli zihinsel–bilişselfaliyetlerin
biçimine, entellektüel etkinliklere ve çeşitli fiziksel taleplere bağlı
olarak inşa edilebileceğianlaşılmaktadır. İçsel ve dışsal uyaranlara
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cevaben beynin sergilediği bu tür bir etki-tepki mekanizması, değişim
gösterebilme kapasitesi bağlamında ele alınmış bilişsel elastikiyet ya
da nöro- plastisite diye adlandırılmıştır.
Yukarıda sözü edilen araştırmalar çerçevesinde elde edilen
bilgi ve bulguların disiplinlerarası bir perspektifle sinir bilimlerine
uyarlanması sonucunda gerçekleştirilen eğitimbilimsel uygulamalar
önümüzdeki kısa, orta ve uzun vadede eğitim bilimlerinin gündemini
belirleyeceği ve söz konusu alanlarda paradigmatik değişimlere
yolaçacağı kaçınılmazdır. Eğitim bilimlerinin beyin ile ne tür bir
ilişki yada bağlantısının olabileceği sorusuna verilebilecek tek yanıt,
her türlü öğrenme- öğretme etkinliğinin, bilişsel süreç ve
mekanizmaların, beyin tabanının olduğu ve beyinle doğrudan ilintili
olduğu yönündeki kesin bilimsel bilgidir.Dolayısıyla insan beynindeki
nörobiyolojik süreç ve mekanizmaları konusunda orta düzeyde bir
bilgi edinimi dahi, eğitimsel uygulamalar açısından ciddi çıktılar
ortaya koyacaktır. Beyin bilimleri ve eğitim bilimleri arasındaki
ilişkiyi somutlaştırabilecek başka bir örnek son 10- 15 yıl içersinde bu
konuda yapılan çok sayıdaki disiplinlerarası araştırmaların
devşirdikleri bilgi ve bulgular ve bu tür araştırmaların sunabileceği
katkıya dönük pedagoji otoritelerinin içine girdikleri bitip tükenmeyen
bir merak duygusu, bir arayış ve eğilimden kaynaklandığı ileri
sürülebilir.
İnsan beyni üzerinde bugüne değin gerçekleştirilen
araştırmalar bilişsel talep gerektiren ve nörobilişsel imkanlar açısından
zenginleştirilmiş
çevresel
ortamların
veanlamlı
entellektüeluğraşlarındaha iyi bir beyin inşasının sağlanabilmesi için
büyük önem arzettiği ortaya konulmuştur (Blakemore& Frith, 2005).
İnsan beyninin hücresel ve hücre-altı düzeylerde yuvalanmış bir
hiyerarşi ve organizasyon dahilinde biçimlendiği (nested hierarchy in
brain organization) görülmektedir(Greenfield, 2011). İçsel ve dışsal
uyaranlara cevaben beynin sergilediği bu tür bir etki-tepki
mekanizması
ile
örgütlenerek
biçimlenmiş
yapısına
elastikiyet/plastisite, değişebilirlik, yoğrulabilirlik diye isim vermek
mümkündür.
İnsanoğlunun bilişsel süreçleri konusunda sinirbilimlerinin
ortaya koyduğu bilgi, bulgu ve verilerin daha doğru bir biçimde
yorumlanarak eğitim-öğretim ortamlarına daha etkin bir biçimde
uyarlanabilmesi gerekmektedir. Bunun için çok daha niteliksel
birtakım verilerin elde edilebilmesi ve geniş serilerden oluşturulmuş
bireyler evreni içinden seçilen ve çeşitli denek grupları üzerinde
gerçekleştirilmesi gereken birtakımüst yorum ve değerlendirmelere
daha derin yapı düzlemlerine inmeyi gerektiren detaylı meta-analitik
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araştırmalara gereksinim vardır. Eğitimbilimsel sinirbilimin
(educational neuroscienece) literatürünün detaylı bir biçimde
taranarak değerlendirmelerin yapılması ve interdisipliner bir bakış
açısına dayalı çeşitli gözlemsel-ampirik verilerin üzerine
temellendirilmesi gerekmektedir. Bu temellendirmeden sonra
yapılandırılmış yada yarı-yapılandırılmış çeşitli anket ve gözlemsel
araç ve gereçlere dayalı çalışmalardan literatür taraması metoduyla
yararlanılarak elde edilen bilgi bulgu ve verilerin ışığında en büyük ve
en karmaşık bir biyolojik sınır olarak değerlendirilen insan beyninin,
bilişsel süreç ve mekanizmalarının yavaş yavaş aydınlatılabileceğini
öngörmek mümkündür. Bu türaraştırmalar eğitim uygulamalarında
köklü paradigma değişimlerini başlatabilecek yeni arayış ve
eğilimlerekapı aralayacaktır ( Masson, 2012).
Boyutu

Yirmibirinci Yüzyıl Pedagojilerinin Sinirbilimsel Eğitim

Günümüzde 1950’li yılların davranışçı eğitim modellerinin
öngördüğü ve insanın adeta laboratuvardaki bir denek hükmünde ele
alınarak değerlendirildiği ve dış dünyadaki uyarıcıların tetiklediği
etki-tepki mekanizması bağlamında davranışların anlamlandırıldığı
koşullandırmacı yaklaşım artık terk edilmiştir. Butür pozitivist
yaklaşım biçimlerinin tam aksine, bilişsel psikoloji ve pedagojinin
postülatlarına göre tasarlanıp geliştirilen programlar bireyin kendine
özgü zihin durumu (idiosyncracy) ve bakış açısından hareketle bireyin
kendine özgü entellektüel ve ruhbilimsel realitelerine ve öğrenme
süreçlerine, anlamlıontolojik- varoluşsal gerçekliğine hitap eden ve
daha sağlıklı bir epistemolojiyi inşa etmeyi öngören bir nitelik
arzetmiştir (Schmeck, 2013).
Tekçi (monist), totaliter, geleneksel eğitim politikaları ve
yaklaşımlarının tam aksine bilgiye doğru bir biçimde ulaşma ve onu
gereği gibi sentezleyip özümseme ile ilgili becerilerin kazandırılması,
program geliştirmenin ilke ve prensiplerininönemli hedefleri arasında
yer almıştır. Eğitim ve öğretim ortamları içinde bireyler bilgiyedoğru
şekilde erişip sentezleyerek nasıl bir işlem ya da süreçten geçirilmesi
gerektiğini bildiklerinde, bu tür bir arayış ve eğilim içinde daha önceki
yaşantı ve deneyimlerinden esinlenerek zihinsel çağrışım ve
bağlantılar kurarak, doğru çıkarsamalar yaparak,öğrenme süreçlerini
daha anlamlı, işlevsel ve bütüncül (holistik) birperspektifle daha
etkinbir hale getirebilirler. Bireyler bu tür bir pedagojik yapılandırma
süreci içersinde uluslar bilişsel girdi, çıktı ve anlatıları, yaşantısal
deneyimleri, entellektüel beceri ve kazanımlarını daha anlamlı bir
biçimde, daha derin ve sağlam yapı düzlemlerine inerek örgüleyip
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geliştirebilirler. Başka bir deyişle, geçmişte deneyimlenilen zihinsel
ve bilişsel faaliyetler ne kadar anlamlı ve yoğun ise mevcut
canlanlandırma ve çağrışım örgüsü ve kurgusu da o denli yoğun ve
gelişmiş olacaktır. Yeni paradigmaya göre öngörülen metodolojilerin
her bir bireyin kendine özgü öğrenme stilinin belirlendiği eğitimselöğretimsel ortamlarda lineer olmayan düşünme biçimleri (non-linear
ways of thinking) ve kavramsallaştırma becerilerinde ciddi bir
gelişimi ortaya çıkardığı gözlemlenmiştir (Apperly,2012).Bilişsel
bilimciler son yıllarda yaptıkları araştırmalarda öğrenilen bilginin
önceki yaşantı ve edinimlerin de yardımıyla yeniden yorumlanılarak
aktarılması ile ilgili becerilerde yeterlilik gösteren bireylerin
öğrenmeye dönük biliş-üstü ve öz bilinç becerilerinde ve kendi zihin
durumlarına özgü öğrenme süreçlerini denetleyebilme yetisinde ciddi
bir ilerleme kaydettiklerini ortaya koymuşlardır. Bu durumda küresel
pedagojik sistemlerde yeni bir arayış ve eğilim olarak karşımıza çıkan
bir husus bütün bir eğitimsel sonuç ve çıktılarla ilgili öğrencinin
sorumlu hale getirilecek şekilde hayata hazırlanarak oryante edilmesi,
öğretmenin rolünün ise sadece bilginin aktarıcısı olarak değil aynı
zamanda bilgiye erişimi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı bir işlev kazanmış
yeniden düzenlenmesi dolayısıyla, kısmen yeniden yapılandırmacı
anlayışın önem kazanmasıdır. Bu vurguya göre öğretmenin rolü ‘bilgi
havarisi’ olmak değil, eğitim ortamlarının entellektüel gelişime katkı
sunacak şekilde zenginleştirilmesine olanak hazırlamak olarak
belirginleşmiştir (Rosenthal & Zimmerman,2014).
Nöro-bilişsel
Devrimin
Program
Geliştirmedeki
Yansımaları
Yukarıda geliştirilen argümanların ışığında, program
geliştirmede karşımıza çıkan en önemli yönelimlerden birisi bilişsel
(cognitive) ve felsefik-ontolojik yaklaşımlar bağlamında öğrenme
süreçlerinin işlevsel hale getirilmesidir. 21.yüzyıl pedagojilerinde,
çeşitlilik arzeden bireysel özelliklerin göz önünde bulundurulduğu
öğrenme-öğretme modellerine dayalı çeşitli postülatlar çerçevesinde
eğitim- öğretim süreçlerinin yürütülmesi gerektiği fikrini destekleyen
yeni eğilimler ortaya çıkmıştır. Bu eğilimlerden birisi, artık eskimeye
yüz tutmuş bir yaklaşım olan, bilginin bütüncülleştirme (totalizasyon)
modellerine dayalı geleneksel sınıf ortamları içersinde bireyin
zihinsel, bilişsel realiteleri ile örtüşmeyen öğretim programlarına göre
materyal ve nesnelerinin dizayn edilmesi ve öğrenciye zorla
aktarılması yönündeki yaklaşımdır. Bu yaklaşım sonucunda oldukça
problematik bir bilişsel profil ortaya çıktığı için, anti-entellektüalite ve
alt-kültür dışavurumlarlarıyla karakterize edilen zihin durumlarıve bu

The Journal of Social Sciences Institute

durumların doğurabileceği bilişsel sıkıntı ve sakıncaların neredeyse
küresel paradigmatik bir pedagojik çöküşü tetiklediğini iddia etmek
mümkün hale gelmiştir. Bu tür bir bilişsel krizin önüne geçmenin bir
parçası olarak öğretim materyalinin anlamlı bir nitelik arzederek
öğrencinin nörobiyolojik mekanizmalarını geliştirerek ve zihin
dünyasında imgeleminde nesnel bir karşılık (objective correlative)
oluşturacak şekilde dizayn edilerek öğrenciye aktarılması hayati
derecede önem arzetmiştir(Otero, 2011).
Böyle bir nesnel karşılığın gerçekleştirilmesi sürecinde
bireyin, eğitim öğretim materyalleriyle kendisini özdeşleştirip derin
öğrenme modlarının düzlemine inerek sorgulamalar yapması, çok
katmanlı düşünme biçimlerine alışması (multi-levels of thinking), kutu
dışı düşünme biçimlerini benimsemesi (Out-of-the box thinking),
transdisipliner araştırma ve uygulama sürecine girmesi daha da
kolaylaşmaktadır. Eğitim-öğretim süreçleri ve dinamikleri içersinde
çeşitli öğretimsel materyaller, bilgisel nesneler, kümeler, entiteler,
kavramlar ve olgularla örgülenmiş anlamlı bir diyalektiği ve
epistemolojiyi yapılandıran öz-gerçekleştirmeci (self-realizationist) bir
öğrenci profili, toplumun kollektif bilinç ve zekasına da katkıda
bulunacaktır (Kaufman, 2013). Yukarıda da vurgulanıldığı üzere 21.
yüzyıl pedagojilerinde öngörülen hedef ve ideallere ulaşmanın ön
koşullarından birisi de ders materyalinin ontolojik bir anlamlılık ifade
etmesidir. Bu yüzden hedef kitlenin optimal anlamda sinirbilimselkognitif bilgi ve semantik
becerilerle donatılması program
geliştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer almıştır.
Boyutu

Disiplinlerarası

Araştırmaların

Program

Geliştirme

Pedagoji alanında yapılan araştırmalar ile sinirbilim
araştırmaları arasındaki disiplinlerarası diyalektiğin zemininin
oluşturulması ve beyin bilimlerinin bu konularla ilgili ortaya koyduğu
verilerin pedagoji bilimlerinin çerçevesi içinde yorumlanarak sağlam
ve estetiksel bir bilimsel temele oturtulması hayati önem arzetmiştir.
Bilişsel ve entellektüel aktiviteler esnasında, öğrenme süreçleri
işletilirken ve okuma görevleri yapılırken metin çözümleme ve
okuduğunu kavrama becerisindeki bilişsel alt süreçleri tetikleyen
mekanizmalar olduğu görülmüştür. Buna ilişkin en son sinirbilimsel
araştırmaların incelendiği çalışmalarda ilgili literatürde daha önceden
yayımlanan nicel, nitel ve betimsel çalışmalar artık yerini, nitel
metodoloji ve disiplinlerarası bir bir perspektif kullanan betimsel ve
yarı meta-analitik bir yaklaşım doğrultusunda inceleyen çalışmalara
bırakmıştır. Bu tür çalışmaların 21. Yüzyıl pedagojilerine yaptığı
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kaydadeğer bir katkı sinirbilimlerinin postülatlarından esinlenilerek
bir dizi bilişsel süreçlerin nörobiyolojik, nöropsikolojik ve nörobilişsel
mekanizmaların aydınlatılması olmuştur.
Çeşitli öğrenme
süreçlerinin, bilişsel mekanizmaların, psikomotor becerilere ilişkin
nörobilişsel süreçlerin anlaşılmasının 21.yüzyılın pedagojileri için bir
paradigma değişimini zorunlu hale getirdiği açıktır. Ulusal eğitim
politikalarında çığır açıcı–devrimsel birtakım ilerlemelerin
gerçekleştirilebilmesi için felsefik, bilimsel, kavramsal ve metodolojik
bağıntılar kurabilmenin önündeki sorunların doğru bir biçimde teşhis
edilerek çözümlenmesi gerektiği vurgulanılmıştır (Ansari, De Smedt,
& Grabner, 2012). Son yıllarda böyle bir amaçtan yola çıkılarak
eğitim- öğretim ortamlarında olumlu sonuçlar elde edebilmeyi
hedefleyen birtakım araştırmacılar söz konusu eğilimlere paralel
olarak normal gelişimini sürdüren çocuklarda okuma süreçlerine
ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkati çekmenin
yanısıra okuma eyleminin nörobiyolojik temellerine inerek bilişsel
süreçlerin daha iyi anlaşılarak günyüzüne çıkartılmasına dönük
nörolinguistik bir pencere açmışlardır (Pugh & McCardle,2011).
Ayrıca, metin okuma-kavrama süreçleri üzerinde yapılan
araştırmalarda ortaya çıkan ve işlevsel manyetik görüntüleme
tekniklerinin de (functional magnetic resonance imaging techniques)
ortaya koyduğu bilgi, bulgu ve veriler bağlamında farklı bilişsel
görevler esnasında çeşitlilik arzeden hücresel ve hücre-altı düzeyde bir
aktivasyon olduğu görülmüştür. Bu aktivasyon öğrenmenin dil
becerileri ile ilgili boyutlarının aydınlatılması ve çeşitli anlam
birimlerini üretme süreçlerinin sözdizimi, anlambilim ve söylem
açısından yorumlanılması sonucunda bugüne değin ortaya konulan
geleneksel dilbilimsel postülatlar ve varsayımlar üzerine
temellendirilmiş açıklamaların artık geçerliliğini yitirdiğini ortaya
koymuştur(Price, 2013).Sinirbilim araştırmacıları tarafından yapılan
deneylerin analitik ve meta-analitik karakterine, tasarımına ve
istatistiksel çözümlemelerine ve aktardıkları verilere ilişkin bazı
tartışmalar olduğunu beyinsel aktivasyon, dışavurum ve davranışsal
desenler ve tablolar arasındaki bağıntının doğru bir biçimde
yorumlanarak anlamlandırılması ile ilgili birbirine rakip olarak ortaya
çıkan eğilimlerden esinlenen farklı kuramsal postülatların da
bulunduğunu belirtmekte yarar vardır. Ancak, sinirbilim alanında
yapılan araştırma ve keşiflerin ortaya koyduğu katkıların
nörobilişselbecerilerin geliştirilmesi konusunda devrimselbir makro
kuramı oluşturabileceği, pedagojik, bilişsel, toplumsal ve kültürel
çıktılarının disiplinlerarası bir boyut kazanarakeğitim ve öğretimin
estetiğini daha sağlam bir temele oturtarak birtakım yeni olanaklar
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sunabileceği ve sonuçta eğitim – öğretim ortamlarında daha iyi bir
beyin inşasının gerçekleştirilebileceği ileri sürülebilir.
Sinirbilimsel
Eğitim
Postülatlarının
21.Yüzyıl
Pedagojilerindeki Yansımaları
Son yıllarda program geliştirme alanında ortaya konulan
yaklaşımlara ve eğitimbilimsel postülatlara interdisipliner bir bakış
açısının da kazandırılmasıyla birlikte 21.yüzyıl pedagojileri
nörobilimin bulgu ve verilerini kendi kuram ve postulatları
çerçevesinde ele alarak birtakım pedagojik-bilişsel modeller
geliştirmiştir. Özellikle son 10 yıl içersinde insan beyin projesi
(human brain project) konusunda gerçekleştirilen bir sürü araştırma ve
keşifler sinirbilimi ya da başka bir isimlendirmeyle nörobilimin
postülatlarına dayalı olarak insanoğlunun bilişsel gelişimi ile ilgili
pedagojik modeller geliştirilmesine katkı sunmuştur.
Bu modellerden bir tanesi bireylerin herhangi bir sosyal ortam
içerisinde, eğitim-öğretim ortamında herhangi bir bilişsel aktivite ile
ilintili olurken, aile, okul ya da işyeri ortamında çeşitli iyi-oluş
durumlarını ele almaktadır. Bireylerin fizyolojik ve psikolojik
hoşnutluk yada iyi-oluş durumlarının değerlendirildiği ve bununla
ilgili çeşitli ölçeklerin oluşturulduğu bu modele göre kişiselentellektüel, egzistansiyel (varoluşsal) doygunluk-doludizginlik
(repleteness of being) yada iyi-oluş hali (well-being) kişinin kendi
yaşamında deneyimlenebileceği zenginleştirilmiş entellektüel ve
bilişsel yaşantı ve anlatıların yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
Zenginleştirilmiş zihinsel- bilişsel anlatılar ve tecrübeler beyinsel
gelişime katkıda bulunarak entellektüel, ruhsal ve manevi açıdan
doygunluğa ve iyi oluş haline olumlu bir biçimde katkılar
sunmaktadır. Sözkonusu kişisel anlatılar (personal narratives) ve
tecrübelerle örgülenmiş bir bilişsel profil kişisel gelişimle ilgili ve
özgerçekleştirme (self-realization) bağlamında ortaya konulan hedef
ve idealler açısından olumlu neticeleri beraberinde getirmektedir
(Dweck, Walton, & Cohen, 2011).
Çeşitli gözlemsel ve tecrübi verilerle kanıtlanmıştır ki zamanı,
mekanı, parayı, sağlığı, istek ve ihtiyaçları, duyguları yönetme ve,
denetlemede ortaya çıkan problemler aslında bir tür psikopatolojinin
yani hastalıklı ruh durumunun bir neticesidir. Ayrıca söz konusu
araştırmalar göstermiştir ki duygu, heyecan ve korkular üzerindeki
yetersiz bir kontrol ya da denetim eksikliği, itkisel, dürtüsel
dışavurumların yanı sıra kızgınlık ve öfke ile karışık duygu durumları
limbik sistem ile ilişkili nörobiyolojik süreç ve mekanizmalarda
birtakım problemlere yolaçmakta özellikle beyinde korku, kızgınlik,
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öfke ile ilişkili bölge olan amigidaladaki biyokimyasal mekanizmaları
bozmakta ve heyecansal ve duygusal denetimi problematik hale
getirmektedir. Bunun sonucunda kişi daha da kaygılı, ve ürkek hale
gelmekteve duygusal zeka problemleri, sosyopatik ve şiddet yanlısı
davranış biçimleriyle karakterize edilen bir ruh durumuna girmektedir.
Bu noktada nöro-bilişsel araştırmaların ortaya koyduğu veriler
ışığında
düşünce
ve
duygu
mekanizmalarının
nasıl
iyileştirilebileceğini izah etmeye çalışan bilimadamları çeşitli iyi-oluş
(well-being) durumlarının ortaya çıkışını kolaylaştıran bir faktör
olarak anlamlı yaşama (meaningful life) değer-kıymet veren eğitim
programlarının, nörobilişsel talep gerektiren yaşantı ve anlatıların
(personal narratives) bireyin yaşamsal serüveninin içine
serpiştirilmesinindaha iyi bir beyin inşa etmedehayati önem arzettiğini
ortaya koymuşlardır.
Yukarıdaki yaklaşımlardan esinlenen eğitimsel sinirbilim
otoriteleri, özyeterlilik, özgüven, özdeğer, özdenetim, özgelişim ve
özgerçekleştirme gibi çeşitli kişisel, bilişsel gelişim parametrelerinin
de ölçüldüğü beyin gelişimi modelleri oluşturmaya çalışmışlardır.
Bunlardan en popüler olanlarından birisi de bireylerin çeşitli sosyal,
kamusal ortam ve kurumlarda özellikle de okul ve mesleki ortamlar
içersinde kendi durumlarından memnun ya da gayrimemnun oldukları
ile ilgili geliştirilen ölçektir. Beyinsel, bilişsel ve entellektüel
gelişimin
optimal
bir
kültürel
ve
çevresel
ortam
içersindegerçekleşebileceği fikrinden hareket eden sinirbilimsel
araştırmalarbireylere dönük geliştirilmiş çeşitli kriterler ve
parametreler bağlamında ölçümlerin yapılmasını, bireylerin
entellektüel- bilişsel iyi-oluş durumlarının çoklu disiplinler
bağlamında ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya
koyarak,bilişsel, yapılandırmacı yaklaşımlara vurgu yapmış, bireylerin
çeşitli egzistansiyel korku ya da kaygıların üstesinden gelebilmesinin
hayati bir önem arz ettiğini ortaya koymuşlardır. Ayrıca bireylerin
okul ve işyeri ortamından memnun olup olmadığı, bilişsel
fonksiyonlarının çeşitli kurumsal-toplumsal stres, korku ve kaygılarla
bozulup bozulmadığı ile ilişkili olarak elde edilen birtakım bilgi bulgu
ve verilerden hareket eden bilim adamları söz konusu ölçek ve
modellerin ortaya koyduğu postülatları pedagoji bilimlerine de
uyarlamıştır. Bireyin kendi zihin durumu bağlamındaedinebileceği
birtakım beceri ve melekeler söz konusu ölçeklerle gün yüzüne
çıkartılmış, anlamlı ve mükafatlandırılabilir yaşantı ve anlatıları
örgüleyip kurgulama bağlamında, belirtilen kriterlere göre ideal
bilişsel profiller ortaya çıkarılmıştır.
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Sinirbilimlerinin az sayıda da olsa birtakım araştırıcılarının çeşitli
bilişsel yapılandırmacı stratejiler benimseyerek öğrenme süreçleri
üzerinde uyguladıkları nöronal döngü manipülasyonları, çeşitli
disiplinlerarası sahaların özellikle de psikoloji biliminin popüler
konularından birisi haline gelmiştir. Psikoloiji biliminde çığır açacak
bir gelişme şöyle özetlenebilir: Artık ilaç reçeteleme yerine, beyinsel,
nöronal
döngüler
tetiklenerek
ve
manipüle
edilmek
suretiylepsikopatolojiler iyileştirilebilmekte ve bilişsel terapatik
stratejiler ve uygulamalardan yararlanılarak olumluneticeler elde
edilebilmektedir.Ayrıca yeni bir yönelim olarak ortaya çıkan ve
disiplinlerarası branşları süsleyen Quantum Mekaniği’nin devşirdiği
bilgi ve bugulardan hareketle “Quantum Sinirbilimi
“ diye bir
alanın ortaya çıkışı ilginç bir takım kuramların formüle edilmesine ve
postülatların benimsenmesine aracılık etmektedir. Geleneksel
anlayışların ve yerleşik paradigmaların aksine bilimsel bilgi ve
metodolojilerin sonuna gelindiği ile ilgili birtakım varsayımların ileri
sürülmesine de kapı aralandığını belirtmek gerekmektedir (Penrose &
Hameroff, 2011). Bu tür disiplinlerarası konuların aydınlatılabilmesi
için çoklu disiplinlerin ciddi bir işbirliği içine girmesine büyük bir
gereksinim vardır. Bu bağlamda, özellikle sinir bilimleri ve eğitim
bilimleri arasında kurulabilecek disiplinlerarası bir diyalektiğin önemi
önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır. Oldukça pratik
birtakım stratejilerin potansiyel etkinliğini ortaya koyan sınıf tabanlı
müdahale ve uygulama biçimlerine kapı aralayan sinirbilimselpedagojik araştırma ve keşifler göstermiştir ki geleneksel olarak
benimsenegelen birtakım eğitimsel uygulamaların bilişsel iyileştirme
yapmaktan ziyade beyinsel ve bilişsel sıkıntıları daha da arttırdığı
ortaya konulmuştur. Örneğin geleneksel uygulamaların hiç önem
vermediği bir konu yarım saatten fazla süren bir dersin
ortamındaöğrencinin sınıf içerisinde hapsedilmesi, nörobilişsel süreç
ve mekanizmalar için gerekli olan oksijen arzının karşılanmasını
zorlaştırmakta, beynin ihtiyaç duyduğu yüzde 20 kadar oksijen
gereksiniminin
karşılanmadığından
bireylerin
metabolik
faaliyetlerinde bir aksaklık ve düzensizliğin bilişimi olumsuz yönde
etkilediği ortaya konulmuştur. Sinir bilimlerinin sınıf tabanlı
uygulamalara kazandırdığı başka bir bilgi de aralıklı öğrenmenin
(spaced learning) yani kısa aralıklarla kesintiye uğratılarak öğretim
faaliyetini gerçekleştirmenin, başka bir deyişle teneffüs sayılarının
artırılmasının öğrencilerin akademik başarısını artırdığı gerçeğidir.
Ayrıca öğrenilen materyallerden hemen sonra çoktan seçmeli
sınavların gerçekleştirilmesinin çok ciddi kognitif-bilişsel faydalar
doğurabileceği ortaya konulmuştur. Bilimsel literatürden devşirilerek
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yapılandırılmış ve yorumlanmış bu tür bilgi bulgu ve veriler aslında
birtakım kuramsal temellere de dayandırılabilir. Eğitim öğretim
ortamlarının ders materyallerinin öğrencilerin duygusal düşünsel ve
heyecansal devingenliği ile özdeşletirilmesinin önemli birtakım
bilişsel entelektüel iyileştirmelere kapı arayabileceği düşünülmektedir.
Son yıllarda uyku ve beslenme ile ilgili yapılan araştırmaların
devşirdiği bilgi, bulgu ve veriler öğrenme süreçlerini oldukça
yakından
ilgilendirmektedir.
Doludizgin
bir
öğrenme
gerçekleştirebilmenin ön koşulu, sağlıklı bir uyku düzeni ile doğru bir
beslenme ve gerekli sağlık bakım taleplerinin karşılanmasıdır. Eğitim
öğretim ortamlarında muhakeme becerileri, çalışan hafıza (working
memory) ve inhibisyon kontrolü gibi görev ve müdahale biçimlerinin
yapılandırılarak genelde bütün bir yaşama, özelde de öğretim
ortamlarına uyarlanabilmesi, yürütücü işlev (executive function),
heyecansal ve duygusal özdenetim (emotional self-regulation),
otokontrol gibi birtakım mekanizmaları iyileştirici görevlerin hayata
geçirilmesi zihinsel ve entelektüel iy-ioluş (intellectual wellbeing)
süreçlerinin ıslah edilmesine olumlu anlamda ciddi bir katkı
sunacaktır.
Bilişsel gelişime katkı sunabilecek sınıf tabanlı uygulama ve
görevlere verilebilecek başka bir örnek de eylemselleştirilmiş
öğrenme(embodied learning) diye tabir edilen kuramsal ve soyut
düzlemde
aktarılan
bilgilerin
pratiğe
uyarlanarak
eylemselleştirilmesidir. Öğretici tarafından kuramsal bilginin jest ve
mimiklerle canlandırılarak eylemselleştirilmesi diye de tarif
edilebilecek olan bu uygulamanın çok ciddi bilişsel faydaları
doğurduğu çeşitli analitik ve meta analitik araştırmalarla ortaya
konmuştur. Yeni düşüncelerin üretilmesi için uygun ortamların
tasarlanması ve ilk bakışta birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi
gözükebilecek birtakım kavram ve olgular arasında ilişkiselliğin
bulunması öğrenmenin maksimize edilmesi açısından son derce
önemlidir. Bireyin yaratıcılığını teşvik etmek ve kavramsallaştırma
becerilerini iyileştirmek geliştirilen stratejiler arasında sayılabilir.
Yine başka bir uygulama olarak eğitimsel ortamları süsleyen nörobiofeedback diye de adlandırılan, kişinin kendi beyinsel aktivitesinin
belli bir görev ya da aktivite esnasında gözlemlemesi ve sonra bilişsel
müdahaleyi nasıl daha etkin bir biçimde gerçekleştirebileceğini
ampirik bir şekilde gözlemledikten sonra geri-dönütsel birtakım
tepkiler ortaya koyarak özgelişim (self-development) kaydetmesidir.
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Sonuç
21. yüzyılın küresel dünyasında toplumsal, siyasal ve bilimsel
alanda meydana gelen gelişmeler, eğitim-öğretim aktiviteleri, ortam
ve süreçleri içersinde gelişimsel ve davranışsal boyutu yadsıyan
bütüncülleştirme (totalizasyon) metodolojilerine dayalı ve tamamen
ideolojik buyrukçuluğu vurgulayan ve epistemolojik bunalım ve
çöküşü doğuran, bilişsel krizleri tetikleyengeleneksel kuram ve
metodolojilerin aksine, interdisipliner bir yaklaşım çerçevesinde
nörobilişsel devrimin postülatlarının 21.yüzyıl pedagojilerine
uyarlanması hayati bir önem arzetmektedir. Eğitimsel sinirbiliminin
verilerinin normatif olarak değerlendirilmesi sonucunda beyin tabanlı
eğitim modellerinin kısa, orta ve uzun vadede önemli ve olumlu
çıktılar doğurması olanaklı hale gelmiştir. Daha iyi bir beyin inşası ve
sağlıklı birnörobilişsel edinimsellik ve pedagojik yapılandırmanın
gerçekleştirilmesi
çoklu
disiplinlerin
postülatları
üzerinde
temellendirilmişsinirbilimsel eğitimin keşif ve araştırmaları gözlem ve
deneyselciliğinin
verilerinden
yararlanmayı
zorunlu
hale
getirmiştir.21.yüzyıl pedagojilerinde gerçekleştirilen gelişmelerin
büyüklüğü hatırlatıldığında ve söz konusu alanların tarihsel arka
planına inildiğinde, geçmişte biriken bilgisel dağarcıkla
karşılaştırıldığında, sinir bilimleri alanındason bir kaç on yıldır ortaya
konulan bilimsel bilginin eğitim bilimsel kontekste (bağlama)
uyarlanmasının ehemmiyeti daha iyi bir biçimde anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda nörobiyolojik mekanizmaların eğitim hareketlebilimsel
kontekst içinde günyüzüne çıkartılarak yorumlanılması, pratik yaşama
uyarlanabilirliği, gözlemlenebilirliği ve doğrulanabilirliği, eğitimöğretim süreçlerinin, nörobiyolojinin bulgularına dayandırılarak
yorumlanabilirliği daha anlamlı pedagojik çıktıların ortaya
konulabilmesi açısından önemlidir. Bu gerçekten esinlenilerek yapılan
betimsel ve nitel çalışmamız, sözkonusu alanlardaki bilgilerin
somutlaştırılmasını ve bu çerçevede eğitim, öğretim ortamlarındaki
bireylerin bilişsel-entellektüel profilinin yükseltilerek derin düşünme,
muhakeme ve kavramsallaştırma becerilerinin geliştirilmesini
amaçlamıştır. Sinirbilimin ortaya koyduğu kognitif-bilişsel veriler ve
postülatlardan esinlenerekçeşitli nörobilişsel modalitelere dayalı
pedagojik araştırmalarında ortaya konulan yaklaşımların, sinirbilimsel
eğitimin verilerinin objektif ve niteliksel bir şekilde değerlendirilmesi
disiplinlerarası bir yaklaşımı öngörmüştür. Ayrıca
program
geliştirmede ortaya çıkan çeşitli eğilim ve arayışların yeniden
değerlendirilerek ve tanımlanarak test edilmesininin bir aracı olarak
kuram geliştirme ve dolayısıyla teori ile pratiğin birbiriyle ilintili
olması üzerine de yoğunlaşılmıştır. İnterdisipliner bir alan olarak
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ortaya çıkan sinirbilimsel eğitimin ortaya koyduğu yaklaşımlar ve
modeller sinirbilimlerinin veri ve bulgularını normatif olarak
değerlendirmiştir. Bu çalışma ile disiplinlerarası bir perspektif
geliştirilerek sinirbiliminin verilerinden istifade eden sinirbilimsel
eğitim (educational neuroscience) yada neuroeğitim (neuroeducation)
modelinin özellikle İngiltere ve Amerika da sistematik bir biçimde ele
alınmış ve gerçekleştirilmiş bulunan çeşitli araştırmalardan
esinlenilerek ortaya konulan betimsel bir bilgi ve veri dağarcığının
ülkemizdeki pedagojik kontekste (bağlama) uyarlanması ve
geleneksel-ulusal ve küresel pedagojilerin bu verilerin ışığında
yeniden yorumlanılması ve eğitim programlarının daha sağlam,
estetiksel ve disiplinlerarası bir temele oturtulması büyük önem
arzetmektedir.
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MEVZÛ HADİSLERİN YAPISI VE KULLANIM YAYGINLIĞI*
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Özet

Dinî ve içtimaı hayatı yönlendirmeyi hedefleyen mevzû hadisler,
yapısı ve yaygınlık ölçüsüyle İslâm toplumunun içinde bulunduğu sosyal ve
kültürel yapının da gösterimidir. Zira hangi zaman diliminde ne tür haberlere
ihtiyaç duyulmuşsa veya toplumsal ilgi neye dönük ise uydurmalar onlara
göre şekillenmiş ve geniş halk kitleleri bu tür söylentilerle yönlendirilmeye
çalışılmıştır. Öyle ki münakaşanın artması, ekonomik ve siyasi gelişme veya
gerilemeler uydurmaları tetikleyen etmenler olmuştur. Muhtevasıyla
peygamberî söylemden uzak olan ve yaygınlık ölçüsü ile de belli kesimlerle
sınırlı olmayan mevzû hadisleri, içerik bakımından tanıtmak ve yaygınlık
derecesini tebyin etmek araştırmamızın ana konusunu teşkil etmektedir.
Anahtar kelimeler: Mevzû hadis, mevzûât edebiyatı, sünnet,
fedâil-i â‘mâl

THE STRUCTURE OF MEWDU (FABRICATED) HADITHS
AND FREQUENCY OF THEIR USAGE
Abstract

Mewdu (fabricated) hadiths aiming to direct the religious and social
life also display the social and cultural structure of Islamic society where
they occur frequently. Because whenever there was a need for a regulation
or in the direction of the social interests, the mewdu hadiths were fabricated
to direct the public at large according to these rumours. Even the increasing
debate, economic and political development or decline were the factors that
triggered the fabrication. The aim of this study is to define the content
and the prevalance of hadiths which are far from being the prophetic saying
and not limited to certain sectors of society.
Keywords: Mewdu hadiths, legislative literature, the Sunna, virtue
of deeds
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Giriş
Mevzû veya zayıf haberlerin; düşünce geleneğimize, sosyal
veya dinî yaşantımıza nüfuz edip toplumsal hayatı yönlendirdiği
üzücü bir gerçektir. Öyle ki pek çok sahih hadisin önüne geçerek
gündem oluşturan ve yanlış bir telakkinin oluşumuna zemin
hazırlayarak dini anlayışı tahrif eden asılsız haberler, sahih sünnetin
öğrenilip yaşanılmasına engel olmuş ve Müslümanlar arasındaki siyasi
ve fikri ayrılıkları körükleyerek peygamber söylemini istismar
etmiştir.
İçeriği itibarıyla itidalden uzak bir ümit veya korku ile
inananları dinden soğutan uydurma haberler, hadise yönelik en
tehlikeli hareket olmuş1 ve din üzerinde yıkıcı bir tesir oluşturmuştur.
Bundan ötürü ulemâ, mevzû hadisin durumunu tebyin etmeden onu
nakletmeyi ittifakla haram saymış2 ve Allah Resûlü’ne yalan isnad
etmeyi de büyük günahlardan addetmiştir.3
Bu tür hadislerle hemhal oluşta belli kesimlerin adları daha
fazla anılıyor olsa da tasavvuf, tefsir, kelam ve fıkıh gibi pek çok ana
unsurun müntesibi de belli oranda bu vebalden nasiplenmiştir.
Çalışmamız farklı açılardan asılsız haberleri tanıtmayı, ilgili
rivayetlerin ayrışımlarını kolaylaştırmayı ve mevzû hadislerin
yaygınlık ölçülerine temas etmeyi hedefleyen bir uğraştır.

Bu makale, “Mevzû Hadis Kültüründe Sûfî Müellifler” adlı doktora
çalışmamızın bir bölümünden hazırlanmıştır.
1
Abdullah Aydınlı, Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, İstanbul, 1986, 165;
Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki
Dayanakları, Ankara, 2009, 65.
2
Itr, Nureddîn, Menhecu’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadîs, Dımeşk, 1981, 301;
Kavukçî, Ebu’l-Mehâsin, el-Lü’lü’ü’l Marsû‘ fimâ lâ Asle Lehû ev Biaslihî
el-Mevzû, Thk., Fevvâz Ahmed Zemirulî, Beyrut, 1994, 16; İbn Hacer elAskalânî, Ahmed b. Ali, Nuhbetu’l-Fiker fî Mustalahi Ehli’l-Eser, Thk.,
Abdulhâmid b. Salih, Beyrut, 2006, 274; Yusuf el-Karadâvî, Sünneti
Anlamada Yöntem, (Terc., Bünyamin Erul), İstanbul, 2011, 145; Kâsımî,
Muhammed Cemalüddîn, Kavâidu’t-Tahdîs min Funûni Mustalahi’l-Hadîs,
Thk., Muhammed Behçet el-Baytâr, Beyrut, 1961, 150.
3
İbn Hacer el-Askalânî, a.g.e., 274; San‘ânî, Muhammed b. İsmail,
Tavdîhu’l-Efkâr li Mea‘nî Tenkîhi’l-Enzâr, Thk., Muhammed Muhyiddîn
Abdulhamîd, Medine, Tsz., II, 88; İbn Arrâk, Ali b. Muhammed el-Kinânî,
Tenzîhu’ş-Şerîati’l-Merfû‘a
ani’l-Ahbâri’-Şenîati’l-Mevzûa,
Thk.,
Abdulvehhâb Abdullatif–Abdullah Muhammed es-Sıddîk, Beyrut, Tsz., I,
12; Fellâte, Ömer b. Hasen, el-Vadu fi’l-Hadîs, Dımaşk-Beyrut, 1981, I,
317.
*
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1. Mevzû Hadislerin Yapısı
Mevzû hadisin yapısı üç temel dinamik üzerine kuruludur:
Aykırılık, bozukluk ve ölçüsüzlük. Mevzû haberin alametleri olarak
da kabul edilen bu esaslar, rivâyetlerin tespitinde mevzûât yazarlarının
başvurduğu temel kriterler olmuştur. Zira mevzûât müellifleri, ya
rivâyetin senedindeki zaaflardan yola çıkarak ya da haberin lafız ve
manasındaki
usulsüzlüğü
esas
alarak
ilgili
tespitlerinde
bulunmuşlardır.
1. Aykırılık: Rivâyetin Kur’an ve sünnetin sarahatine,4
şeri‘atin asli kurallarına,5 akıl, his ve müşâhedeye,6 tarihi gerçeklere7
ve bilimsel verilere8 muhalif olması

4

Örneğin: “Zinadan doğan çocuk, cennete giremez.” (Ali el-Kârî, el-Masnû’
fî Marifeti’l-Hadîsi’l-Mevzû ve Huve el-Mevzûa‘tu’s-Suğrâ, Thk.,
Abdulfettâh Ebû Ğudde, Haleb, 1994, 204) rivayeti, Kur’an’ın “Hiçbir
günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez.” (Fatır, 35/18)
buyruğuna aykırıdır. “Adı Muhammed veya Ahmed olanın cehenneme
girmeyeceği” rivayeti, “Cehennemden kurtuluş isim ve lakaplarla değil,
ancak iman ve amel ile olur.”anlamındaki sahih hadise aykırıdır. İbn
Kayyim el-Cevziyye, el-Menâru’l-Munîf fi’s-Sahîhi ve’d-Daî’f, Thk.,
Abdulfettâh Ebû Ğudde, Haleb, 1970, 57. Daha fazla örnek için bkz.: İbn
Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., 52, 69, 68, 71; Sehâvî, el-Mekâsidu’l-Hasene fî
Beyâni Kesîrin mine’l-Ehâdîsi’l-Muştehira ale’l-Elsine, Thk., Abdullah
Muhammed Sıddîk-Abdulvehhâb Abdullâtif, Beyrut, 1979, 15, 37, 214;
Şevkânî, Muhammed b. Ali, el-Fevâidu’l-Mecmûa fi’l-Ehâdîsi’d-Daîfeti
ve’l-Mevzûa, Thk., Rıdvan Câmi Rıdvan, Mekke, h.1415, I, 120; Ali elKârî, el-Esrâru’l-Merfûa fi’l-Ahbâri’l-Mevzûa el-Ma‘rûf bi’l-Mevzûâti’lKubrâ, Thk., Muhammed b. Lütfi es-Sabbâğ, Beyrut, 1986, 412, 431;
İbnu’s-Sıddîk, Ebu’l-Feyz Ahmed el-Ğumârî, el-Muğîr ale’l-Ehâdîsi’lMevzûâti fi’l-Câmiî’s-Sağîr, Beyrut, 1982,17, 88, 110.Örneğin: “Size
benden hadis olarak rivayet edilen doğru bir söz ulaştığında, ben
söylememiş olsam dahi onukabul ediniz.”(Zehebî, Osman b. Kaymaz,
Tertîbu’l-Mevzûât, Thk., Kemal b. Besyûnî Zağlûl, Beyrut, 1994, 68;
Muhammed Dervîş el-Hut, Esne’l-Metâlib fî Ehâdîsi Muhtelifi’l-Merâtîb,
Beyrut, 1983, 42.) rivayeti “Kim, bana kasıtlı olarak yalan isnadında
bulunursa, yerini cehennemde hazırlasın.” (Buhârî, İlim, 38, Muslim, Zühd
72; Ebû Dâvûd, İlim 4; Tirmizî. Fiten 70, İbn Mâce, Ahkâm, 6) şeklindeki
mütevâtir habere muhaliftir.“Kim lağım suyunun aktığı yerden bir lokma
veya bir ekmek parçası alır da, onun üzerinden pisliği suyla temizce yıkar,
sonra da onu yerse, o daha karnına girmeden kendisinin günahları
bağışlanır.” (Şevkânî, a.g.e., I, 204) tiksindirici bir yapıya sahip olan bu
haber, İslâm’ın temizlik prensibine aykırılık arz etmektedir. Daha fazla
örnek için bkz.:İbnu’s-Sıddîk, a.g.e., 110; el-Elbânî, Muhammed
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2. Bozukluk: Haberin ürpertici saçmalıklar barındırması,9
alaya alınacak ifadeler içermesi10 ve lafzen veya manen peygamberî
ifadeye yakışmaması
3. Ölçüsüzlük: Küçük bir amele büyük bir mükâfat, ufak bir
günaha da büyük bir vebal taksim etmesi11
Nâsıruddîn, Silsiletu’l-Ehâdîsi’d-Daîfe ve’l-Mevzûâ ve Eseruha’s- Seyyiu
fi’l-Umme, Riyad, 1992, I, 57.
5
Örneğin: “Size benden hadis olarak rivayet edilen doğru bir söz ulaştığında,
ben söylememiş olsam dahi onukabul ediniz.”(Zehebî, Osman b. Kaymaz,
Tertîbu’l-Mevzûât, Thk., Kemal b. Besyûnî Zağlûl, Beyrut, 1994, 68;
Muhammed Dervîş el-Hut, Esne’l-Metâlib fî Ehâdîsi Muhtelifi’l-Merâtîb,
Beyrut, 1983, 42.) rivayeti “Kim, bana kasıtlı olarak yalan isnadında
bulunursa, yerini cehennemde hazırlasın.” (Buhârî, İlim, 38, Muslim, Zühd
72; Ebû Dâvûd, İlim 4; Tirmizî. Fiten 70, İbn Mâce, Ahkâm, 6) şeklindeki
mütevâtir habere muhaliftir.“Kim lağım suyunun aktığı yerden bir lokma
veya bir ekmek parçası alır da, onun üzerinden pisliği suyla temizce yıkar,
sonra da onu yerse, o daha karnına girmeden kendisinin günahları
bağışlanır.” (Şevkânî, a.g.e., I, 204) tiksindirici bir yapıya sahip olan bu
haber, İslâm’ın temizlik prensibine aykırılık arz etmektedir. Daha fazla
örnek için bkz.:İbnu’s-Sıddîk, a.g.e., 110; el-Elbânî, Muhammed
Nâsıruddîn, Silsiletu’l-Ehâdîsi’d-Daîfe ve’l-Mevzûâ ve Eseruha’s- Seyyiu
fi’l-Umme, Riyad, 1992, I, 57.
6
Örneğin: “Allah’ın bir meleği vardır ki, iki kaşının arası beş yüz yıllık
mesafe kadardır.”(Ali el-Kârî, el-Masnû’, 67) Bu rivayet akıl ve duyguya
muhalif bir haberdir. Daha fazla örnek için bkz.: Ali el-Kârî, el-Esrâru’lMerfûa, 406-412; İbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., 50, 51, 54, 78; elElbânî, a.g.e., I, 105, 110.
7
İbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., 102; Şevkânî, a.g.e., I, 76, 82, 84, 86;
Sehâvî, a.g.e., 17; Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, 418; el-Elbânî, a.g.e., I,
78, 79; İbnu’s-Sıddîk, a.g.e., 34, 112.
8
Örneğin: “Kabak yiyin, zira o aklı artırır ve beyni büyütür.” (Şefkânî, a.g.e.,
I, 208) Bilimsel olarak kabağın böyle bir faydasının olduğu
bilinmemektedir. Daha fazla örnek için bkz.:Şevkânî, a.g.e., I, 83; İbn
Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., 52.
9
Örneğin: “Kim namazı terk edene bir lokma ile dahi yardımda bulunsa,
sanki bütün nebileri öldürmüş gibidir.”(Ali el-Kârî, el-Masnû’, 177.) Bu
rivayet bir lokmayı, bütün peygamberlerin katline denk tutarak ürkütücü bir
tutarsızlık barındırmaktadır. Başka bir örnek için bkz.:İbn Kayyim elCevziyye, a.g.e., 49, 50.
10
Örneğin: “Güneş ve ay cehennemde boğazlanan, böğüren iki öküz
gibidir.”Şevkânî, a.g.e., II, 565. Başka örnek için bkz.:İbn Kayyim elCevziyye, a.g.e., 54, 99.
11
Örneğin: “Ey Berire! Perşembe günü mescidi temizle. Zira kim mescidden
göze batacak kadar bir çöpü çıkarırsa, bu onun için bin köle azad etmeye
denktir.”Şevkânî, a.g.e., I, 47; “Cünüplükten helal yolla yıkanan kimseye,
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Herhangi bir haber, bünyesinde bu üç zaaftan en az birini
barındırıyorsa, onu peygamberî bir ifade olarak kabul etmemek gerek.
Çünkü gülünç ifade ve basit manalardan münezzeh olannebevî sözler,
şer‘î ve küllî kaidelerle uyumlu, lafzen ve manen düzenli ve ölçülü
ifadelerdir.
Mevzûât edebiyatı eserleri incelendiğinde bazı uydurma
hadislerin, hakikat dışı bir anlam taşıdıkları veya tahripkâr bir
muhtevaya sahip oldukları gözlemlenmişse de bazılarının da akla veya
nassa aykırı olmadıkları da görülmüştür. Dolayısıyla uydurma
haberleri, içerdiği muhteva bakımından da üçe ayırmak mümkün
olacaktır.
1. Manen bir gerçeği ifade edip İslâm’ın düsturlarıyla
uyuşabilen uydurmalar
Çoğunlukla “Emr-i bi’l ma‘rûf ve nehy-i anil münker” icra
etme amacıyla ortaya çıkan bu tür haberler, özlü ifadeleri ve uyumlu
söylemleriyle İslâm’ın ruhuna uygun bir yapı içerisindedirler.
Örneğin: “Kişi ameli ile bilinir, babası veya dedesi ile
değil.”,12“Dünya, ahiretin tarlasıdır.”,13“Cehd eden bulur.”,14
“Cömert Allah’a, insanlara ve cennete yakındır.”,15 “Hüküm
çoğunluk içindir.”16ve “Unutkanlık insanî bir vasıftır.”17gibi haberler
bu kabilden sayılabilecek uydurma rivâyetlerdir.
İslâm, temel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kemâle sahip
olmasına rağmen, iyi niyetlerle de olsa bu tür mevzû haberlere
sığınılmasının nedenlerini şöyle sıralamak mümkün olacaktır:
a. Bir temanın işlenişi veya kabulü adına Kur’an ve sünnetin
verdiği bilgi ile yetinmeme ve sürekli daha fazlasını arama
temayülü18
Allah Teâlâ ona beyaz inciden yüz köşk verir. Allah ona dökülen her damla
suya karşılık bin şehid sevabı verir.” Ali el-Kârî, el-Masnû’, 175. Daha
fazla örnek için bkz.: Şevkânî, a.g.e., I, 189; Ali el-Kârî, el-Esrâru’lMerfûa, 325.
12
Ğazzî, Ahmed b. Abdulkerim, el-Ceddu’l-Hasîs fî Beyâni mâ Leyse bi
Hadîs, Thk., Fevvâz Ahmed Zemirulî, Beyrut, 1997, 205.
13
Kermî, Zeynuddîn Merî b. Yusuf el-Makdisî, el-Fevâidu’l-Mevzûa fi’lEhâdîsi’l Mevzûa, Thk., Muhammd Lütfi es-Sabbâğ, Beyrut, 1998,133.
14
Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, 326.
15
Ali el-Kârî, a.g.e., 461.
16
Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs amme’ştehera
mine’l-Ehâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs, Kahire, h.1351, I, 364.
17
Muhammed Dervîş el-Hut, a.g.e., 335.
18
Örneğin, Abdullah b. Misvere Ebû Cafer el-Hâşimî, manası doğru, güzel
sözler üretir ve bunları hadis diye uydururmuş. Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekr
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b. Kendi liderine duyulan büyük ilgi ve sevginin bir sonucu
olarak, tüm güzelliklerin Hz. Peygamber’den (s) çıktığı
kanısı19
c. İlk dönemlerde bir problem veya konu başlığı olarak
değerlendirilen kimi sözlerin, sonradan çeşitli hatalar
sonucunda hadis olarak değerlendirilmesi20
d. Hadis kelimesinin önceleri Hz. Peygamber’in (s)
sözlerinin yanında kimi zâhidlerin sözleri için de
kullanılması ve bu kullanımın başkalarına ait kimi sözleri
de hadis kapsamına dâhil etmesi21
e. Kur’an,22 sahih sünnet23 veya Tevrat’ın24 işlediği kimi
haberlerin farklı formatlar üzerinde hadis olarak
algılanması veya sahih bir rivâyete uydurma eklentilerin
yapılması25
Hadis uydurma işlemini tetikleyen bu durumların neticesinde
pek çok atasözü,26 darb-ı mesel,27 selef,28 hukema,29 fukaha30 veya
Ahmed b. Ali,Târihu Medineti’s-Selâm,Thk., Beşâr Avvâd Ma‘rûf, Beyrut,
2001, XI, 413.
19
İbnü’l-Cevzî,
Ebu’l-Ferec
Abdurrahman,
Kitâbu’l-Mevzûât,Thk.,
Abdurrahman Muhammed Osman, Medine, 1966, I, 42.
20
“Nefsini bilen Rabbi’ni bilir” rivayeti bu tür haberlerdendir.Detaylı bilgi
için bkz.: Cağfer Karadaş, “Hadisçiler, Kelâmcılar ve Sufilerin Hadis
Anlayışlarına İki Örnek”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
VI, Sayı: 6, Bursa, 1994, 261-263.
21
Örneğin, Süfyânes-Sevrî (161/777), Abdullâh b. Mübarek (181/797) ve
İbrahim b. Ethem (161/777) gibi zahidlere ait sözler, “fulanın hadisi”
şeklinde de ifade ediliyordu. Sonradan ifadelerdeki “fulan” kelimesi
düşünce söz, Hz. Peygamber’in (s) hadisi şeklinde yaygınlık kazanmıştır.
Detaylı bilgi için bkz.: Abdullah Aydınlı, a.g.e., 189-190.
22
Kavukçî, a.g.e., 214.
23
İbnu’s-Sıddîk, a.g.e., 46; Zerkeşî, Bedruddîn Ebû Abdillah Muhammed b.
Abdillah, et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Muştehira, Thk., Mustafa Abdulkadir
Atâ, Beyrut, 1986,174.
24
Ezherî, Muhammed Beşîr Zâfir, Kitâbu Tahzîri’l-Muslimîn mine’l-Ehâdîsi’lMevzûâ alâ Seyyidi’l-Murselîn, Mısır, 1903, 67; Sehâvî, a.g.e., 149, 446;
Muhammed Dervîş el-Hut, a.g.e., 106.
25
"Ben peygamberlerin sonuncusuyum, benden sonra hiçbir peygamber
yoktur. Ancak Allah dilerse o başka!" altı çizili kısım hadise yapılan
uydurma bir eklentidir. Cevrekânî, Ebû Abdillah el-Huseyn b. İbrahim elHemedânî, el-Ebâtîl ve’l-Menâkîr ve’s-Sıhhâh ve’l-Meşâhîr, Thk.,
Abdurrahman b. Abdilcebbâr el-Feryevâî, Benârus, 1983, I, 120-121; İbn
Arrâk, a.g.e., I, 321; İbnü’l-Cevzî, a.g.e., I, 279.
26
Aclûnî, a.g.e., I, 270, II, 124.
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sûfîlere31 ait sözler, hadis olarak algılanmış veya kasıtlı olarak hadis
diye lanse edilmiştir.32Mevzûât edebiyatı bu tür yanlış anlayışlarla
doludur. Akla ve İslâm’ın temel prensiplerine aykırılık arz etmeyen bu
tür ifadeler, toplumsal kabulü daha hızlı olan ve ayıklanması daha güç
olan söylemlerdir. Süreç içerisinde manası doğru ve kelimeleri de
uyumlu olan bu tür rivâyetlere sağlam bir sened de inşa edilmişse
bunların ayıklanması hayli zor olmuştur.
Bu tür haberler, İslâm’ın temel kaideleriyle ciddi tezatlar
taşımamalarına rağmen, mevcut nassların yetersizliğini ima ederek bir
noksanlık davası gündeme getirmeleri33ve kimi zaman da müminlere
yeni sorumluluklar yükleyerek İslâm’ın kolaylık prensibini
zedelemeleri nedeniyle ictimaı zararları ciddi olmuştur.
2. Hakikat dışı anlamsız ve değersiz uydurmalar
İslâm muvazene üzere kurulu bir yaşam önerdiğinden, itidalli
hareket ederek aşırılıklardan kaçınmak ve her hak sahibinin hakkına
riâyet etmek dinin temel prensiplerinden olmuştur. Peygamberin
hayatı baştan sona kadar denge üzere kurulmuş bir yaşantı iken mevzû
rivâyetler, bu dengeyi ihlale yönelik girişimler olmuştur. Örneğin:
“Kim mescitte dünya kelâmı konuşursa, Allah o kimsenin amelini kırk
yıl kabul etmez.”,34 “Âlimin mürekkebinden bir nokta, Allah katında
yüz şehidin kanından daha sevimlidir.”35ve “Haram bir dinarı
reddetmek, Allah katında yetmiş hacca denktir.”36gibi haberler bu
bağlamda değerlendirilebilecek rivâyetlerdir. Kulak tırmalayıcı, zihin
yorucu ve rahatsızlık verici bir özelliğe sahip olan bu tür haberler,37
düşük seviyeli basit anlamlar ihtiva ettiklerinden onların incelenmesi
dahi tahammül sınırlarını zorlamaktadır.
Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, 142, 255; Muhammed Dervîş el-Hut,
a.g.e., 315.
28
Kermî, a.g.e., 122; Kavukçî, a.g.e., 58, 66, 73,183; Ğazzî, a.g.e., 48; Ezherî,
a.g.e., 47.
29
Sehâvî, a.g.e., 389; Ezherî, a.g.e., 53; Kavukçî, a.g.e., 172.
30
Ğazzî, a.g.e., 42; İbnu’s-Sıddîk, a.g.e., 40, 49; Aclûnî, a.g.e., I, 364.
31
Kavukçî, a.g.e., 73; Muhammed Dervîş el-Hut, a.g.e., 267; İbnu’s-Sıddîk,
a.g.e., 16; Ezherî, a.g.e., 47.
32
İbnü’l-Cevzî, a.g.e., I, 40-41; Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahman b. Ebîbekr,
Tedrîbu’r-Râvî fî Şerhi Takrîbi’n-Nevevî, Thk., Muhammed b. Riyâd elAhmed, Beyrut, 2011, 233-234.
33
İbnü’l-Cevzî, a.g.e., 39.
34
Ali el-Kârî, a.g.e., 325.
35
Ali el-Kârî, a.g.e., 358.
36
Şevkânî, a.g.e., I, 189.
37
İbnü’l-Cevzî, a.g.e., I, 103.
27
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Denge, itidal ve ölçüden nasibini almamış bu tür ifadeler,
İslâm’ın ümit ve korku dengesini tahrip etmiş, sünnetin kıymetine
halel getirmiş ve bir amele hak ettiğinden daha fazla ehemmiyet
vererek daha faziletli amellerin hakkına riâyetsizlik göstermiştir.38
Bunun sonucunda kimi üstün meziyetli ameller, basit işlemlere feda
edilebilmiştir.39Zındıklar İslâm’ın insicamını bozmak, kıssacılar
müminlerin duygularıyla oynayarak onlardan bağış toplamak ve kimi
menfaat düşkünleri de maddi arzularına ulaşmak gayesiyle40 bu
uydurmalara başvurmuşlardır.
Usûl ve dinî kaidelere ters olan bu tür söylemlere karşı,
“Senedi güneş gibi dahi olsa batıldır.”41şeklinde bir refleks
geliştirmek gerekirken ilgili rivâyetler, kabullerine dönük kimi
zorlamalarla halk arasında hadis diye yaygınlık kazanmıştır. Bu da
İslâm toplumunun ilmî seviyesinin bir gösterimi ve kabulde aklın
devre dışı kalışının bir ispatıdır. Ayrıca bu durum, Peygamber (s)
mirasının düştüğü elem verici durumu da ortaya koymaktadır.
Suyûtî’nin ifade ettiği üzere, konuyu İbnü’l-Cevzî’nin şu
veciz sözüyle tamamlamak uygun olacaktır: “Akla uymayan, nakle
muhâlif ve İslâm’ın prensiplerine zıt bir hadis görürsen, bil ki o
mutlaka mevzûdur.”42
3. Tahripkâr bir yapıya sahip olup İslâm’ın özüne aykırı ve
zararlı uydurmalar
Sünnetin temel hedefi, ilahi muradın doğru anlaşılmasına
zemin hazırlamaktır. Allah Resûlü (s), yaşamı boyunca bunun
mücadelesini vermiş ve bu yönde inananlara sağlam bir miras
bırakmaya büyük gayret göstermiştir. Tarihi süreç içerisinde
Peygamber’in (s) bu niyetini akamete uğratma adına pek çok girişim
mevzû bahis olmuşsa da asılsız haberler, dini doğru anlamanın
önündeki en önemli engellerden biri olmuştur. Örneğin: “Kadınlara
danışın fakat tersini icra edin.”,43 “Kadına itaat etmek
pişmanlıktır.”,44 “Az başarı, çok ilimden daha hayırlıdır.”45ve
Örneğin: “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır.” Ali elKârî, el-Masnû’, 82.
39
Detaylı bilgi için bkz.: Karadâvî,a.g.e., 195.
40
Örneğin, keşkül yemenin cinsel arzuyu artıracağını ifade eden rivayet,
keşkül satıcısı Muhammed b. el-Haccâm tarafından uydurulmuştur.
Şevkânî, a.g.e., I, 223; Ali el-Kârî, el-Masnû’, 131.
41
Sehâvî, a.g.e., 410.
42
Suyûtî, Tedrîbu’r-Râvî, 230.
43
Sehâvî, a.g.e., 248.
44
Şevkânî, a.g.e., I, 167.
45
Ali el-Kârî, el-Masnû’, 131.
38
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“Fakirlik iftiharımdır.”46gibi mevzû haberler, dini doğru anlamayı
zorlaştırarak inananlarla inançları arasında kalıcı engeller
oluşturmuştur.
Şöyle ki Kur’an ve sünnet, üstünlüğü takvaya bağlayarak
müminler arası eşitliği esas almışken47 mevzû haberler, bu esası
zedeleyerek siyasi düşünceyi dinin önüne geçirmiş, mezhep
taassubunu körüklemiş48 ve milliyetçilik duygularını da depreştirerek49
Müslümanlar arası ittihadı örselemiştir. Abbasî ve Emevî
hükümranlıkları arasındaki karşılıklı üstünlük iddialarına mesnet olan
asılsız haberler50 ile Arapça veya Farsça’nın üstünlüğüne dair
uydurmalar51 inananları birbirine düşürmüş ve İslâm’ın eşitlik
prensibine halel getirmiştir. Kaynağını isrâiliyattan alan pek çok bid‘at
ve hurafe, mevzû hadisler aracılığıyla müslümanca yaşamaya dâhil
olmuş52 ve İslâm kültür ve medeniyetini etkisi altına alarak var olan
ahengi yıpratmıştır.
Netice olarak, taşıdığı mana ile problemli bir durum arz eden
haberler, metin tenkid faaliyetleriyle, mana bakımından dinî veya aklî
esaslarla uyumlu görülen rivayetler de sened tenkid işlemleriyle
ayıklanmalıdır.
2. Mevzû Hadislerin Kullanım Yaygınlığı
Sağlam esaslar üzerine sabit kalarak ilgili mücadeleyi verenler
olduğu gibi, çeşitli sapmalar göstererek bu unsurlardan ayrılanlar da
olmuştur. Biz burada özverili çabaları ve sağlam duruşlarıyla İslâm
kültür medeniyetine hizmet sunan şahsiyet veya akımları tenzih
ederek, mevzu haberlerin yaygınlığına temas etme adına hadis
Sehâvî, a.g.e., 300.
Hucurat, 49/13.
48
Makdîsî, Muhammed b. Tâhir, Kitâbu Tezkireti’l-Mevzûât,
Thk.,
Muhammed Emin el-Hâncî el-Kıtbî, Mısır, h.1323, 111; Kermî, a.g.e., 141142.
49
Örneğin: “İnsanların en hayırlısı Araplardır...”İbn Arrâk, a.g.e., II, 36;
Şevkânî,a.g.e., 508. “… Zenci kimse ancak karnı ve ferci için yaşar.”
Şevkânî, a.g.e., II, 509.“Türk’ün zulmü olsun, Arap’ın adaleti olmasın.”
Ali el-Kârî, el-Masnû’, 88.
50
Şevkânî, a.g.e., II, 505-506.
51
İbnü’l-Cevzî, a.g.e., I, 110-112; Şevkânî, a.g.e., I, 279, II, 400, 508; İbn
Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., 59.
52
“Karga, baykuş, köpek veya eşeğin sesini duyduğunuzda hayır olsun hayır
olsun deyin.” Muhammed Dervîş el-Hut, a.g.e., 139; “Her bid’at
delalettir. Ancak ibadetteki bid’at müstesna.”Kavukçî, a.g.e., 140. Daha
fazla örnek için bkz.: Kavukçî, a.g.e., 36; Ali el-Kârî, a.g.e., 91; Zehebî,
a.g.e., 111; İbn Kayyım el-Cevziyye, a.g.e., 140.
46
47
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uydurma işlemleriyle hemhal olan bazı müellif veya kesimlere
değineceğiz.
İlk asırdan bu yana Müslümanların maruz kaldığı en büyük
musibetlerden biri de, ümmetin çoğunluğunun etkisinde kaldığı zayıf
veya mevzû haberlerin yaygınlığıdır. Çünkü bu tür haberlerle iştigal,
ümmet arasında itikadî ve amelî olarak büyük fitnelere neden
olmuştur.53 Muasır hadis âlimlerimizden Nâsırüddin el-Elbânî’nin
(1420/1999): “Münekkid hadis âlimleri dışında mevzû hadislerle
iştigal etmeyen ulemâ yok gibidir.”54şeklindeki serzenişi, mevzû
hadisle hemhal olmada gelinen noktayı ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte kimi münekkid hadis ulemâsının dahi kendilerini aşırı zayıf
veya uydurma rivâyetlerden alıkoyamadıklarına şahit olmak, mevzû
hadisin yaygınlığının yukarıdaki tespitin fevkinde olduğunu
göstermektedir.
Özellikle âdâb ve ahlak konularında aşırı zayıf veya mevzû
haberleri, konunun işlenişine dâhil kılarak onlarla muradını
pekiştirmek, alanın en mütehassısları olarak bilinen münekkid
muhaddislerin dahi zaaflarından olmuştur. Maalesef onlar da kimi
anlatımlarını mevzû haberden arındıramamış ve çeşitli şekillerde
uydurma haberlerden istifade yoluna gitmişlerdir. Örneğin, Bağdat’ta
uzun süre vaizlik görevinde bulunan55 ve vaazda güçlü bir meleke
sahibi olan İbnü’l-Cevzî,56 mevzûât edebiyatının en etkili şahsiyeti
olmasına rağmen, ahlak ve âdâbı konu edinen kimi eserlerinde mevzû
hadise yer vermiştir.57 IX. Yüzyılın en önemli müctehidi olarak kabul
el-Elbânî, a.g.e., I, 47.
el-Elbânî, a.g.e., I, 47.
55
Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nubelâ,Thk., Beşşâr Avvâd Ma’rûf ve bşk.,
Beyrut, 1984, XXI, 368.
56
İbnü’l-Cevzî, Saydu’l-Hâtır, Thk., Abdulkadir Ahmed Atâ, Beyrut, 1992, I,
17.
57
Örneğin, “Dünya ve ahirette en faziletli olan en akıllı olandır.”İbnü’lCevzî, Zemmu’l-Hevâ, Thk., Halid Abdullatif, Beyrut, 1998, 25; a.mlf.,
Kitâbu’l-Mevzûât,I, 176; Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahman b. Ebîbekr,elLeâliu’l-Masnûa fi’l-Ehâdîsi’l-Mevzûa,Beyrut, Tsz., I, 128. “Kıyamet günü
insanlar, akıllarına göre muamele göreceklerdir.”İbnü’l-Cevzî, Zemmu’lHevâ,26; a.mlf., Kitâbu’l-Mevzûât,I, 174; İbn Arrâk, a.g.e., I, 203. “Allah
bin ümmet yarattı. Bunların altı yüzü denizde dört yüzü karadadır.” İbnü’lCevzî, el-Muntazam fî-Târîhi’l-Mulûki ve’l-Umem,Thk., Muhammed
Abdulkadir Atâ-Mustafa Abdulkadir Atâ, Beyrut, 1995, I, 170; a.mlf.,
Kitâbu’l-Mevzûât,III, 14; İbn Arrâk, a.g.e., I, 190. “Allah aklı yarattığında
ona dön dedi. O da döndü. Sonra gel dedi. O da geldi. Yüce Allah buyurdu
ki: İzzetime yemin olsun ki, senden daha güzelini yaratmadım. Seninle
verir, seninle alır ve seninle cezalandırırım.”İbnü’l-Cevzî, Ahbâru’l53
54
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edilen58 ve kendi zamanında hadisi en iyi bilen olarak
vasıflandırılan59Suyûtî, el-Leâliü’l-Masnûa, Taakkubâtü’s-Suyûtî ve
Tahzîrü’l-Havâs min Ekâzîbi’l-Kussâs gibi pek çok mevzûât edebiyatı
eserini kaleme almasına rağmen, diğer eserlerinde pek çok mevzû
hadise yer verme ve hadis konusunda gevşek davranmakla tenkid
edilmiştir. Nitekim o da el-Leâliü’l-Masnûa adlı eserinde, mevzû
olduklarını beyan ettiği pek çok haberi öteki çalışmalarında delil
olarak kullanmıştır.60Ayrıca hadiste imâm olarak kabul edilen ve
muhaddislerin kendisinden hadis öğrenmek için İsfahân’a akın
ettikleri,61Ebû Nuaym el-İsfahânî’nin (430/1038), başta Hilyetü’lEvliyâ olmak üzere pek çok eserinde uydurma rivâyetlerle teşriki
mesaide bulunması62 hadis ulemâsının mevzû haberle iştigallerinin
ipuçlarıdır.
Bunların yanında Kur’an’ın doğru anlaşılmasını dert edinip
ilahi muradı müminlere açıklamaya çalışan tefsir kitaplarında, “Kim
şu sûreyi okursa…” şeklinde başlayıp akabinde ölçüsüz vaatlerin

Ezkıyâ, Thk., Bessâm Abdulvehhâb el-Câbî, Beyrut, 2003, 33; a.mlf.,
Kitâbu’l-Mevzûât, I, 174; Ali el-Kârî, el-Masnû’, 62-63.
58
Halit Özkan, “Süyûtî” DİA, XXXVIII, İstanbul, 2010, 189.
59
Suyûtî, Miftâhu’l-Cenne fi’l-İ’tisâmi bi’s-Sünne, Thk., Mustafa Â‘şûr,
Riyad, Tsz., Muhakkik Muk., 8; Ziriklî, Hayreddîn, el-A’lâm Kâmûsu
Terâcim li Eşhuri’r-Ricâli ve’n-Nisâi mine’l-Arabi ve’l-Musta’rabîn ve’lMuşteşrikîn, Beyrut, 2002, X, 76.
60
Örneğin, el-Leâliü’l-Masnûa’da mevzû olarak değerlendirdiği “Kapları
yıkayıp avluyu temizlemek zenginlik vesilesidir.” rivayetini el-Câmiu’sSağir’de sahih olarak tahlil eder. Bkz.: Suyûtî, el-Leâliu’l-Masnûa, II,
4;Munâvî, Muhammed Abdurraûf, Feyzu’l-Kadîr Şerhu Câmii’sSağîr,Beyrut, 1972, IV, 402; Farklı örnekler için bkz.: İbnu’s-Sıddîk,
a.g.e., 6, 11, 13, 20, 29, 32, 40, 55, 91, 120, 121; Ayrıca Hz. Peygamber’in
(s) doğumu esnasında meydana geldiği ifade edilen pek çok asılsız habere
genişçe yer vermesi de bu durumun örneklerindendir. Suyûtî, Hasâısu’lKubrâ, Thk., Muhammed Halil Herâs, Ysz., Tsz., I, 9-11, 113-132; Yusuf
Şevki Yavuz, “el-Hasâisü’l-Kübrâ”, DİA,XVI, İstanbul, 1997, 277;
Bünyamin Erul, “Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru”, İslâm’ın
Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri, Kutlu Doğum Sempozyumu,
TDV Yay., 2001, 432.
61
Osman Türer, “Ebû Nuaym el-İsfahânî”, DİA,X, İstanbul, 1994, 202.
62
Zehebî, Ebû Nuaym için şunları söyler: “Hilye’nin sahibi, zikrinin hayâ
gerektireceği çirkin hurafeler anlatır.” “Ebû Nuaym, güvenilir bir âlim
olmasına rağmen durumlarını tebyin etmeden eserlerinde mevzû hadis
rivayet ederdi.” Zehebî, Siyer, XI, 255; XVII, 461.
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sıralandığı uydurma haberlerin boy göstermesi63mevzû haberlerin
tefsir alanındaki yaygınlığını gözler önüne sermektedir. Öyle ki, tefsir
kaynaklarındaki isrâiliyat ve mevzûât bağlamındaki haberlerin, özel
çalışma konusu olup ve bu alanda müstakil eserlerin kaleme
alınması64da mevzû haberlerin nüfuz gücünü ortaya koymaktadır.
İlk dönem inananlarının taşıdığı sağlam verilerle yetinme
hassasiyeti, yaygın bir şekilde sonraki dönemlerde zedelenmiştir.
Maalesef kimi muhaddis ve müfessirler gibi kelâmî ve fıkhî birçok
mezhep savunucusu da iddialarının haklılığını ispatlama adına
uydurma hadislere müracaat etmiştir.65 Dolayısıyla mevzû hadisle
iştigal, sadece zâhid ve sûfîlere özgü bir durum olmayıp diğer alan
müntesiplerini de kapsayan bir durumdur.
Özellikle tergîb ve terhîbi konu edinen hadislerin rivâyetinde
müsamahalı davranılmış ve durumları belirtilmeden uydurma haberler
temalara delil kılınmıştır.66“Bize Nebi’den (s); helal, haram ve
hükümler hakkında bir haber rivâyet edildiğinde senedinde titiz
davranırdık. Fakat amellerin faziletleri, sevap, ceza, mubah ve dualar
ile ilgili bir haber rivâyet edildiğinde isnadında müsamahakâr
davranırdık.”67ifadesi bu durumun açık beyanıdır. Dolayısıyla fedâil-i
â‘mâl konusunda zayıf hadislere ruhsatın verilmesi, mevzû hadislerin
kullanım yaygınlığına da vesile olmuştur. Öyle ki uydurma
rivayetlerle iştigal, fedâil-i â‘mâli konu edinen çalışmaların genel
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Örneğin, “Geceleyin namazı çok olanın, gündüzün yüzü güzel olur.”
Zemahşerî, Cârullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki’t-Tenzîl ve
Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Thk., Halil Memûn Şeyhâ, Beyrut, 2009,
1181; Ali el-Kârî, el-Masnû’, 192; Sehâvî, a.g.e., 425; Muhammed Dervîş
el-Hut, a.g.e., 306. “Allah, İze’ş-şemsü küvvirat sûresini okuyan kimseyi
amel defterlerinin açıldığı kıyamet gününde onu mahcup olmaktan
korur.”Zemahşerî, a.g.e., 1184; Beydâvî, Nâsıruddîn Ebu’l-Hayr, Envâru’tTenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Thk., Muhammed Abdurrahman el-Mergişlî,
Beyrut, Tsz., V, 291. Farklı örnekler için bkz.: Zemahşerî, a.g.e., 1189,
1191, 1193; Beydâvî, a.g.e., V, 302, 304, 306.
Örneğin, Ebû Şehbe, Muhammed b. Muhammed, el-İsrâiliyât ve’l-Mevzûât
fî Kutubi’t-Tefsîr, Kahire, h.1408; Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyat,
İstanbul, 2000.
İbn Kayyim el-Cevziyye, a.g.e., 50; Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, İslâm
Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Ankara, 2010, 138.
Munzırî, Ebû Muhammed Zekiyuddîn, et-Terğîb ve’t-Terhîb, Thk., Ebû
Suhayb el-Kermî, Riyad, Tsz., 23-24.
Hakîm en-Neysâbûrî, Muhammed b. Abdillah, el-Mustedrek ale’sSahîhayn, Mustafa Abdilkâdir Atâ, Beyrut, 2002, I, 666.
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zaafıdır. Özellikle ana teması ahlak olan tasavvuf mevzû haberlerin
yaygınlığı için mümbit bir alan olmuştur.68
Öteden beri cazibe merkezi olmaya devam eden mevzû
hadisler, yapı itibarıyla dikkat çekici haberler olduğundan mürşitlerin
çoğunun sermayesi olmuştur.69Heyecan verici ve ilgi çekici rivâyetleri
halka anlatma arzusu ağır basmış70 ve insanları hayra teşvik etmek
için her türlü yol meşru görülmüştür.71
Uydurma haberler, günümüzde dahi vazgeçilmez istismar
malzemeleri olmaya devam etmektedir. Gerek vaaz kürsülerinde ve
gerekse kimi yerel veya ulusal programlarda pek çok uydurma haberin
kullanıldığına şahit olmak bu durumun göstergelerindendir.72
Dolayısıyla mevzû hadisle hemhal olma, geçmişe özgü bir vakıa
olmayıp günümüzde de yaygınlığını devam eden bir durumdur. Yusuf
el-Karadâvî, mevzû haberlerin günümüzdeki yaygınlığına dair
serzenişini şu ifadeleriyle dile getirmektedir: “Birçok İslâm
memleketinde bulunan mescitlerdeki hatipler ile vaizlerden çoğunun
Örneğin,çeşitli uydurma rivâyetlerin, günümüz tasavvufî çalışmalarında da
kullanıldığına şahit olmak, mevzû haberden uzak durma işinin pek
ehemmiyete alınmadığının da göstergesi olmuştur. Örneğin pek çok
mevzûât eserinde uydurma olarak beyan edilen, (Sehâvî, a.g.e., 373; İbn
Arrâk,a.g.e., I, 148; Fettenî, a.g.e., 30; Muhammed Dervîş el-Hut, a.g.e.,
274; Zerkeşî, a.g.e., 135.) “Ben ne yere ne de göğe sığarım, fakat mümin
kulumun kalbine sığarım.”, haberi Hasan Kâmil Yılmaz, Tasavvufta Kalb
adlı yazısında kudsi hadis olarak takdim etmektedir. Bkz.: Hasan Kâmil
Yılmaz, Tasavvuf Mes’leleri, İstanbul, 1997, 134.Yine mevzûât
literatüründe uydurma olarak tespit edilen “Küçük cihaddan büyük cihada
döndük. Büyük cihad da kalp mücâhedesidir.”(Ali el-Kârî, el-Esrâru’lMerfûa,211, 212; Irâkî, Zeynuddîn el-Hâfız, el-Muğnî an Hamli’l-Esfâr
fi’l-Esfâr fî Tahrîci mâ fi’l-İhyâi mine’l-Ahbâr, Thk., Ebû Muhammed
Eşref b. Abdilmaksûd, Riyad, 1995, II, 709.)ve “Nefsini bilen Rabbi’ni
bilir.(Sağânî, Mevzûâtu’s-Sağânî, (ed-Durru’l-Multekat fî Tebyîni’l-Ğalat
ve Nefyi’l-Lağat ile birlikte), Thk., Ebu’l-Fidâ Abdullah el-Kâdî, Beyrut,
1985, 9; Sehâvî, a.g.e., 419; Fettenî, Muhammed Tâhir b. Ali, Tezkiretu’lMevzûât fi’l-Ehâdîsi’l-Merfûât, Hindistan, Tsz., 11; Ğazzî, a.g.e., 232) gibi
haberleri Ebu’l-Alâ Afîfî, Tasavvuf İslâm’da Manevi Hayat adlı
eserindehadis olarak takdim etmektedir. (Afîfî, Ebu’l-Alâ, Tasavvuf
İslâm’da Manevî Hayat, (Terc.: Ekrem Demirli - Abdullah Kartal),
İstanbul, 2012, 125, 133, 137.)
69
Karadâvî,a.g.e., 177.
70
Karadâvî,a.g.e., 193.
71
Enbiya Yıldırım, “İbnu’l-Cevzî’nin Hadisçiliğine Genel Bir Bakış”,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/1, Sivas, 2006, 122.
72
Erul, a.g.m., 428.
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afeti, onların geceleyin odun ile birlikte yılanları da toplayan
(hâtibulleyl) kimseler gibi olmalarıdır. Onların kastı; sahih ve hasen
bir senedi olmasa bile, halkı harekete geçirecek hadisleri aktarmaktır.
Öyle ki neredeyse bulunduğum her cuma hutbesinde veya her vaaz
dersinde zayıf hadislerden, hatta çok zayıflarından, bazen de
uydurmalardan bir demet hadis muhakkak işitmişimdir.”73
Cehaletin yaygınlığı, tahlil ve tenkidin yetersizliği, sahih delil
bulamayınca sakime sığınma teşebbüsü, fırkaların haklılıklarını
ispatlama ihtiyacı, rivâyeti kurtarma çabalarının yaygınlığı ve kimi
uydurma rivâyetlerin aşırı güven duyulan kaynaklarda yer edinmesi
gibi sebepler, çetin çabalara rağmen mevzû haberlerin gündemden
düşmesine engel olmuş ve etki alanını genişletmiştir.
Her ne olursa olsun sağlam temeller üzerine kurulmamış,
dayanakları çürük olan ve İslâm’ın temel prensipleriyle de barışık
olmayan rivâyetleri reddetmek elzem bir duruştur. Çünkü hadis
nakletmek peygamber adına konuşmaktır. Dolayısıyla İslâmî kaygı
taşıyan her müellif, ifadelerinde hadise yer verdiğinde gerekli
incelemeleri yaparak titiz davranmayı kendisine görev addetmelidir.
Zira temelleri sağlam olmayan rivâyetler üzerine kimi unsurları inşa
etmek sağlıklı oluşumlara engeldir.
Allah, dinini tamamlayıp nimetini kemâle erdirmiş,74 Allah
Resûlü de kendi adına yalan beyanda bulunanları cehennem ile tehdit
etmiştir.75 Kur’an ve sünneti en iyi anlayan ve yaşayan nesil olan
sahâbîler de işin vahametinin ve kendi hassasiyetlerinin gereği olarak
“Gökyüzünden aşağı düşmeyi Allah Resûlü (s) adına yalan söylemeye
tercih etmişlerdir.”76 Bu durumların birer gereği olarak inananlara
düşen, sorumluluklarını artırmadan kendilerine intikal ettiği kadarıyla
dinin asli emirleriyle yetinmeleri ve asla mevzû hadislere başvurarak
yeni arayışlar içerisine girmemeleridir. Kullanımı gerekli olan ve de
manen bir hakikati ifade eden herhangi bir sözü, hadis olarak ifade
etmemeli onu bir deyim, atasözü, vecize veya güzel söz olarak
sunmakla yetinmelidir.

Karadâvî,a.g.e., 184.
Mâide, 5/3.
75
Buhârî, İlim, 38; Muslim, Zühd, 72; Ebû Dâvûd, İlim, 4; Tirmizî, Fiten, 70;
İbn Mâce, Ahkâm, 6.
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73
74

69

70 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sonuç
Mehmet Akif’in “şerîatın kanına girmek”77 şeklinde tabir
ettiği mevzû hadisler;muhteva bakımından Kur’an, sünnet ve akıl gibi
dinin temel referanslarıyla aykırılık, basit lafız ve manalarıyla
peygamberî ifadeye yakışmayan bozukluk ve amel karşılında taksim
ettiği dengeden uzak va‘d ve tehditleri ile de ölçüsüzlük gibi yapısal
vasıflara sahip haberlerdir.İslâm’ı Kur’an ve sahih sünnet
denkleminden çıkarmak suretiyle toplumda sorunlu bir anlayışın
oluşumuna zemin hazırlayan bu tür haberler, Müslümanlarda düşünce
problemini tetikleyen unsurlardır.
Her ne kadar mevzû hadisler, büyük emekler ile tespit edilip
çoğunlukla kaynaklarda kayda geçirilmişse de hassasiyetlerin azlığı
veya ilmî yetersizlik gibi nedenlerden ötürü bu tür haberler sözlü ve
yazılı pek çok irşad faaliyetinde boy göstermektedir.78 Bu sonuç, dini
yalanla deforme etmeye dönük tehlikeli bir gidişat olup muhaddislerin
ilgili çabalarını akamete uğratmış ve dinin ruhunu zedeleyerek
insicamı lekelemiştir.
Mevzû haberlerle iştigal sadece belli kesim veya şahısların işi
değil, pek çok müellif veya akımın da uğraşıdır. Örneğin, mevzû
hadislerin ayıklanmasına dair eser kaleme almış kimi mevzûât
müelliflerinin dahi (özellikle fedâil-i â‘mâl konusunda) asılsız
haberlerle iştigallerine şahid olmakbu durumun kanıtıdır.
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مرجعيات الشعر السياسي في العصر األموي
قراءة في نص السلطة ونص المعارضة
Merciiyyâtu’ş-Şi’ri’s-Siyâsî fi’l-Asri’l-Emevî Kırâa fî Nassi’s-Sulta
ve’l-Muârada
أ.م.د .صالح محمد حسن أرديني
كلية التربية األساسية/جامعة الموصل/العراق
Yazar: Dr. Sâlih Muhammed Hasen
Musul Üniversitesi Eğitim Fakültesi/IRAK

ملخص البحث
َّ
إن قراءتي للنص الشعري المؤيد للسلطة ،أو المضاد لها ،ستكون قراءة ثقافية ،باعتمادها
على المرجعية التي تع ُّد واحدةً من أهم المصادر التي أغنت الشعر السياسي في العصر
األموي ،ليس بوصفها مصدراً لتشكيل الصور الشعرية وحسب ،وإنَّما بوصفها قضيةً فكرية
تستند إ لى أسس دينية/إسالمية ،أو مفاهيم سياسية  ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية تتعلق بصاحب
السلطة /الخليفة ،وصلته بحياة الناس/الرعية بمختلف توجهاتهم وميولهم ،إننا نحاول أن نجلي
الخطاب الشعري على وفق نسقين :األول ،مع السلطة متمثالً بنص المديح بمعناه الواسع
الذي يعكس مفهوم الشاعر وتصوراته اإليجابية ،وموقفه المؤيد من قضايا الحكم ،واألشياء
المتعلقة بها ،وليس المديح بوصفه غرضا ً شعريا ً .الثاني ،ضد السلطة ،متمثالً بنص الهجاء
بمعناه الواسع الذي يحاول سلب السلطة أحقيتها ،وقدرتها على تسيير أمور الناس وشؤون
الحياة ،وسلب شخصياتها كثيراً من القيم األخالقية التي تسود في المجتمع العربي
واإلسالمي.
The Authority Sources of Political Poetry in the Umayyad Period
A Reading in the Authority and Apposition Texts
Abstract
My reading of the poetic texts supporting the authority, or
opposing it will be an educational one depending on the authority which is
considered as one of the most important sources which enriched political

76 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
in the Umayyad period, not only as a source to formulate the poetic poetry
imagery but also as an ideological issue depending on Islamic religious bases
or political, social or economic concepts related to the owner of the authority,
the Caliph, and his relation with the life of people, the subjects, with their
varying attitudes and trends.
We try to verify the poetic discourse according to two currents: the
first is for the authority represented by praise with its wide meaning which
positive imagination and his reflects the poet’s un derstanding and his
attitude in supporting the authority affairs and related issues and not praise
as a poetic genre. The second current is opposing authority represented by
satire with its wide meaning which tries to deprive the authority of its rights
and abilities to manage and control people’s affairs and life issues. The
authoritative personalities also deprived subjects from moral values which
prevailed in the Arab Islamic society

تعدد المرجعيات:
الشعر السياسي ظاهرة جديدة في الشعرية العربية تمخ ّ
ضت عن طبيعة الحراك الحزبي داخل
المجتمع السياسي العربي في العصر األموي ،وقد تعددت المرجعيات التي اعتمدها الشاعر
األموي في موقفه من السلطة سلباً ،وإيجابا ً استناداً إلى طبيعة العصر ،وثقافته ،ومعطياته
الجديدة؛ إذ شهد هذا العصر صراعا ً شديداً في سبيل االستحواذ على السلطة ،وقد أذكت هذا
الصراع ،وغذته عوامل عديدة منها ،الميول واألهواء السياسية ،والتعصب القبلي ،وظاهرة
التكسب بالمال ،وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن كل فريق اعتمد أسلوب (الحجاج) القائم على
األدلة والبراهين إلقناع الجمهور ،والرأي العام ،كالً حسبما يرى أو يعتقد ،مما يكشف عن
مدى أهمية النص الشعري وأثره في توجيه الرأي العام وتعبئتهم مع السلطة ،أو ضدها،
ويمكن أن نحدد هذه المرجعيات في سياقات أربعة :دينية ،وسياسية ،واجتماعية ،واقتصادية
كونها تش ِّكل الركائز الرئيسة لمهام صاحب السلطة في صلته مع الناس.

 1ـ المرجعية الدينية/اإلسالمية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجعية الدينية/اإلسالمية مرجعية أصيلة في تقديم رؤية سياسية يمكن أن يوظّفها أصحاب
المصلحة في تموين النص الشعري السياسي بإمكانات قوية يكتسب فيها شرعية حضوره
وتأثيره ،والسيّما من طرف حزب السلطة بوصفه الحامي للدين والشريعة في المنظور
السياسي المهيمن على مق ّدرات األمور ،وقد نهض الشعراء المؤيدون للسلطة يدافعون عن
رموزها إذ وجدوا في دفاعهم عنهم دفاعا ً عن الدين ومصالح المجتمع ،وحاول شعراء
معارضون نقض هذه الصورة إذ وقفوا من هذه السلطة موقفا ً سلبيا ً يتمثل بالهجوم عليها
والطعن في شرعيتها ،وتأليب الناس عليها ،ومناصرة األحزاب السياسية المعارضة لها ،كما
حاولوا تجريدها من كل ما يمت إلى اإلسالم بصلة للحط من مكانتها وتحويل أنظار الناس
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عنها ،ولذلك سعى الجانبان إلى توظيف مفاهيم دينية/عقائدية إلثبات نظرياتهم؛ فأصحاب
النص المؤيد للسلطة يرون َّ
أن الخالفة األموية ت ّمت بفعل إرادة إلهية ،وأن ال رأي ألحد من
البشر في اختيارها ،وهذا يعكس أثر الحركة الفكرية التي بدأت تشيع في العصر األموي.
يقول الدكتور شوقي ضيف :إن شعراء بني أمية كانوا يرون سادتهم على مذهب الجبر وإليه
يعتمدون االحتكام في تقرير خالفتهم( .)1وقد طبعت هذه الفكرة شعرهم بطابع الجدل
والمحاجة واإلقناع الستقطاب الجماهير المسلمة التي تُع ِّول على هذا المنطلق الفكري.
فهذا الشاعر األخطل (ت90هـ) على الرغم من كونه نصرانياً ،إال أنه يُض ِّمنُ نصَّه فكرة
دينية/إسالمية ذات أطروحة سياسية مقصدية ،يخاطب بها الرأي العام من خالل مدح الخليفة
عبد الملك بن مروان (65-86هـ) ،مؤكدًا أن هللا قد اختاره للخالفة وخصه بها من دون الناس
جميعا ،مبدِّداً فكرة استحواذه على السلطة بالقوة ،ومشيراً إلى رغبة الرعية في توليه الخالفة.
إذ يقول(:)2
ب
َوقً ْد َج َع َل هللاُ الخالفةَ في ُكـ ُم
َ
ألبيض العاري ال ِخوا ِن وال َج ْد ِ
َ
ب
ول ْم ت َر
عيني مث َل ُم ْل ٍك رأيتُهُ
ماح وال َ
ض ْر ِ
ْ
أتا َك بِال ط ْع ِن ال ِّر ِ
ويعتمد الشاعر عبيد هللا بن قيس الرقيَّات المرجعية القرآنية في إضفاء الشرعية الدينية على
سلطة الخليفة عبد الملك بن مروان ،فهو في موضع تكريم ،واختيار ،وتشريف( ،خليفة هللا)،
لحراسة الدين (فوق منبره) ،ثم يشير الشاعر إلى فكرة القضاء والقدر (جفت بذاك األقالم
والكتب) ،يقول(:)3
ُ
َّ
َ
ْ
جفتْ بذا َك األقال ُم والكت ُُب
ق ِمنبَ ِر ِه
فو َ
خليفة هللاِ ْ
ويؤكد جرير (ت111هـ) حق الخليفة الوليد بن عبد الملك الديني في الخالفة ألنها قدر هللا
تعالى وقضاؤه فيه ،فيقول(:)4
ذو العرش قدَّر أن تكون خليفةً
ُملِّ ْكتَ فاع ُل على المناب ِر واسلَ ِم
ً
َّ
إن اختيار الشاعر ألحد أسماء هللا الحسنى (ذو العرش) ليس اعتباطيا ،بل إنه مناسب للمقام
الذي هو مقام الحديث عن مظاهر الحكم ،أي أن تقارب المعاني استدعى هذا االختيار ،وهذه
دعوة إلى ضرورة استجابة الناس وتأييدهم له ،ألنه مملَّك من هللا تعالى ،كما دلت صيغة
الفعل المبني للمجهول المعبرة عن فكرة القضاء والقدر التي هي قوة فوق إرادة اإلنسان.
ويأتي األحوص األنصاري (ت105هـ) بالبرهان الديني لتأكيد خالفة عمر بن عبد
العزيز101-99(،هـ) وإثبات شرعيتها ،مستنداً إلى قوله تعالى( :هللا أعلم حيث يجعل
رسالته)( ،)5فيقول(:)6
س أ ْعلَما
رب العبا ِد لِ َخ ْلقِ ِه
تخيَّ َرهُ ُّ
َوليا ً وكانَ هللاُ بالنا ِ
وتظهر المرجعية الدينية عند جرير في محاولته تأسيس صورة من خالل معادلته بين النبوة
التي كانت قدر النبي موسى (عليه السالم) ،وبين الخالفة التي هي قدر الخليفة عمر بن عبد
العزيز ،فيقول(:)7
كما أتى ربَّه موسى على قد ِر
نا َل الخالفةَ ْإذ كانتْ لهُ ق َد ًرا
وث َّمة فكرة دينية أخرى ظهرت لدى الشعراء المؤيدين للسلطة ،وهي فكرة (المهدي) ،التي
يبدو أنهم وظفوها لمواجهة فكرة المهدي المنتظر عند الشيعة ،الذي "سيظهر يوما ليمأل
األرض عدال كما ُم ْ
لئت جورا"( ،)8فهذا الشاعر الفرزدق يخاطب الخليفة سليمان بن عبد
الملك باستخدام الضمير (أنت) ،واصفا ً إياه بالمهدي الذي أخبر به القساوسة ،وأخبرت به
الكتب السماوية (التوراة والزبر) ،يقول الفرزدق(:)9
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ق التَّورا ِة والزُّ بُ ِر
الكتاب لنا
أنتَ الَّذي نَ َعتَ
ُ
في نا ِط ِ
َ
ي أو حبــــ ِر
المهد
بخالفة
نا
ر
ب
خ
ي
س
ق
ِّ
َك ْم كانَ ِمـنْ ٍّ ُ ِّ ُ
ويتخطى الشاعر جرير حدود الواقع محاوال اللجوء إلى عالم غيبي تبرز فيه آلية الدعاء،
وتتطلع بخوف ووجل ،للخالص عن طريق المهدي الذي صار يمثل السلطة المقدسة التي
تستنطق بوساطتها الطبيعة ،وتتجلى فيها صورة البدر (المهدي) ألنه أكثر قدرة على تبديد
الظالم ،يقول في وصف الخليفة هشام بن عبد الملك (125-105هـ)(:)10
سقِي بِ ُغــرتِــــ ِه ال َغمامــا
ي نَفـ َز ُع إنْ فَ ِز ْعنَا
ست َ ْ
َونَ ْ
إلى المهد ِّ
ً
يجتاب الظَّالمـــــا
ر
د
ب
ال
ء
كضـو
ال
هي
س
أو
الكواكب
وما َج َع َل
ْ
ُ
ُ
َ
ِ َ ِ
ّ
إن هذه النصوص التي تمثّل وجهة نظر الحزب الحاكم مستعينة بما أمكن من حيثيات
ّ
المرجعية الدينية اإلسالمي لدعم فكر السلطة ،تنطوي على تمثيالت ثقافية تسخر معطيات
هذه المرجعية بوساطة اللغة الشعرية والصورة الشعرية والداللة الشعرية لخدمة الفكرة،
وهي فكرة تقوم على طاقة حجاج عالية إلحاطة منظومة السلطة بشبكة من الممكنات الدينية
ك في ّ
ي ألحقيّة بني أمية بالخالفة .وال ش ّ
الضاغطة باتجاه توكيد المنظور اإلله ّي السماو ّ
أن
اندراج هذه النصوص في معسكر حزب السلطة ال ب ّد وأن يقود إلى إنتاج نصوص مضا ّدة
من طرف األفكار المضا ّدة ،وهو ما حصل فعالً حين راحت أحزاب المعارضة نحو قيادة
ي يشتغل في سياق مناقض تماما ً للحراك الشعر ّ
حراك شعر ّ
ي المناصر لحزب السلطة،
وذهب شعراء المعارضة إلى المرجعية الدينية اإلسالمية نفسها من أجل توظيفها في اتجاه
معاكس لتقويض حجج وقرائن وأسانيد شعر السلطة ،والبرهنة الشعرية على تمثيل آخر
للمرجعية اإلسالمية تتحرك باتجاه نزع أحقية بني أمية بالسلطة وتهديم أركان الصلة اإللهية
العليا المزعومة في ذلك ،وتقديم دالئل أخرى تدعم فكرة المعارضة التي تقوم عليها هذه
األحزاب.
وقد شاعت هذه النصوص عند شعراء األحزاب المعارضة ،الذين سخروا األسلوب الديني
والمفاهيم العقيدية الستمالة الناس ومحاولة إقناعهم ،إذ "ظلت العقيدة محوراً لتلك
الخصومات السياسية بين تلك األحزاب يلتمس كل حزب فيها بيانا ً لحقه ،وإعال ًء لشأنه،
وتأييداً لنظرته ،ويرمي سواه من األحزاب بالخروج عليها في السلوك واألخالق ونظام
الحكم"( ،)11وهي القوة المركزية التي يرجع إليها كل طرف ويس ّخرها ألطروحته في هذا
المضمار.
َ
إن ال ِحج َج والبراهينَ واألدلة التي يستخدمها هؤالء الشعراء ليست مسألة عارضة ،وإنما هي
من األساليب المستحدثة في هذا العصر ،وذلك تأثرا بعلم الكالم القائم على فكرة الحجاج
الكالمي والجدل المنطقي ،وهذا األسلوب هو جزء من البنية اللسانية والتكوينية التي
اعتمدوها في شعر هذه المرحلة منطلقين في الوقت نفسه من وجهة نظر خاصة بهم تعد كل
ما هو خارج عنها سلبيا ،ضمن البنية الدينية الشاملة التي يرتكزون عليها في إطار تركيب
األنساق السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تتشكل تبعا لها.
لقد عبر شعراء األحزاب المعارضة عن مشاعر الكراهية تجاه األمويين في سياق استثمار
طاقات هذه المرجعية وتوظيفها على النحو الذي يناسبهم ،وعن االستياء من خالفتهم
الخارجة على تقاليد المرجعية اإلسالمية بحسب توجيههم الشعري ،محاولين إثبات عدم
شرعية خالفتهم ونزع حقها في تولّي إدارة شؤون المسلمين ،وكل ذلك يقوم عندهم على
أساس من الفهم الديني الخاص المو ّجه لخدمة فكرتهم الحزبية المعارضة ،ويعد الكميت بن
زيد األسدي (ت126هـ) أبرز الشعراء الذين تعرضوا لسلطة بني أمية ،وأغزرهم شعرا في
هذا المجال ،يقول:)12(:
ُ
ٌ
ُّ
أزلوا بهـا أتبا َع ُه ْم ثــ َّم أوجلوا
عام بِ ْدعَـــة يُ ْح ِدثونها
ل ُهــ ْم ُك َّل ٍ
ليس عنها التنقل
ب أله ِل الدين بَ ْعـ َد ثباتـه
َوعيْ ٌ
ت َ
إلى ُمحدَثا ٍ
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ي مـن هللا ُم ْن َز ُل
كما ابتد َع الرهبانُ ما ل ْم يجيء ب ِه
ٌ
كتاب وال وح ٌ
ويَ ْح ُر ُم طل َع النخلـ ِة المتَّهــدل
تحــ ُّل دمــا ُء المسلمــيــنَ لَ َد ْي ِهــ ُم
يصور الشاعر سلطة األمويين على أساس من البدع والضاللة ،والنزوع إلى التدمير،
وارتكاب المحرمات التي يرفضها التشريع الديني ،وقد عمد الشاعر إلى جعل هذه السلطة
خارج دائرة اإلسالم إذ شبهها بسلطة الرهبان ،التي ال تستند إلى وحي وال إلى كتاب منزل،
وهذا التشبيه له داللتان؛ ظاهرة وباطنة ،أما الظاهرة فتشير إلى مدى تجاوزهم على
المقدسات ،وأما الباطنة فتدعو إلى التمرد والثورة ضدهم.
ويصور الشاعر عبيد هللا بن الحر الجعفي (ت68هـ) سلطة األمويين بأنها سلطة قبلية تقوم
على الظلم ،وليس سلطة دولة شرعية تستند إلى العدل ،وأن القائم بأمر هذه السلطة يتصرف
بشكل يخالف المعنى األساس الذي تقوم عليه الحياة ويدعو إليه الدين ،يقول الشاعر(:)13
ومــا ضيَّـــ َع اإلســال َم إالَّ قبــيلــةٌ
تــأ َّم َر نوكاها ودام نعيــ ُمهـا
اعوج منها جانب ال يقيمها
إذا
وأضحت قناةُ الدي ِن في كفِّ ظالـــ ٍم
َّ
وإذا كان كل من الكميت وعبيد هللا بن الحر قد شككا في صدق االنتماء العقيدي للخلفاء
األمويين؛ فإن النعمان بن بشير األنصاري (ت65هـ) ،قد شكك في قدرة معاوية بن أبي
سفيان (41-61هـ) ،على إدارة السلطة ،ورآه غير جدير بالخالفة التي هي حق آلل بيت
الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم ،فقال(:)14
ق واألمر هاش ُم
ولكنْ
ولي الح َّ
فما أَ ْنتَ واألمر الذي لسْتَ أهلَهُ
ُّ
َ
ف َمن ل َك باألم ِر الذي هو الز ُم
إليه ْم يصي ُر األم ُر بعــد شتاتِـ ِه
و ِمنْ ُه ْم لــهُ ها ٍد إما ٌم وخاتَــ ُم
به ْم ش َر َع هللا الهُدى فاقتدى بهم
وتعد قضية التركيز على قضية آل البيت من الحجج التي تحظى بمقبولية من طرف مجتمع
التلقي اإلسالمي ،وهو ينظر إلى مقولة (آل البيت) بوصفها حجّة تحظى باالهتمام والتصديق
من فئات معارضة كثير للسلطة األموية الحاكمة ،وقد لعب عليها شعر المعارضة بقوة وعمق
حققت ربما تأثيراً مهما ً على هذا الصعيد.
 2ـ المرجعية السياسية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحت ّل المرجعية السياسية األهمية الثانية في سلّم المرجعيات بعد المرجعية اإلسالمية بوصفها
المرجعية الجوهرية التي دفعت باتجاه والدة الشعر السياسي ،إذ إن نشوء األحزاب كان أبرز
ظاهرة مثّلت قوّة حضور هذه المرجعية في المشهد السياسي األموي ،ولقد اهتبل أغلبُ
الفرص للتقرب من ضفاف السلطة في العصر األموي ،فأسرعوا
الشعراء في هذا العصر
َ
إلى نقل أفكارهم وترجمة أفعالهم شعراً وإذاعتها بين الناس ،وكانت البيعة بوالية العهد من
بين األمور التي استدعت حضور الشعر ودعاية الشعراء على نحو إعالمي بالغ التأثير في
توجيه الرأي العام السياسي الشعبي هذه الوجهة ،إذ "كان في مقدور الشعراء بناء شخصية
األمير المتطلع إلى المنصب المرتقب وتزيين صورته ،وكان مثل هذا الفرد حريصا ً على
بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق غايته ،ولذلك لم يأ ُل هو وأمثاله جهداً في جذب كبار
شعراء زمانهم ال إلرضاء نزواتهم الشخصية فحسب؛ بل ألنهم يعلمون أن السمعة الطيبة
والذكر الحسن والصورة المتألقة هي أقرب السبل وأسرعها إلى دوائر الحاكمين"(.)15
 -1نظام الحكم/والية العهد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لفت النظام السياسي وطبيعة الحكم القائم على الوراثة انظار الشعراء ،فقاموا بالترويج
له،
والدعوة إلى التمسك به ،ومن أوائل الشعراء الذين دعوا إلى تأييد ترشيح يزيد للخالفة بعد
معاوية الشاعر مسكين الدارمي (ت90هـ) ،الذي قال(:)16
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تُثيـــ ُر القطا ليالً وهُنَّ هُجو ُد
إلي َك أمـيـ َر المـؤمنـينَ رحـلت ُها
ومروانُ أم ماذا يقو ُل سعي ُد
ش ْعـري ما يقو ُل ابنُ عا ِم ٍر
أال لَيْتَ ِ
ُ
ً
يُبَ ِّوئها الرحمنُ حيث يريـــ ُد
بنــي خلفا ِء هللا مهال فإنمــــا
يفصح الشاعر عن فكرته من خالل هذا الخطاب االستفهامي الذي ترد فيه أسماء ثالثة
أعالم-ابن عامر ،مروان ،سعيد -من كبار رجال بني أمية من ذوي النفوذ والطموح والكلمة،
ويبدو أن الشاعر لمس من هؤالء معارضة ،أو شع َر بأنهم قادرون على إعالن معارضتهم
لذلك آثر أن يضعهم في مواجهة األمر الواقع أمام الخليفة ،ويتحدث الشاعر عن ولي العهد
بما يوطد له سبل الشهرة والمكانة الرفيعة ،ويحقق له التقدم في الميدان السياسي.
وإذا كان مسكين الدارمي قد عكس صورة صاحب السلطة السياسية الذي يمهد لألمور بحكمة
عكس صورة صاحب السلطة المعتمد
وتعقل ،فإن شاعراً من قبيلة ذي الكالع من بني األزد
َ
على القوة إذ يقول)17( :
ُ
سنا يزي ُد
معاويـةُ الخليفــة ال نماري
فإنْ تَ ْهلِكْ فسائِ ُ
غلب الشقا ُء عليه جهالً
تح َّك َم في مفارق ِه الحدي ُد
فَ َمنْ
َ
وبهذه السنَّة التي سنَّها معاوية سار خلفاء بني أمية من بعده ،فبينما كان عبد الملك بن مروان
يفكر في خلع أخيه عبد العزيز بن مروان ،وإسناد والية العهد البنه الوليد ،اسرع عمران بن
عصام العنزي (ت85هـ) يحث عبد الملك بن مروان على عقد الوالية للوليد ،فقال)18(:
سالما
أمي ُر ال ُمؤْ منينَ إلي َك ن ُ ْهـدي
ي التحيَّة وال َّ
علـــى النأْ ِ
لَ ُهـــ ْم عــادية ولـنــا قِــوامــا
أجبني فــي بني َك يَ ُكنْ جوابي
جعلــــتَ لـه الخالفة َّ
والذماما
فَلــو أنَّ الــوليــ َد أُطــا ُع فيـ ِه
تعتمد هذه الصورة أسلوب الوصف الموضوعي الذي يقوم علـى الموازنة بين المر َّشح
للخالفة (الوليد) ،وبين المر ِّشح (الخليفة عبد الملك) من خالل لفت االنتباه إلى مكانتهما عند
الناس وما يتمتعان به من ورع وتقوى وحصانة لم تفسدها مباهج السلطة.
ويتكرر األمر نفسه مع الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي حاول قبل وفاته إسناد والية العهد
البنه عبد العزيز وخلع أخيه سليمان ،ودسَّ في ذلك إلى القواد ليكسب رضاهم وتأييدهم له،
وإلى الشعراء ليذيعوه بين الناس ،فوقف جرير يؤيد الوليد فيما أراد ويؤكد رغبة الرعية في
والية عبد العزيز وخاطبه قائالً(:)19
ت الرعا ُء
إلى عبد العزيز سمت عيون الــ
رعيــَة إن تُخيِّر ِ
عما ُد المل ِك خ َّرت والسما ُء
إليــه دعت دواعيه إذا مـــــا
علينا البي ُع إنْ بلــــ َغ الغال ُء
ش
وقال أولو الحكوم ِة مــن قري ٍ
وما ظلموا بذاك وال أساءوا
رأوا عبد العزيز ول َّي عهـــــ ٍد
أميـــر المؤمنينَ إذا تشا ُء
فز َْحلِ ْفها بأ َ ْزفُلِها إليــــــــ ِه
في هذا النص يطالب الشاعر الخليفة بالبيعة لعبد العزيز من خالل تصوير انطباع الناس
الحسن عنه ،ورغبتهم في خالفته فهو الرجل السياسي القادر على صيانة الملك إذا ما هُدد
ركنه ،وقد عبر الشاعر عن ذلك في سياق الصورة السمعية (وقال أولو الحكومة من قريش)
التي أفرزت صوت الموافقة والوالء ،والصورة الكنائية (سمت عيون الرعية) التي يمكن أن
تكون كناية عن الرغبة المضمرة واألمل الذي يراود النفوس المتطلعة لبيعة الوليد ،و (مدوا
إليه أكفهم) وهي كناية عن االستعداد للبيعة بشكلها الظاهر والمعلن.
ي عهده( ،)20قال جرير يؤيد
وحين بايع الخليفة سليمان بن عبد الملك البنه أيوب و َج َعلَهُ ول َّ
الخليفة(:)21
بع َد اإلمام ولـي العهـد ِ أيوب
إنَّ اإلمام الذي تُرجى نوافِلهُ
تعقيب
حكــم هللا
حكما ً وما بع َد
هللاُ أعطا ُك ُم مـن علمه ب ُك ُم
ُ
ِ
مكتوب
أه ُل الزَّبو ِر وفي التوراة
ُ
أنتَ الخليفةُ للرحمن يعرفُهُ
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 -2تعيين الوالة:
ــــــــــــــــــــ
عندما عين معاويةُ بنُ أبي سفيان زيا َد بنَ أبيه واليا ً على البصرة والكوفة (45-53هـ) ،قال
الشاعر حارثة بن بدر الغداني (ت64هـ))22( :
أال مـَنْ ُم ْبلِ ٌغ عنـي زياداً
فنِ ْعـ َم أخو الخليفة واألمي ُر
ض ُر َك األمو ُر
فأنتَ إما ُم َم ْع ِدلَ ٍة وقصـ ٍد
وح ْز ٍم حينَ تح ُ
َ
وأنتَ وزيـ ُرهُ نع َم الوزيــ ُر
ب
أخو َك خليفةُ هللا بنُ حر ٍ
يصور الشاعر منهج زياد في الحكم القائم على العدل والحزم والمساواة ،ويسبغ عليه
الصفات الدينية التي تحقق لرجل السياسة أقصى ما يتمناه في تثبيت مكانته في النفوس كما
أراد أن ينقل االنطباع الحسن للناس تجاه الخليفة ،وتجاه واليه ،وقد أكد الشاعر أخوة زياد
لمعاوية وهذه ليست مسألة عابرة ،وإنما قصد إليها الشاعر للرد على الشكوك التي أثيرت
حول هذه المسألة التي سنعرض إلى تفصيلها في موضعها إن شاء هللا.
ويظهر أثر قرار الخليفة عبد الملك بن مروان بتعيين الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على
العراق(95-75هـ) واضحا ً في نص الفرزدق ،إذ يقول(:)23
يا أ ُّيهـا
ب
ُ
الراكب ال ُمزجي مطيَّتـهُ
يريـــ ُد مجمـ َع حاجات األراكي ِ
َ
ُّ
ُ
ً
ب
ح
إذا أتيتَ أمي َر المؤمنينَ فقــــ ْل
بالن ْ
والعلم قوال غي َر مكذو ِ
ِ
ص ِ
ب
ق فَقَ ْد أعط ْت َك طا َعتَها
أ َّما العرا ُ
وعــا َد يَ ْع ُمـــ ُر منها كــل تخــري ِ
أرض رميتَ إليها وهـي فاسدةٌ
ب
ٌ
بصارم مـــــن سيوف هللا مشبو ِ
ٍ
ب
ب
ب غيــر تذبي ِ
جــها َدهُـ ْم بضــرا ٍ
مجاه ٍد لِ ُعـدا ِة اللــه محتس ٍ
يصور الشاعر الوقع السياسي للعراق في ظل الحجَّاج وتظهر الصورة النقلية في التركيز
على دور الحجَّاج اإلصالحي المتمثل في بناء اإلنسان بنا ًء نفسيا ً بتطهيره من نوازع التمرد
والعصيان (أعطتك طاعتها) وإعداد المجتمع إعداداً سليماً ،وهذا يرتبط بدور إصالحي أكبر
يعود إلى الخليفة يتمثل في إدارته لشؤون الحكم وقدرته على اختيار األفضل من الوالة.
ويشيد الشاعر عبدهللا بن الزبير األسدي (ت75هـ) بتنصيب الخليفة عبد الملك بن مروان
ألخيه بشر بن مروان واليا ً على البصرة والكوفة (75-74هـ) فيقول(:)24
بِبش ٍر من الدَّه ِر الكثير الزالزل
أقو ُل :أمي ُر المؤمنيـنَ عصمتنا
بأبيض بُهلو ٍل طويـ ِل الحمــائ ِل
منافــق
وأطفأتَ عنَّا نا َر كــ َّل
َ
ٍ
َ
َ
سط المحافِ ِل
نمتهُ قرو ٌم مــن أميَّة للعلـــى
إذا افتَخ َر األقوا ُم َو ْ
يتخذ الشاعر في هذا النص من الخليفة ُمخلِّصا ً وهاديا ً ألنه حقق للمجتمع األمن والسالمة
(عصمتنا من الدهر الكثير الزاللزل) ،وأشاع العدل والخير (أطفأت عنا نار كل منافق) وذلك
بفعل تعيين بشر بن مروان واليا ً عليهم.
 -3سياسة الرعية:
ــــــــــــــــــــــــــــ
لقد عُني شعراء بني أمية بتصوير سياسة الخلفاء األمويين في صلتها بالرعية التي تقوم على
التقوى ،ويرتكز عليها ميزان العدالة واألمان وبينوا أثرها في النفوس ،وفي بناء المجتمع
وإصالح أحواله ،وقد التفت الشاعر عدي بن ال ّرقاع العاملي إلى الرعاية الكريمة التي تلقاها
الرعية من الخليفة الوليد بن عبد الملك فقال)25(:
صنعـا
راع فـي رعــيَّتــ ِه ُ
فما زلْتَ ُم ْذ وال َك ربُّ َك أَ ْم َر ُه ْم كأَخيَــ ِر ٍ
ض ْرعا ً
ً
ْ
وال
ا
نتاج
ك
ر
ت
َدفَعْتَ بأ ْم ِر هللاِ عنهم عد َّوهـ ْم
وجردا َء ل ْم تَ ُ
َ
ق مساميح ال ِّرجال بهـا ذرعا
فأنتَ الذي للمج ِد عند َك قيمـة
تضي ُ
ويستعرض كثير ع َّزة مفردات السياسة الحكيمة للخليفة عمر بن عبد العزيز قائالً(:)26
ــجــرم
بَ ِّريا ً ولـ ْم تقبــ ْل إشارةَ ُم
ُوليتَ فل ْم تَشت ْم عليا ً ول ْم ت ُ ِخـفْ
ِ
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ق ُم ْ
ظلِ ِم
ق الح ِّ
وأظهرتَ نو َر الح ِّ
ق فاشت َّد نو ُرهُ
على ك ِّل لَ ْب ِ
س با ِر ِ
وأعرضتَ ع َّمــــا كان قبل التقد ُِّم
وعاقَبْتَ فيما ق ْد تقدَّمتَ قبلــهُ
سلِ ِم
ص َّدقْتَ بالفع ِل المقا َل مع الذي
أتيت فأمسى راضيا ً كـــ ُّل ُم ْ
و َ
ُّ
َّ
ـــــم
ل
بالتك
دى
ه
ال
ت
آيا
تبي
وإنمـــا
ن
بي
م
ال
ق
بالحـ
ل
تك
نُ
ِّ
متَ
ُ
ِ
ِ
ُ ِ
يعالج النص ثنائية (الماضي-الحاضر) أي (قبل -بعد) تولي الخالفة ،انتهاء زمن وبدء زمن
تاريخي لخليفة يمتلك رؤية جديدة تتمثل بالتغيير الذي حصل على مستوى التفكير والسلوك
أوال ،وعلى مستوى التطبيق ثانيا.
يبدأ الزمن الجديد مع الفعل المبني للمجهول ( ُوليت) الدال على الزمن المطلق الممتد الذي
يشكل حضوراً دائما ً في نفس الشاعر ألن عملية الوالية بدأت واكتملت وحققت فعلها المستمر
ونتائجها اإليجابية ،وهي تمثل بؤرة النص ألن كل ما يترتب على ذلك من أفعال ناتج عنها،
ْ
ل،أظهرت،عاقبت ،تقدمت،أعرضتَ ،صدقت ،تكلمت) بما
إذ تشكل األفعال (تشتم،تخف،تقب
تشتمل عليه من حركة دالة على التحول والتغيير يتمثل باإلظهار والعقاب،واإلعراض
والتكلم وذلك بني الماضي ،ثم امتداد الحاضر في ذلك الماضي لنفيه أيضا من خالل حرف
الجزم (لم) الذي قلب الفعل من داللته على الزمن الحاضر إلى داللته على الزمن الماضي
كي يصبح زمنا ً موحداً يخلو من الشتم والخوف وقبول اإلجرام.
وبإزاء ذلك فقد طعن شعراء آخرون في السلطة اإلدارية لألمويين ،التي أسست لنظام وراثة
الحكم ،وقضت بتعيين ولي العهد ،وعدوا ذلك مخالفة لنظام الحكم في اإلسالم القائم على
الشورى ،فالشاعر عبد هللا بن همام السلّولي (ت100هـ) يرى في حكم الخليفة معاوية بن أبي
سفيان؛ حكم كسرى ملك الفرس ،فيقول(:)27
تصيدونَ األرانب غافلينا
لقـ َ ْد ضاعَتْ رعيَّتُ ُك ْم علي ُكــ ْم
نعــــد ثالثــةً متــتابعــينا
إذا ما مات كسرى قام كسرى
نُبايِ ُعها أميـــرةَ مؤمنينا
وإنْ جئت ْم برملَةَ أو به ْنــــ ٍد
في النص مجموعة من الكنايات ،أهمها الكناية عن اعتماد مبدأ الوراثة في الحكم( ،إذا ما
مات كسرى قام كسرى) ،وهنا يعتمد الشاعر المعرفة التاريخية ،ويمكن أن نُؤ ِّول كسرى
كنايةً عن التجبر والطغيان ألن سيرة كسرى في الذاكرة التاريخية تذكر المسلمين بهذا
المعنى ،و(إن جئتم برملة أو بهند) ،كناية عن أولئك الذين جعلوا من الخالفة مرقى للتسلق
والوصولية على حساب الواجب والمسؤولية.
وعبَّر الكميت بن زيد األسدي عن سخطه واحتجاجه على نظام الحكم الوراثي قائالً(:)28
ب
ضعونا كارهين لبَ ْي َعـ ٍة
أنا ُخوا ألخرى واأل ِز َّمةُ ت ُْج َذ ُ
إذا ات َّ
َ
ً
وه َّم ُه ُم أن يمتروها فيَ ْحلِبُــوا
ردافا ً علينا ل ْم يَسي ُموا رعية
وقالــوا و ِرثناها أبانا وأمنا
أب
وما و َّرثت ُهــ ْم ذاك أ ٌّم وال ُ
وإذا كان شعراء بني أمية قد رصدوا أفعال الخلفاء ومنجزاتهم وكشفوا عن صفاتهم وسلوكهم
والجوانب المضيئة في شخصياتهم وضمنوا ذلك قصائدهم التي أذاعوها بين الناس والتي
حققت فاعليتها واحدة من أهم وسائل الدعاية السياسية ،فإن هناك شعراء حاولوا تصويرهم
على العكس من ذلك بغية زعزعة مكانتهم السياسية وإحداث قطيعة بينهم وبين رعيتهم ،وقد
حمل هذا الشعر طابع المعارضة سواء أكان يمثل حزبا ً سياسيا ً معيناً ،أم أنه يعبر عن وجهة
نظر شخصية لشاعر قد ضاق ذرعا ً بالسياسة القائمة.
فهذا الكميت بن زيد األسدي يرصد ما في السلطة األموية من عدول عن هدى القرآن ،وسنة
الرسول (صلى هللا عليه وسلم) وما في حكم الخليفة من ظلم وتعسف فيقول)29(:
ففي ُك ْم لعمري ذو أفانيـــن م ْق َو ُل
فيا ساسةً هاتوا لنا من جوابك ْم
ق نقضي بالكتاب ونعد ُل
ب نحـــــــنُ فيه وأنتـــ ُم
على الح ِّ
أأه ُل كتا ٍ
ٌ
فيحكـــــم فيــنا المــرزُبان المرف َّ ُل
منبوذ وراء ظهورنا
أم الوح ُي
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يستخدم الشاعر أسلوب التهكم والسخرية ،وذلك في قوله(فيا ساسة) وأراد بذلك ساسة الناس،
وهذا على سبيل الهزء بهم ،ويمزج ذلك بأسلوب االستفهام الذي ينطوي على موازنة ضمنية
بين الحكم القائم وبين الصورة المثالية لما يمكن أن يكون الحكم عليه من العدل والرحمة.
ويكشف الشاعر نفسه عن جانب آخر من جوانب السياسة الظالمة لألمويين ،إذ يصور
الخليفة هشام بن عبد الملك وواليه خالد القسري بصورتي الذئب والضبع ،فيقول)30(:
أبو جعدة العادي وعرفا ُء جيأ ُل
لنا راعيا سو ٍء ُمضيعان منهمــا
ُ
وفرعُــ ُل
ك
ٌ
شري
فيها
ل
ع
ر
ف
لها
وغاب ِرعاؤها
أتتْ غنما ً ضاعتْ
ْ
َ
ْ ٌ
يتحول الخليفة عند الشاعر إلى ذئب وهذا التحول ينطوي على داللة تقضي بموت شعوره
اإلنساني ووقوعه أسير غريزته الحيوانية إذ تؤكد هذه الصورة حالتي الغدر والخيانة ،فأبو
جعدة (كنية الذئب) ،يظهر في الليل عادة والليل غطاء للغدر ،والخيانة تسري على الحيوان
مثلها مثل اإلنسان (أتت غنما وغاب رعاؤها).
وهذه الصورة  -كما رآها الشاعر -تبين فساد السلطة األموية ممثلة بالخليفة ،إذ إن الصورة
تتلون بلون المشاعر التي يشعر فيها اإلنسان تجاه اآلخر ،فمشاعر الكره التي جعلته يصور
الخليفة األموي بهذه الصورة المرعبة هي غير مشاعر الحب التي جعلته يصور سياسة آل
البيت بالصورة المثلى وذلك في النص التالي الذي يهاجم فيه سياسة األمويين ،فيقول)31(:
س سوا ًء و ِرعيَــ ِة األنعام
ساسةٌ ال كمن يرى ِرعيــة النا
ِ
أو سليمانَ بَ ْعـــ ُد أو ك ِهشام
ال كعب ِد الملي ِك أو كوليــــــــ ٍد
َمنْ يَ ُمتْ الي ُمــتْ فقــيداً ومـن يحــــــــ َي فــال ذو إ ٍل وال ذو ِذمــام
تظهر صورة الحكم األموي السلبية القائمة على االضطهاد واالستغالل عند الشاعر في
موقفه الموحد من الخلفاء الذي ال يفرق فيه بين عبد الملك أو الوليد أو غيره فكل هؤالء
رموز للسلطة األموية التي يرفضها ألنها في نظره ال تفرق بين اإلنسان والحيوان.
ويصور الشاعر مالك بن الريب (ت60هـ) الخليفة مروان بن الحكم بهذه الصورة الساخرة
قائالً(:)32
ولكنَّ ما تقضي لنا بنتُ َج ْعفَ ُر
لَ َع ْمر َك ما مروانُ يقضي أمورنا
فيا ليتها كانت علينا أميـــــــرةً
وليتك يا مروانُ أمسيتَ ........
ويالحظ أن أسلوب السخرية قد أصبح ظاهرة عامة عند هؤالء الشعراء ولعل السبب في ذلك
يعود إلى حالة اليأس التي تهيمن عليهم تجاه السياسة األموية القائمة ،فاتخذوا منه وسيلة
للتعبير عن شعورهم بالعجز واألسى كما أنه أداة فاعلة ومؤثرة في النقد لها فعل أبلغ م َّما
عليه الكالم االعتيادي .لقد وظف الشاعر في البيتين السابقين هذه السخرية لخدمة الفكرة التي
أراد عرضها في اإلشارة إلى سوء الحكم وفساده.
ّ
إن طبيعة التضاد الحاصل بين نصّ السلطة ونصّ المعارضة تكشف عن حقيقة التوجّه
الشعري نحو أنماط جديدة من التعبير ،فالشعر السياسي المولود في هذا العصر استناداً إلى
والدة الفكر الحزبي في ثنائية الحكم والمعارضة اندرج على الصعيد الشعري في سياق
جديد ،متحوالً إلى نوع من الحشد اإلعالمي باتجاه الدفاع عن نموذج الفكرة ،وتوفير فرص
حجاج دامغة تنهض على صراع لغوي يقود إلى صراع هادف إلى كسب الرأي العام ،إذ
أصبح الشعر وسيلة إعالمية مادتها لغة مغايرة ذات طبيعة مقصدية تستلزم ممكنات تعبيرية
مختلفة ،وتتجه باتجاه بناء تشكيالت شعرية أخرى تسهم في بلوغ الهدف ،وأصبح الشعر
السياسي اعتماداً على هذه المرجعية أسلوبا ً جديداً أضفى طابعا ً ثقافيا ً جديداً على الحياة
الثقافية والشعرية والسياسية ،وتحوّل إلى ظاهرة مميزة لم يكن للشعرية العربية مكن سابق
عهد بها.
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 3ـ المرجعية االجتماعية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتمثّل المرجعية االجتماعية بشبكة من البنى الواقعة في ظ ّل عالقات تنظّم الحراك االجتماعي
بواقعه الثقافي،وهي تزوّد مجال التكوين اإلنساني المجتمعي برؤية عقلية تناسب الحساسية
السوسيو ثقافية للشخصية االجتماعية المكوّنة لإلنسان ،وقد ظلت القيم العربية حاضرة في
نفوس الناس على هذا المستوى ،وظل الواقع القبلي القريب يفرض كثيراً من األعراف
االجتماعية التي أقرتها طبيعة الحياة في البيئة العربية ،لذا عني شعراء بني أمية بنسب
الخليفة ألن مكانته تعتمد في جزء كبير منها على عراقة نسبه ونقائه وهذا ما يشكل أحد
مقومات الشخصية إلى جانب الفعل ،بل إنه أكثر أهمية ألن الفعل مرتبط به ،وتتجلى هذه
األهمية في الموقف المضاد الذي وقفه شعراء األحزاب المعارضة في محاولة هدم هذا البناء
االجتماعي ،وتقويض مكانة الخليفة واثبات عدم صالحيته للنهوض بأمر األمة من خالل
إثارة الشكوك حول نسبه ،فهذا الشاعر الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك يفتخر بنفسه
وبنسبه ،فيقول)33(:
ومروان جدِّي ذو الفعا ِل وعام ُر
أنا ابنُ أبي العاصـــي وعثمانُ والدي
ثقيفٌ وفهــــ ٌر والعصاةُ األكاب ُر
أنــا ابــنُ عــظيم القــريتـين وعزِّهــا
بي الهدى يقهر بـــه من يفاخ ُر
ن
نبي الهدى خالي و َمـــــنْ ي َك خالـــــــهُ
ُّ
ُّ
نالحظ في هذه األبيات التأكيد على (األنا) إذ تظهر صورة الذات من خالل الواقع الذي يفخر
فيه بشرف نسبه من جهة أبيه وأمه ،فهو كريم األجداد واألخوال بل هو صفوة قريش وثقيف
ورمز التحاد دمائهم وامتزاج أمجادهم ،ويبلغ الفخر أوجه في البيت األخير إذ يبين التقاء
نسبه بنسب الرسول (صلى هللا عليه وسلم) مؤكداً ذلك بتكرار نبي الهدى وصلة القربى
(خالي وخاله).
وقال الشاعر طريح بن إسماعيل الثقفي يمدح الوليد بن يزيد بن عبد الملك)34(:
نــــي وال ُولُ ُج
الح
طاح ولَ ْم
أنت َ ابْنُ ُم ْ
تَ ْع ِطفْ عليك َّ
ُّ
ح البِ ِ
سلَ ْنطَ ِ
يعــتلــــج
ــضب
لو ق ُ ْلتَ للسي ِل د ْع طريق َك والمو
ُج عليــه كال ُه ْ
ُ
ْ
َ
منعرج
ض عن َك
الرت َّد أو
ُ
ساخ أو لكان لَـــــهُ
في سائر األر ِ
تشـــج
طــوبى إلعــراقِ َك التي
طوبــى لِفَ ْر َع ْي َك ِمـنْ هنا وهنا
ُ
وبإزاء هذه الصورة اإليجابية لنسب الخليفة األموي ،برزت قضية أثارت احتجاجا ً على
الخليفة معاوية بن أبي سفيان تتمثل باستلحاق نسب زياد بن سمية بأبيه أبي سفيان ،وذلك في
سنة أربع وأربعين للهجرة ،ثم تعيينه واليا ً على البصرة  -وهو أول عمل يقوم به لمعاوية،
وقد حمل عدد من الشعراء على معاوية حملة شديدة اتسمت بالقوة والعنف والنقد الشديد
الممتزج بالسخرية المريرة ألن هذا االستلحاق يشكل في نظرهم تشويها ً لصورة الخليفة
االجتماعية ،وإساءة لمكانته ونسبه ،ويعد الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري (ت69ه) أبرز
شاعر تعرض لمعاوية بن أبي سفيان بالنقد والتجريح والسخرية من فعلته هذه حين قال)35(:
م َغ ْل َغلةً من ال َّر ُج ِل اليــماني
ب
أال أبلغ معاوية بـــن حر ٍ
وترضى أنْ يقا َل أبوك زان
أتغضب أنْ يُقا َل أبوك عفٌّ
ُ
كرحم الفيل مــن ولد األتان
فأشه ُد أنَّ رحمك مـن زيا ٍد
ِ
وصخ ٌر من سمية غير دان
وأشهــــ ُد أنَّهـا ولدتْ زيادا
اعتمد الشاعر الجدل واالحتجاج الممتزج بأسلوب السخرية والتهكم في محاولة منه لتصوير
سلبية هذا القرار وإقناع معاوية بأن تبني هذا القرار يمثل إساءة ألبيه ،ألنه إقرار بالزنا عليه،
والزنا عادة مرذولة اجتماعية ومرفوضة دينيا ،وال بد له أن يضع نصب عينيه ردة الفعل
المتوقعة من الناس.
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ويشبه الشاعر صلة الرحم بين زياد وبين معاوية بصلة الرحم بين الفيل وبين الحمار ،وهو
بهذا التشبيه يجزم على استحالة هذا األمر ،كما أنه أراد الموازنة بين الشخصيتين فشبه
معاوية بالفيل مما يدل على العظمة والمنزلة الكبيرة وشبه زياد بالحمار لما فيه من احتقار
وضعة .وينتقل الشاعر من التعبير المجازي (التشبيه) إلى التعبير الحقيقي المباشر ليؤكد أنه
ال صلة إطالقا بين صخر (والد معاوية) ،وسمية (أم زياد) معتمداً تكرار التعبير (وأشهد
أن) ،وهذا التعبير يمتلك خصوصية لدى المسلمين فهو دال على اليقين ،وكأن الشاعر أتى
به على سبيل القسم.
وقال الشاعر نفسه لمعاوية حين أق َّر بأخوة زياد له(:)36
ش ْع َب قَ ْعبِ َك بانصداع
ب فبش ِّْر ِ
إذا أودى معاويةُ بنُ حر ٍ
فأشه ُد أنَّ أُم َك لم تباشر أبا سفيان واضعـــةَ القناع
ولكن كان أم ُر فيه لبس عــلـى وجــ ٍل شديـــ ٍد وارتياع
يظهر الطعن في صحة قرار معاوية باستلحاق نسب زياد من خالل خطاب الشاعر لزياد
مستخدما ً أسلوب الشرط (إذا) ،مما طبع األبيات بطابع االستنكار إذ يبين بأن هذه القضية
مرحلية تزول بزوال معاوية ،وقد جاء جواب الشرط على سبيل السخرية والتهكم لينفي
وجود أية عالقة بين أم زياد وبين أبي سفيان ،وخاطب عبد الرحمن بن الحكم (ت بعد 61هـ)
معاوية في استلحاق زياد بنسبه ضمن وفد لهذا الغرض فقال)37(:
ب بأن تحبو كرائمك العبيدا
أترضى يا معاويةَ بنَ َح ْر ٍ
كأني والذي أصبحت عبداً له بالقوم قد شركو يزيدا
فإن ترجع فمثُل َك زاد خيراً وأن تأبى فلم تُطع الرشيدا
يستخدم الشاعر أسلوب السؤال واالستفهام ليضع الخليفة أمام حالة تكافؤ بين (نسائه
الكريمات ،وعبيده المملوكين) وهذا ما ال تقره األعراف االجتماعية في البيئة العربية مبينا
خطر االستلحاق الذي يقر بشركة العبيد ليزيد داعياً الخليفة إلى إتباع الرشد والتخلي عن هذا
األمر ،وهو ما يعرضّ سمعة الخليفة للمساءلة االجتماعية.
ّ
إن المرجعية االجتماعية على هذا النحو موّنت نصّ السلطة بالكثير من القيم األصيلة التي
استثمرها من أجل توكيد حزب السلطة ورجاله ،وتمكينهم من تحصيل تفويض شعري عبر
تفويض اجتماعي لتولّي الخالفة وقيادة الدولة ،مثلما مونت بالمقابل نصّ المعارضة بإمكانات
مشابهة أفضت إلى تكوين رأي عام اجتماع ّي يقوّض هذه السلطة ،وينزع عنها شرعيتها في
ّ
صف المعارضة ،وفي
سياق توظيف مضا ّد يتوجّه إلى الرأي العام االجتماعي لشحنه في
الحالين يبذل الشاعر جهداً كبيراً في مضاعفة طاقة لغته الشعرية وصورها الالفتة القادرة
على التأثير في حسّ المتلقّي الجمعي المش ِّكل للرأي العام.
4ـ المرجعية االقتصادية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تع ّد المرجعية االقتصادية من المرجعيات المؤثّرة المهمة في توجيه الرأي العام الثقافي وجهة
معينة لما لها من تأثير مباشر في الحياة اإلنسانية ،فمن دون وصول هذه المرجعية إلى
مستوى معقول من الحضور والقوة والتكامل تبقى الحياة اإلنسانية مهددة بالهزيمة ،وهو ما
يفضي إلى وضع ثقافي واجتماعي وسياسي يناسب مكانة هذه المرجعية من حيث القوة أو
الضعف ،فحين تتسم بالقوة والرخاء والتطور فإن هذا ينعكس على نحو أصيل على ثراء
ق ،في حين تنحدر هذه الحياة إلى
الحياة اإلنسانية واالرتقاء بها إلى مستوى حضاري را ٍ
أرذل مستوياتها حين تتسم المرجعية االقتصادية بالضعف والهزال والهوان.
تركت الحياة االقتصادية تأثيراً واضحا ً في نتاج الشعراء في العصر األموي سلبا ً وإيجاباً،
وكانت سببا ً في توجيه عناية الشعراء بالخلفاء ،أو االحتجاج عليهم وعلى عمالهم ووالتهم

86 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

مستندين في موقفهم على الفهم الديني ،إذ توضح آيات القرآن الكريم ،وأحاديث النبي (صلى
هللا عليه وسلم) ،وسيرة الصحابة األوائل السبل والوسائل التي تخفف من التفاوت الطبقي بين
الناس ،وتحدد التصرف في بيت المال والزكاة والصدقات إلغاثة المحتاجين ،وطبقا ً لهذا
الفهم طالب هؤالء الشعراء بأحقية المسلمين في بيت المال ألن ملكيته تعود إليهم جميعاً،
وطالبوا الخليفة بتقسيمه تقسيما ً عادالً بوصفه القائم على أموال الدولة.
ويصور الشاعر كثيِّر ع ّزة حالة االستقرار االقتصادي للمجتمع في ظل الخليفة عمر بن عبد
العزيز فيقول(:)38
وأعجم
فصيح
ُمنا ٍد ينادي من
ب كلِّهـــا
ض وال َغ ْر ِ
ِ
ق األر ِ
فما بينَ ش َْر ِ
ٍ
ل
ذ
بأخ
ظلمــتنـي
درهـــم
ذ
أخ
وال
ر
دينا
ر
يــقــو ُل أمــي
المــؤمنــينَ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
لقد أفرزت الصورة السمعية في البيتين السابقين صوت الرضا عن الخليفة وعكست تصرفه
االيجابي في توزيع العطاء وتقسيم األموال بين الناس ،وتبدو شمولية الصورة في التركيز
على سعة المساحة الجغرافية(بين شرق األرض وغربها) ،والتكافؤ بين الناس(العرب
والعجم) ،والتقابل بين القلة والكثرة(دينار-درهم) ،وبذلك تتحقق حالة االستقرار التي يعيشها
الناس بالمساواة.
ويبين نابغة بني شيبان السياسة االقتصادية للخليفة يزيد بن عبد الملك فخاطبه قائالً(:)39
وأحييتَ العطا َء وكان َميتا ً ولــوال اللــهُ ماحيـــ َي العطــا ُء
ومنْ يَ َم ٍن لها بين أيضا ً جبا ُء
ففي ك ِّل القبائ ِل منْ معـــ ٍد
ً
تظهر الصورة في البيت األول في(أحييت العطاء وكان ميتا) ،إذ خرج العطاء بمفهومه
التجريدي من حالة الغياب(الموت) ،إلى حالة الحضور(الحياة) ،إذ جعل الشاعر العناية
اإللهية هاديا ً لعناية البشر ،فضالً عن المبدأ اإلسالمي الذي اعتمده في تصوير سياسة الخليفة
االقتصادية المتمثلة بتوزيع العطاء بين الناس بالتساوي بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية.
وأفصح الخليفةُ الوليد بن يزيد بن عبد الملك عن المنهج العام لسياسته االقتصادية ،وكان
شاعراً فقال)40(:
ستُقل ُع
ضم ْنتُ لكم إن لم تَ ُع ْقني عوائ ٌ
ق بأنَّ سما َء ُّ
الض ِّر عنكم َ
ِّ
ق معــا ً وزيادةٌ
ع
وأعطية منـــي عليكم تب َّر ُ
سيوش ُك إلحا ٌ
وقال أيضا(:)41
ضمنتُ ل ُك ْم إنْ سلَّ َم هللاُ ُم ْه َجتي عطا ًء ورزقا ً كامالً في ال ُمح َّر ِم
ــــم
فال تَ ْع ِجلوني ال أبا ً ألبي ُكــ ُم
فإنِّي لَ ُك ْم كالوالِ ِد ال ُم ِّ
ترح ِ
يلجأ الشاعرية /الخليفة إلى تكرار الفكرة ليعمق معنى الصورة التي تراوح بين التخلص من
القيود(إن لم تعقني عوائق،إن سلَّم هللا مهجتي) والنزوع إلى االنطالق (سماء الضر عنكم
ستقلع ،عطاء ورزقا كامال) ،إذ تكشف الصورة سعيه لتحقيق االستقرار االقتصادي،وتنطوي
على بعد ديني أخالقي يتمثل في االستجابة الذاتية الحتياجات الناس(فإني لكم كالوالد
المترحم).
ولكن في المقابل اشتكى شعراء آخرون من سوء األحوال االقتصادية في ظل السلطة
األموية ،داعين إلى إصالحها ومعالجتها ،فهذا الفرزدق يبين المآسي التي تتعرض لها قبائل
مضر ويدعو الخليفة الوليد بن عبد الملك إلى إنقاذها مستخدما ً أسلوبا ً قصصيا ً في تصوير
بؤسهم فيقول(:)42
ق مطيَّتي
رأُوني فنادوني أسو ُ
ب َحرائ ُرهْ
ت هُالَّ ٍك َ
سغا ٍ
بأصوا ِ
فقالوا أ ِغ ْثنا إنْ بلَ ْغتَ بِ َدعْـو ٍة
س إن َّ َك زائـ ُرهْ
لنا ِع ْن َد خي ِر النا ِ
فقلتُ لَ ُه ْم إنْ يُبل َغ هللاُ ناقتـي
وإياي أُنبي بالذي أنا خابــــ ُرهْ
ُ
الذئب ك َّل عشيَّ ٍة
بحيث رأيتُ
يروح على مهزول ُك ْم ويُبا ِكــــ ُرهْ
ُ
َ
ْ
ً
ُ
ليجت َّر ِمنك ْم إنْ رأى بارزا لـه
ف الالئي عليك ْم حظائِ ُرهْ
من ال ِجيَ ِ
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ْ
ضراً إنَ السنين تتابعتْ
عليها بح ٍّز يكسر العظــم جا ِز ُرهْ
أغث ُم َ
تحظر عليهم قنا ِط ُر ْه
وكل مع ٍّد َغيرهُم حو َل ساعــ ٍد من الريف لم
ْ
يمزج الشاعر بين الصورة السمعية التي أفرزت صوت االستغاثة ألبناء مضر والدعوة
إليصاله إلى الخليفة ،والصورة البصرية التي تمثل مشاهدته العينية لتقديم صورة الواقع
المتردي الذي تعيشه هذه القبيلة معتمدة صيغة الحوار الخارجي (فقالوا ،فقلت) لعرض هذه
الصورة وإضفاء طابع اإلثارة عليها ،واستخدم الشاعر لغة حكائية بسيطة تقترب من لغة
الحياة العادية كي يسرد األحداث .ثم يطالب بإغاثة مضر مشيراً إلى التفاوت الطبقي وأثره
في تشكيل المجتمع من خالل موازنة حالها مع حال القبائل األخرى التي تنعم بالخير
والغنى..
وتتكرر مثل هذه الشكوى عند الشاعر نفسه بما يشير إلى أنه يعبر عن حاجة الناس قبل
حاجته الشخصية من ذلك شكواه للخليفة يزيد بن عبد الملك التي يشير فيها إلى تواجد الناس
الذين يطلب اإلغاثة لهم ،التي يقول فيها(:)43
ُ
ُج ْرداً وكــ َّل بهيــم ٍة فـي اله َّز ِل
سنون بالدَنا فَتَ َر ْكنَها
أ َك َل ال ُّ
ولقد تركتُ بِوا ِحفينَ بقيـةً
س ْي َب ندا َك غير ال ُم ْم ِح ِل
يرجونَ َ
إن الصورة (أكل السنون بالدنا) استعارية تشخيصية ،فالسنون تبدو أنها أكلت كثيراً
َّ
بداللة(فتركنها جردا ،وكل بهيمة في الهزل) ،مما يبين األثر الشمولي الذي تركه القحط،
والذي امتد إلى كل شيء (األرض ،اإلنسان ،الحيوان) ،وتبدو صيغة الطلب في البيت الثاني
بشكل مؤثر إلنقاذ ما تبقى من أولئك الذين أصابهم الهالك.
وتحدث الشاعر إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز قائالً(:)44
ت والنَّظَ ِر
يتيم
كم
ضعيف ال َّ
صو ِ
ِ
بالمواسم من شعثا َء أرملــ ٍة و ِمنْ ٍ
ِ
يدْعو َك دعوةَ
ش ِر
ملهوف كأنَّ بـ ِه
مسا ً من الجنِّ أو َخبْالً من النَّ َ
ٍ
يدرج ولم يَ ِط ِر
ش ل ْم
ممن يع ُّد َك تكفي فق َد والــــد ِه
ْ
ْ
خ في العُ ِّ
كالفر ِ
يكرر الشاعر الفكرة نفسها في تصوير بؤس وشقاء(األرامل واأليتام) مما يدل على انفعاله
بهذه المشاهد الخارجية وانعكاسها في ذاته الداخلية ،فالصورة هنا أداة تعبيرية من تركيب
الذهن يكشف بها الشاعر الواقع االقتصادي لفئات معينة من الناس ،وقد أوضحت المعادالت
التشبيهية الصورة وأبرزت الجانب المؤثر فيها إذ أنها تثير عطف الخليفة وتحفزه للعطاء.
واشتكى الشاعر عبدهللا بن ال ّزبير األسدي من سلطة األمويين ،وسياستهم االقتصادية،
وتوزيعهم غير العادل للعطاء ،فخاطب الخليفة معاوية قائالً(:)45
ونُدعى إذا ما كانَ حزُّ الكراكـ ِر
عــطا ُؤ ُك ُم للضــاربيــنَ ِرقــابَــ ُكـ ْم
إذا ما قسمت ْم في الخطاء األصاغ ِر
نحنُ أخوك ْم في المضيق وسهمنا
أَ ْ
َ
ُ
دي حينَ نسأ ُل باســــ ِر
وثَ ْديُكــ ُ ُم األدنــى إذا ماســألت ُــــــــ ُم
ونلقى بِث ٍ
وإن كان فينا َّ
أخــذنا بــه من قبل نــا ٍه وآمــ ِر
نب في الناس مثلهُ
الذ ُ
ض ُك ْم
وإن جاءكم منَّا
ل َو ْيتُــ ْم لــهُ يومــا ً َجنوب المناخـ ِر
ٌ
غريب بأر ِ
يتحدث الشاعر عن طبيعة العالقة بين األمويين وقومه إذ يتكلم باستخدام ضمير الجمع ليعبر
عن موقف جماعي عام مبينا ً أن عالقة األمويين بقومه تقوم على المصلحة الخاصة ألنها
غير متوازنة مع ما قدموه من عون ومساعدة السيما في وقت الحروب واألزمات.
ويبرز العامل االقتصادي(العطاء) دليالً على اختالل هذه الموازنة ،إذ إن نصيبهم منه
النصيب األصغر ،كما يتضح في قوله (وسهمنا إذا ما قسمتم في الخطاء األصاغر ،ونلقى
بثدي حين نسأل ياسر) ،في حين أن العطاء األكبر(للضاربين رقابهم) ،وهذه كناية عن
الضعف واالستسالم واستغالل العامل االقتصادي في تحقيق مآربهم مع األقوياء ،وقد جاء
التركيز على العامل االقتصادي من خالل المفردات(عطاؤكم سهمنا،قسمتم،نسأل،سألتم).
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ويحتج الشاعر الوليد بن عقبة(ت بعد61هـ) على استغالل الخليفة معاوية بن أبي سفيان
أموال الناس وامتناعه عن العطاء فيقول(:)46
ت
سئلْتَ تقو ُل ال
فإذا ُ
وإذا سألتَ تقو ُل هـــا ِ
ت
الفرا
على
َروي
ت
ال
ر
الخي
عال
وأنتَ
تأبى فِ
ِ
ِ
ت
ا
المم
حتى
ال
ك
تر
أو
م
نعــــ
إلى
ل
َمي
ِ
ِ
ْ
أفال ت ُ
يمتزج أسلوب الشاعر بالسخرية والتهكم (أال تروي وأنت على الفرات) ،لالحتجاج على
معاوية معتمداً النفي واإلثبات لتوضيح الصورة  ،إذ يقترن النفي باألعراض عن تقديم
العطاء ،ويقترن اإلثبات بأخذه أموال الناس .وهكذا يتحد الموقفان ليبينا عن أثر المال في
التحكم بتصرف الخليفة.
ويبرز في شعر العصر األموي مظهر من مظاهر االحتجاج االقتصادي ،يتمثل بالتظلم
والشكوى من الوالة والعمال ،والسعاة القائمين على تطبيق األنظمة االقتصادية ،فقد فرضوا
كثيراً من الضرائب على الناس واستخدموا طرقا ً غير عادلة في جبايتها لذا ضج الناس
بالشكوى ،ورفع الشعراء أصواتهم مطالبين السلطة برفع الحيف والظلم عنهم .ولعل من أهم
النصوص التي صورت ظلم العمال والسعاة والتي عرضت سوء الحال نص الراعي
النميري الذي توجه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان قائالً(:)47
أول َي أمر هللا إنَّا معش ٌر
حنفا ُء نسج ُد بكرةً وأصيال
ق الزكاة مــنزالً تنــزيـــــال
عرب نرى هللِ في أموالنا حــ َّ
ُ
إن صيغة الخطاب(أولي أمر هللا) جاءت لتذكر الخليفة بواجبه تجاه ربه في الحفاظ على
األمانة التي أوكلت إليه في القيام بأمر المسلمين ،ومن ثم تحفيزه للنهوض بمسؤوليته ،وأخذ
دوره كامالً في ما سيعرض عليه من أمر .وقد ق ّدم الشاعر صورة نموذجية لقومه لما يقومون
به من أداء الواجبات الدينية والفروض الربانية ،ورك ّز على الفرض المتعلق بالجانب المالي
واالقتصادي( ،)48أي الجانب المتصل بموضوع الشكوى(الزكاة) لكي ال يترك ألحد فرصة
اتهامهم بالتقصير واستغالل ذلك في تبرير العمل الذي قام به السعاة ويبدو واضحا ً أن
الشاعر يعتمد اإلسالم مصدراً لتأييد موقفه ومنطلقا ً لعرض موضوعه ،يقول:)49(:
سعاةَ
عصو َك حينَ بعثتهم وأتوا دواهي لو علمتَ وغوال
إن ال ُّ
ْ
أخذوا العريف فقطعوا حيزومه بــاألصــبحية قائــما ً معــلــوال
أخذوا حمولته فـأصبح قائما ً
ما يستطيع عن الديار حويال
ياح ذيوال
يدعو أمير المؤمنين ودونــه خر ٌ
تجر به الـــ ِّر ُ
ق ُّ
يدعو بقارعة الطريـــــق هديال
ك ُهداه ٍد كسر الرماةُ جناحه
َّ
عنــا وأنقــذ شلــونا المــأكــوال
فادفع مظالم عيلت أبناءها
يؤكد الشاعر في البيت األول عصيان السعاة للخليفة (إن السعاة عصوك) ليحقق غرضين:
األول ،تبرئته من تهمة التقصير التي قد تنسب إليه ،والثاني :تحريضه عليهم لعدم تنفيذهم
األوامر التي كان عليهم االلتزام والعمل بموجبها ،ثم ينتقل إلى سرد األحداث التي تعرض لها
سيد قومهم (العريف) ،وما لقيه من تعذيب وتنكيل على أيدي السعاة بعد سلب أموالهم ،وبذلك
يكشف عن الروح اإلجرامية التي عليها هؤالء ،فضالً عن الجشع المسيطر على نفوسهم،
على النحو الذي يكشف عن حقيقة دور المرجعية االقتصادية في بناء العقل والوعي
والممارسة اإلنسانية ضمن سياقات خاصة ،تحرّض الشعر على التقاط مالمح معيّنة تسهم في
التأثير على المتلقّي وتوجيهه في مسارات محددة.
ّ
إن تع ّدد المرجعيات على هذا الصعيد يعمل على تشكيل الرؤية الشعرية داخل النص في
إطار األخذ من هذه المرجعيات وتوظيفها لصالح المقصدية الشعرية ،وبما ّ
أن الشعر
السياسي األموي كان ذا جناحين متضا ّدين ،األول جناح السلطة ال ُمنتِج لنصّ السلطة ،والثاني
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جناح المعارضة ال ُمنتِج لنصّ المعارضة ،فقد تش ّكل الشعر السياسي المستند إلى هوية حزبية
تشكالً نوعياً خاصا ً ليس لتجربة الشعرية العربية قبل هذا العصر من سابق معرفة به ،فهو
ظاهرة شعرية جديدة بحق من ظواهر الشعر األموي ،إذ تو ّجه شاعر السلطة وشاعر
المعارضة معا ً نحو المرجعيات نفسها ،ك ّل ينهل ويأخذ ويفيد ويستثمر ويوظّف منها ما
يساعده على تمثيل فكرته ،إما في الدفاع عن الحزب الحاكم ،والسعي إلى حشد القرائن
واألسانيد لتوكيد أحقيته في السلطة ،وعلى النقيض من ذلك يقوم شاعر المعارضة بحشد
قرائن وأسانيد وأدلّة مغايرة تقوّض تلك ،وتشحن الرأي العام بوعي آخر يدعم فكرة
المعارضة ساعيا ً إلى دحر كل ما أحرزه شاعر السلطة والحزب الحاكم من مكاسب ثقافية
واجتماعية على هذا المستوى ،في السبيل إلى ترويج فكرته والدفاع عن نموذجه وكسب
الرأي العام لصالح دعوته وتوكيد شرعيته وصدقيتها.
الخاتمة
قام الشعر السياسي في العصر األموي على جملة مكونات وأسس أملتها طبيعة الحياة
السياسية الحزبية التي أفرزت ثقافة سياسية جديدة ال عهد لإلنسان العربي بها من قبل ،فنشوء
أحزاب سياسية تنوعت بين أحزاب سلطة وأحزاب معارضة أسهم على نحو جل ّي في
تحريض شعراء هذه األحزاب على كتابة شعر سياسي يدافع عن انتمائاتهم ،وقد تع ّدد
المرجعيات على هذا الصعيد على النحو الذي يعمل على تشكيل الرؤية الشعرية داخل النص
في إطار األخذ من هذه المرجعيات وتوظيفها لصالح المقصدية الشعرية ،وبما ّ
أن الشعر
السياسي األموي كان ذا جناحين متضا ّدين ،األول جناح السلطة ال ُمنتِج لنصّ السلطة ،والثاني
جناح المعارضة ال ُمنتِج لنصّ المعارضة ،فقد تش ّكل الشعر السياسي المستند إلى هوية حزبية
تشكالً نوعياً خاصا ً ليس لتجربة الشعرية العربية قبل هذا العصر من سابق معرفة به ،فهو
ظاهرة شعرية جديدة بحق من ظواهر الشعر األموي ،إذ تو ّجه شاعر السلطة وشاعر
المعارضة معا ً نحو المرجعيات نفسها ،ك ّل ينهل ويأخذ ويفيد ويستثمر ويوظّف منها ما
يساعده على تمثيل فكرته ،إما في الدفاع عن الحزب الحاكم ،والسعي إلى حشد القرائن
واألسانيد لتوكيد أحقيته في السلطة ،وعلى النقيض من ذلك يقوم شاعر المعارضة بحشد
قرائن وأسانيد وأدلّة مغايرة تقوّض تلك ،وتشحن الرأي العام بوعي آخر يدعم فكرة
المعارضة ساعيا ً إلى دحر كل ما أحرزه شاعر السلطة والحزب الحاكم من مكاسب ثقافية
على هذا المستوى ،في السبيل إلى ترويج فكرته والدفاع عن نموذجه وكسب الرأي العام
لصالح دعوته وتوكيد شرعيته وصدقيتها
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دور المؤسسات العقابية في إصالح المحكوم عليه
ِره وا كاكه رش سيد مينه
م.م/في قسم القانون /جامعة راثةرين
ملخص البحث
إن مخالفة القانون قد تسلب من اإلنسان حريته إال أنها التمتد إلى سلب إنسانيته
وكرامته ،وعليه فإذا كان السبب من وجود المؤسسات العقابية سلب حرية المحكوم عليه فإن
اإلصالح هو الهدف وراء سلبه ،وبالتالي أصبحت هذه المؤسسات أماكن لسلب حرية
المحكوم عليهم بغية تطبيق أساليب المعاملة العقابية عليه  -في سبيل إصالحه-من التصنيف
والعمل والتعليم والتهذيب ،وكذلك أساليب وكيفية تنفيذ الجزاء الجنائي عليه ،وإلى جانب ذلك
فإن زيادة معدالت الجريمة على مستوى العالم جعلت الفقه المعاصر يراجع أساليب المعاملة
العقابية والبحث عن النظم والسبل الحديثة ،وتطوير البرامج التأهيلية واإلصالحية لتحقيق
الهدف المنشود.
Abstract
The breaking of the law may take from the man his freedom,
but that does not extend to lose his humanity and dignity. Therefore,
if the reason of the existence of penal institutions is to take the
freedom of the convict, the Rehabilitation is the aim behind this.
Thus, these institutions became a place to take the freedom of convicts
in order to apply the punitive treatment methods it - for the sake of the
Reformed-classification and employment, education and discipline, as
well as methods and how to implement the penalty Criminal him, and
besides the increase in crime rates in the world has made
contemporary scholars (Fiqh) decline punitive treatment methods and
the search for systems and modern ways, and the development of
rehabilitation and correctional programs to achieve the desired goal .
مقدمة
من المعلوم أن نظرة اإلنسان تتغير بمرور الزمان  ،منها نظرته للنظم االجتماعية
بجوانبها المتعددة  ،والمؤسسات العقابية  -بإعتبارها بيئة مهيئة لقضاء النزيل جزء من حياته
فيها بغية تحقيق التغييرات اإليجابية -قد مرت بمراحل عدة في التطور تبعا ً لتطور فكرة
العقوبة وفلسفتها ،حيث كانت في بداية األمر ينظر إلى تلك المؤسسات كمحل للتعذيب
والتنكيل ،وذلك لنظرتهم للعقاب كإنتقام من المسجون والتجنب من شره فقط ،وقد تغيرت تلك
النظرة للمؤسسات العقابية بمرور الزمان  ،مما أدى إلى تطور السياسة العقابية ،فأخذوا
إنسانية المسجون بنظر اإلعتبار ،وكذلك قابليته للتغيير واإلصالح ،وأصبح النظر إلى
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معاملة السجين بنظرة عالجية والعناية به من مقتضيات هذا اإلصالح ،إذ ينبغي معاملة كل
سجين حسب ظروفه الخاصة واالخذ بأمثل الطرق لمعالجة شخصيته والقضاء على العوامل
التي دفعته إلى مخالفة القانون ،لكي يستعيد المحكوم عليه تكيفه مع المجتمع مرة اخرى.
مشكلة البحث:
نعرض مشكلة البحث عبر تفكيك السؤال التالي:
ما هو دور المؤسسات العقابية في إصالح المحكوم عليه ؟
وبالتالي نتسائل:
.1هل يتمخض دور المؤسسات العقابية في تنفيذ الجزاء؟ أم يتعدى ذلك؟
.2ما أساليب المعاملة داخل هذه المؤسسات ؟ ومادورها؟
.3ما دور النظم المعاصرة والسبل الحديثة في إصالح الجاني ؟
منهج البحث:
نظراً لطبيعة البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتحقيق أهداف
الدراسة و اإلجابة على تساؤالت البحث ،مع اشارة إلى موقف الشريعة اإلسالمية وذكر
موقف المواثيق الدولية والتشريعات والدساتير في مواضع معينة من البحث.
نطاق البحث:
اليشمل هذا البحث من الناحية الموضوعية الموقوف احتياطيا بل يقتصر على
المحكوم عليه عدا المحكوم عليه بتدبير احترازى أو الغرامة.
فروض البحث:
 .1للمؤسسات العقابية دور بالغ في إصالح المحكوم عليهم ،والذي يعتمد بالدرجة
األولى على أساليب المعاملة داخلها.
 .2لألساليب العقابية دور بارز في إصالح المحكوم عليهم ويزداد هذا الدور مع تعدد
تلك األساليب.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:
.1التعرف على أساليب تنفيذ الجزاء الجنائي ،و دور القاضي فيه.
.2معرفة النظم العقابية و أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية ،وتأثيرها على إصالح
المحكوم عليهم.
.3اإلشارة إلى دور النظم والطرق الحديثة في تأهيل المحكوم عليهم.
هيكل البحث:
اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على النحو اآلتي وذلك لالجابة على تساؤالت البحث ،وللتحقيق
عن مدى صحة الفروض:
المبحث االول :المؤسسة العقابية
المطلب األول :المقصود بالمؤسسة العقابية وتطورها
المطلب الثاني :نظم المؤسسات العقابية
المطلب الثالث :أنواع المؤسسات العقابية
المبحث الثاني :تنفيذ الجزاء الجنائي
المطلب األول :أسلوب تنفيذ الجزاء الجنائي و دوره
المطلب الثاني :اإلشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي
المطلب الثالث :خصخصة المؤسسات العقابية
المبحث الثالث :أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية
المطلب األول :الفحص والتصنيف
المطلب الثاني :العمل
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المطلب الثالث :التعليم والتهذيب
المبحث االول
المؤسسة العقابية
للتحقق في دارسة شئ ما ،يجب العلم بماهية الشئ وملحقاته ابتدا ًء ذلك للوصول إلى النتائج
اإليجابية ،ولذلك يقتضي علينا ان نعرض في البدء المقصود بالمؤسسة العقابية وتطورها ،ثم
األنظمة المتبعة داخل هذه المؤسسات وبعد ذلك أنواع المؤسسات العقابية ،وذلك في ثالثة
مطالب على التوالي.
المطلب االول
المقصود بالمؤسسة العقابية وتطورها
عندما نتحدث عن تنفيذ الجزاءات الجنائية وأساليب المعاملة العقابية أثناء مدة
سلب حرية المحكوم بها  ،يفترض وجود أماكن لتنفيذ تلك الجزاءات وتطبيق أوجه المعاملة
العقابية فيها  .ومن هنا " نقصد بالمؤسسات العقابية األماكن التي تخصصها الدولة لتنفيذ
العقوبات والتدابير السالبة للحرية على المحكوم عليهم بها "( )1وذلك تمهيداً للعملية
اإلصالحية .لقد طرأت تطورات ملحوظة على المؤسسات العقابية منذ تأسيسها حيث أن
المؤسسة كانت تنظر إليها في البداية كمكان لحفظ المحكوم عليه ليقضي مدة حكمه في ظل
الوحدة واإلنفراد واألعمال الشاقة  ،ثم تغيرت النظرة إليها وأصبح المقصود منها بأنها أماكن
لإلصالح والتربية وتقويم سلوك المحكوم عليه وتأهيلهم حتى يكونوا أعضاء صالحين في
المجتمع كما جاءت في القاعدة ( )58من القواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونين " والهدف
الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف حماية
المجتمع من الجريمة ،وال سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف إال إذا استخدمت فترة الحبس
للوصول حتى أقصى مدى مستطاع  ،إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع ال راغبا ً في
العيش في ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب ،بل قادراً ايضا على ذلك"(،)2
وتيقن العلماء بأن العوامل الوراثية والظروف العادية واالستعدادت الشخصية لها تأثير على
دفع االنسان نحو الشذوذ مسيرة المجتمع وارتكاب الجرائم  ،وفكروا في تغيير دور المؤسسة
من العقاب والتعذيب واإلنتقام من المحكوم عليه الي التقويم والتوجيه واإلصالح والتأهيل
لكي يكون السجين مواطنا صالحا ً بعد عودته إلى أحضان مجتمعه ،وبعد ان كان السجين
يتلقى عقابا ً صارما ً ويقدم للحيوانات المفترسة او تجويعه أو تمزيق أعضاء من جسمه او
صلبه حتى الموت او غير ذلك من األساليب القاسية ،اي كان الغرض منها في بداية االمر
االنتقام الفردي ثم تغير إلى اإلنتقام الجماعي  ،إلى التفكير  ،إلى الردع إلى فكرة اإلصالح
والتأهيل  ،وهكذا تحولت السجون إلى مؤسسات اجتمعت األغراض العقابية مع األغراض
اإلصالحي ة  ،ومن أجل تحقيق تلك األهداف اإلصالحية قامت المؤسسة بتعيين مرشدين
ومربين ومنح فرص العمل لنزالئها واإلشراف على إمكانهم وكذلك الفصل بين الكبار
والصغار في المعاملة والرجال والنساء في أماكن مختلفة وهكذا هناك أنواع مختلفة من
()3
المعاملة تلي في المطالب الالحقة .

( )1عبدالرحمن محمد أبو توته  ،أصول علم العقاب  ،منشورات  ، 2001 ، ELGAص.211
( ) 2مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونين التى اقرها المؤتمر األول لمكافحة الجريمة
ومعاملة المجرمين الذي دعت اليه األمم المتحدة وعقد في جنيف سنه 1955م.
( )3انظر :محمد سلمان العطار ،اإلجرام والمؤسسات العقابية ،بغداد  ، 1965ص  . 9-8على محمد
جعفر ،مكافحة الجريمة ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  ،ط ، 1998 ، 1ص.43
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المطلب الثاني
نظم المؤسسات العقابية
يستدعى تنظيم أساليب العمل في السجن مجموعة من الضوابط والقيود والنظم
المستنبطة من القواعد واللوائح والنظم الداخلية  ،من أجل أداء وظيفة السجن من الردع
واإلصالح ،أى بمعنى أن النظام يضع حداً للعالقة الموجودة بين النزالء لكى يحقق الهدف
من تنفيذ الجزاء الجنائي  ،وهناك أنظمة مختلفة من حيث مدى سماح اتصال النزالء تتدرج
من العزل التام (التقييد الكامل للحرية) للنزالء حتى إطالق سراحهم وذلك كإعداد لهم لحياتهم
الطبيعية بعد اإلفراج.
أوالً :النظام الجمعي
يقوم هذا النظام على أساس الجمع بين النزالء وهم يختلطون ليالً ونهاراً أو أثناء
الطعام والنوم ويعملون في مكان واحد  ،وقد استمر تطبيقه بشكل شائع في دول أوربا و
أمريكا حتى أوائل القرن التاسع عشر( ،)4ولكن اليزال يطبق في بعض الدول ومنها العراق ،
ولهذا النظام مزايا وعيوب  ،فمن مزاياه انه قليل التكاليف في نفقات اإلنشاء واإلدارة وانه
سهل التنفيذ أيضا ً ويمكن إتباع بعض التقسيمات في هذا النظام على أساس الجنس أو السن ،
وانه يتفق مع رغبات اإلنسان اإلجتماعية كما أنه يساعد على كفالة تأهيل المحكوم عليهم ،
أما عيوبه فهي تظهر في الخطر المترتب من اختالط بين النزالء ،حيث يسبب إلى نشر
العادات السيئة والرذائل  ،وكذلك تكوين عصابات اإلجرام ومحاولة الهروب من السجن أو
()5
البدء باإلجرام بعد مغادرتهم لسجن.
ثانيا ً :النظام اإلفرادي
وهذا النظام( )6يقوم على أساس انفراد المحكوم عليه في زنزانة خاصة ليالً ونهاراً
وال يسمح له باالختالط مع بقية النزالء  ،وهو بمثابة رد فعل للنظام السابق  ،ومن مزايا هذا

( )4وكان هذا النظام معروفا ً في القدم ،حيث ان سجن سيدنا يوسف عليه السالم كان جماعيا ً ويدل
ت لَيَ ْس ُجنُنَّهُ
على ذلك قوله تعالى ،في سورة يوسف اآليتان  ( :36-35ثُ َّم بَدَا لَهُم ِّمن بَ ْع ِد َما َرأَ ُوا ْاآليَا ِ
َ
ِّ
ص ُر َخ ْمرًا ۖ َوقَا َل ْاآل َخ ُر إِني أ َرانِي
َحتَّ ٰى ِحين (َ )35و َد َخ َل َم َعه ُ السِّجْ نَ فَتَيَا ِن ۖ قَا َل أَ َح ُدهُ َما إِنِّي أَ َرانِي أَ ْع ِ
ك ِمنَ ْال ُمحْ ِسنِينَ ) (36إذاً تحدث الفتيان
ق َر ْأ ِسي ُخ ْب ًزا تَأْ ُك ُل الطَّ ْي ُر ِم ْنهُ ۖ نَبِّ ْئنَا بِتَأْ ِوي ِل ِه ۖ إِنَّا نَ َرا َ
أَحْ ِم ُل فَوْ َ
مع سيدنا يوسف دليل على انهما معه في مكان واحد.
( )5لمزيد من التفاصيل حول هذا النظام انظر:
 حاتم بكار ،اإلتجاهات المحاصرة في إستقصاء عوامل اإلجرام وتقويم المجرمين  ،منشأة المعارفباإلسكندرية ، 1998 ،ص.311-310
 محمد صبحي نجم  ،المدخل إلى علم اإلجرام وعلم العقاب ،ط ، 1مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،1998 ،ص.107
 حسنين ابراهيم صالح عبيد  ،الوجيز في علم اإلجرام وعلم العقاب  ،ط ، 1دار النهضة العربية ،القاهرة  ،1975 ،ص.245
( ) 6وتم االخذ بهذا النظام في الشريعة اإلسالمية ،فمن االمثلة الدالة على ذلك :ما روى ان النبي
(ص) حبس رجالً في تهمه .انظر:أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر
الخراساني "النسائي" ،السنن الكبرى  ،تحقيق وتخريج االحاديث :حسن عبد المنعم شلبي ،ج ،7ط،1
مؤسسة الرسالة -بيروت2001 ،م ،ص.8
وكذلك روى أن رجالً من العرب ارتد فقتله بعض الصحابة ،وأزعج ذلك عمر فقال :ويحكم فهل
اطينتم عليه بابا ً وفتحتم له كوة فأطعمتموه كل يوم رغيفا ً وسقيتموه كوزاً من ماء ثالثة أيام ،ثم عرضتم
عليه اإلسالم في اليوم الثالث فلعله أن يراجع ،ثم قال اللهم لم أحضر ولم آمر ولم أعلم.
انظر:أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني" البيهقي" ،السنن الكبرى،
تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،ج ،8ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان2003 ،م ،ص.359
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النظام أن السجين يتأمل ويفكر في جريمته ويراجع نفسه وفيه تأديب وردع للمجرمين
الخطريين النهم اليستطيعون الصبر على العزلة وكذلك يسبب إلى إتقاء تفشي العادات السيئة
بين المساجين لعدم وجود االختالط  ،لكن عيوبه تغلب مزاياه حيث انه كثير التكاليف ربما
تكون فوق إمكانية الدولة الن عدد الزنزانات يجب أن تتوفر بقدر عدد نزالئها وأن يخصص
لكل زنزانة ما يحتاجه السجين من مرشد ومربى  ،ومع هذا أنه يصطدم بالطبيعة البشرية في
االختالط وتبادل الحديث واألفكار  ،وكذلك يتعذر استخدام اآلالت الحديثة في مجال العمل
في هذا النظام  .فضالً عن ان االتصال بين المساجين ليس بحد ذاته إتفاقاً ،وكل اتصال بين
اثنين من المحكوم عليهم ليس ضاراً بهما معا ً ،وفيه يفقد العقوبة اهم أغراضها في اإلصالح
والتأهيل ولذا اتجهت بعض الدول إلى هجر هذا النظام وعدم استخدامه إال في نظام ضيق.

()7

ثالثا ً :النظام المختلط
يتميز هذا النظام باألستفادة من مزايا النظامين السابقين وتفادي مساوئهما  ،ويقوم
على أساس الجمع بينهما  ،ويقسم الوقت فيه إلى  :النهار والليل  ،ففي النهار يشابه النظام
الجمعي حيث إن المساجين يكون االختالط بينهم في األكل والمحادثة وتبادل االراء والعمل،
ولكن يشترط في هذا االختالط مالزمة الصمت وإلحاق العقوبة بالمخالفين ،أما في الليل يلزم
كل سجين زنزانته وينام فيه  ،كما في النظام اإلنفرادي وإنقضاء الوقت في ظل هذا النظام
قريب من الحياة الطبيعة  ،ومن محاسن النظام المختلط هي اتفاقه مع الطبيعة البشرية في
االختالط وسهولة تنظيم العمل داخل المؤسسة كذلك تنظيم التهذيب والتعليم على وجه طبيعي
وتفادي تناقل العادات السيئة بين النزالء والمحافظة والتوازن الجسمي النفسي وبالتالي تأهيل
المحكوم عليه  ،وأنه أقل كلفة من النظام اإلنفرادي الن زنزاناته مخصصة للنوم فقط وال
تحتاج إلى مثل تجهيزات زنزانات السجن اإلنفرادية ،ألنها تخالف الطبيعة البشرية الراغبة
في التعبير وتبادل االراء واألفكار ،ولهذا يعتبر هذا النظام أفضل من النظامين السابقين
()8
لتفادي معظم عيوبهما وهي مرحلة ممهدة للنظام التدريجي.
رابعا ً :النظام التدريجي
يقوم هذا النظام على أساس تقسيم مدة العقوبة إلى فترات ،ينقل المحكوم عليه من
مرحلة إلى أخرى  ،وتتسم المرحلة األولى بالشدة والصرامة ثم تبدا بالتخيف تدريجيا ً على
حسب حالة السجين  ،ويمر المحكوم بمراحل ثالث على حسب هذا النظام .المرحلة األولى :
هي المرحلة العزل التام ليالً ونهاراً ،والثانية هي مرحلة العمل الجماعي خالل فترة النهار،
وفي المرحلة األخيرة يمكن إفراج المحكوم عليه إذا تبين حسن سلوكه ،وال يتم نقل المحكوم
عليه من مرحلة إلى اخرى اال بعد اإلحساس التام باستحسان حالته نسبياً ،والنظام التدريجي

أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ،مصنف  ،تحقيق  :حبيب الرحمن األعظمي ،ج،10
ط،2المكتب اإلسالمي– بيروت1403 ،هـ ،ص.164
( )7لمزيد من التفصيل في هذا النظام انظر:
 نبية صالح  ،دراسة في علمي والعقاب ،ط ، 1الدار العلمية الدولية ودار الثقافة  ،عمان ، 2003 ،ص .200 – 199
 حاتم بكار ،المصدر السابق ،ص .312 – 311 عبدالرحمن محمد ابوتوته ،المصدر السابق  ،ص.227-226()8انظر:
 حاتم بكار ،المصدر السابق  ،ص.313- 312 عبدالرحمن محمد أبوتوته ،المصدر السابق  ،ص.230 – 229 -حسنين ابراهيم صالح عبيد ،المصدر السابق  ،ص.248 – 247
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أفضل من األنظمة السابقة في عصرنا هذا نظراً الحتوائه على برنامج إصالحي تأهيلي
()9
ألعادة الثقة بالنفس وممارسة الحياة االجتماعية ممارسة صحيحة بعد مغادرة السجن .
المطلب الثالث
أنواع المؤسسات العقابية
تتنوع السجون طبقا ً ألغراضها  ،ومن المعلوم أن موضوع السجون هو المحكوم
عليه  ،ولذا تختلف أنواع السجن باختالف المحكوم عليهم  ،حيث ان أساليب تنفيذ الجزاء
الجنائي والفئات التي تصبح قوامة للتصنيف تقتضي وجود تلك المؤسسات وتنويعها ،اذاً فإن
أسلوب التنفيذ يتجسد في األنظمة وأنواع المؤسسات العقابية ،إذ لكي تتالئم المعاملة العقابية
مع الظروف الشخصية لكل فئة ومقتضيات تأهيلها .وذلك لتحقق أغراض هذا التنفيذ من
اإلصالح والتأهيل.
أوالً :المؤسسات المغلقة:
وهي من أقدم أنواع السجون  ،ومن خصائصها أن مبانيها تقع خارج المدن
ومحاطه بأسوار عالية و مشددة  ،والنظام المتبع داخل هذه المؤسسات يتميز بالصرامة
والشدة  ،نظراً لوجود المجرمين الخطريين المعتاديين على اإلجرام  ،وهناك جزاءات
تأديبيةعلى من يخالف األنظمة المتعبة داخل هذه المؤسسات  ،ينسجم هذا النوع من
المؤسسات مع حالة هؤالء المجرمين وذلك لتجنب شرهم وخشية هربهم  ،اال وهو اإلصالح
والتأهيل  ،وذلك بسبب اتباع النظام الصارم والمتشدد داخل المؤسسات التي قد يؤدي إلى
فقدان الثقة بالنفس عند المحكوم عليه وعزله التام عن المجتمع عند ظهور األمراض النفسية
لديه ،حيث ليس بقادر على أن يتكيف مع المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة  ،وذلك فضالً عن
()10
كثرة التكاليف المطلوبة لبناء وإدارة هذا النوع من المؤسسات.
ثانيا ً :المؤسسات المفتوحة
ظهرت فكرة المؤسسات المفتوحة في نهاية القرن التاسع عشر  ،تتميز هذه
المؤسسات بخلوها من األساليب المادية كالقضبان واألسوار العالية والحراس والحواجز،
انما توجد فيها أمكنة شبيهة بالمنازل ،حيث اعتمد على أساليب معنوية كمجاالت للعمل
ونشاطات مختلفة أي قائمة على أساس الثقة بين المحكوم عليهم وبين إدارة المؤسسة العقابية
 ،فضالً عن إقناعهم بجدوى سلب الحرية لضمان تأهيليه وإصالحه  ،وتضمن هذه
المؤسسات لنزالئها صحتهم العقلية والنفسية ومع ظهور االعتماد على النفس لديهم ويدربهم
ويعدهم لمواجهة الحياة بالصورة الصحيحة بعد اإلفراج عنهم وعودتهم إلى أحضان المجتمع
 ،فضالً عن قلة التكاليف كميزة أخرى بالمقارنة مع المؤسسات المغلقة ،على الرغم من هذا
هنالك إنتقادات موجهة إليها  ،بأنها تضعف القيمة الرادعة للعقوبة  ،وكذلك النظام المرن
المتبع داخل هذه المؤسسات تساعدهم على الهرب ولكن اليمكن الرد على تلك االنتقادات ،
بأن مجرد إدخال المحكوم عليه في المؤسسة هو ردع له  ،وأن نزالئها اليودعونها إال بعد
فحص شامل لجوانب شخصيتهم  ،ولذلك فإن لهذه المؤسسات أثراً كبيراً في تحقيق أغراض
( )9انظر  - :حاتم بكار ،المصدر السابق  ،ص314 – 313
 عبدالرحمن محمد ابوتوته ،المصدر السابق  ،ص.232-231( )10انظر:
 فوزية عبدالستار ،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب  ،ط ، 3دار النهضة العربية  ،بيروت 1975 ،،ص.327-326
 -حسنين ابراهيم صالح عبيد  ،المصدر السابق  ،ص.251
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العقوبة خاصة يجب اللجؤ إليها كأحد مراحل النظام التدريجي أي بعد مرحلة سجن مغلق
وذلك يتحقق بعد تحسن سلوكه وتحول المحكوم عليه من سجن مغلق إليها كتجهيز له لحياته
( )11
الطبيعية بعد اإلفراج.
ثالثا ً :المؤسسات شبه المفتوحة
تتميزززز هزززذه المؤسسزززات بمميززززات تتوسزززط بزززين المؤسسزززات المغلقزززة والمفتوحزززة
 ،ألن نزالئهزززا بحاجزززة إلزززى معاملزززة أقزززل شزززدة ممزززا فزززي المؤسسسزززات المغلقزززة مزززن الجزززدران
العاليززة والقضززبان الحديديززة  ،ويسززتخدم نوعززا ً مززن الشززدة معهززم فززي بدايززة األمززر ثززم تخفززف
علزززيهم العقوبزززة شزززيئا فشزززيئا  ،وكزززذلك تزززدريبهم علزززى مزاولزززة بعزززض االعمزززال مثزززل العمزززل
فززي المززززراع او المصززانع مزززن أجززل االعتمزززاد عليهززا فزززي مسززتقبل حيزززاتهم  ،ويمكززن نقلهزززم
إلزززى المؤسسزززات المفتوحزززة بعزززد ان يتحسزززن سزززلوكهم  ) 12(.إذن هنزززاك نزززوع مزززن التزززدريج
فززززي المعاملززززة مززززع هززززؤالء النزززززالء ممززززا ينسززززجم مززززع مبززززدأ التززززدريج والتفريززززد العقززززابي
ومقتضزززيات تزززأهيلهم  ،ولقزززد انتشزززرت مثزززل هزززذه المؤسسزززات فزززي وقتنزززا الحاضزززر ،وتتميزززز
بأنهززززا أكثززززر واقعيززززة مززززن المؤسسززززات الغلقززززة وهززززي تخززززص مواجهززززة الجززززرائم القليلزززززة
الخطزززورة ،وكزززذلك مزززن بلزززغ سزززنا معينزززا مزززن المجزززرمين ،والهزززدف مزززن هزززذا النزززوع مزززن
المؤسسزززات هزززو اعطزززاء الحريزززة للمحكمزززوم عليزززه بشزززكل تزززدريجي الزززى أن يزززتم تالئمزززه مزززع
() 13
البيئة الخارجية.
المبحث الثاني
تنفيذ الجزاء الجنائي
بداية تجدر اإلشارة إلى أنه هناك دافعان من وراء العقوبة السالبة للحرية ،األول
هو العقاب واالرضاء ،أى ممارسة الدولة حقها في عقاب األفراد لقاء ما اقترفوه من سلوك
مدمر أو مريب غير مشروع وإرضاء المجنى عليه .والدافع الثاني هو الحق في التأهيل
()14
"."The Right Of Rehabilitation
وإذا نظرنا بإمعان إلى اإلتجاهات الحديثة لعلم العقاب يتبين بتجرده من فكرة
اإليالم والتعذيب  ،والهدف األساسي من المعاملة العقابية هو تهذيب المحكوم عليهم
وإصالحهم وإعدادهم لمواجهة الحياة في المجتمع بعد أن تنتهي مدة هذا الجزاء .ولتحقيق هذه
األغراض واألهداف هناك مجموعة من الوسائل واإلجراءات مما يستوجب استخدامها  ،كما
ان تحقيق أهداف هذا التنفيذ يتعلق بإختيار نوع الجزاء المالئم لشخصية المحكوم عليه من
جهة وأن يتم تنفيذ الجزاء الجنائي بكيفية وأسلوب يتجه فعالً نحو تحقيق هذه األغراض
واألهداف من جهة أخرى.

( )11انظر:
 حسنين ابراهيم صالح عبيد  ،المصدر السابق  ،ص .254-253 فوزية عبدالستار ،المصدر السابق  ،ص .331-330، 328 عبدالرحمن محمد أبوتوته ،المصدر السابق  ،ص.243( )12حسنين ابراهيم صالح عبيد  ،المصدر السابق  ،ص.252
()13على محمد جعفر ،المصدر السابق  ،ص .46
( )14محمد محيي الدين عوض ،الشرطة وحقوق االنسان في المؤسسات العقابية ،جامعة نايف
العربية للعلوم االمنية2001 ،م ،ص.204
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المطلب األول
أسلوب تنفيذ الجزاء الجنائي و دوره
يجب أن ننتهج أسلوبا ً ناجحا ً من أجل تأهيل()15الجاني وإعداده وبالتالي إصالحه
حتى ال يعود إلى إرتكاب الجريمة مرة أخرى.
وأسلوب تنفيذ الجزاء الجنائي بدوره يعتمد على أمرين:
أوالً :تحديد الفئة التي ينتمي إليها المجرم بين الفئات الجنائية المتعددة  ،يجب أن يؤدي تنفيذه
إلى منع عودة الجاني إلى إرتكاب الجريمة مستقبالً  ،والقاضي يحدد نوع الجزاء الجنائي
المناسب لتلك الفئات.
ثانيا ً :تحديد فئات المجرمين في علم العقاب من حيث الخطورة واإلجرامية والجنس والسن
ونوع الجريمة كما يلي:
أ -المجرمون طبقا ً لخطورتهم الجنائية :ومنهم المجرم بالصدفة أو بالتكوين كالمعتاد أو
المحترف ثم المجرمون المرضى.
ب -المجرمون على أساس الجنس :أي أن تتميز بين المجرمين الرجال والنساء من حيث
المعاملة واإلقامة في مراكز التأهيل وعدم اختالطهم.
ج -المجرمون على أساس السن :أي التميز بين األحداث الجانحين والمجرمين البالغين
تجنبا ً من تأثير السيء من اإلختالط بهؤالء.
د -المجرمون على أساس نوع الجريمة وطبيعتها :أي يجب أن يكون الجزاء الجنائي للذين
ارتكبوا الجرائم حسب نوعية الجرائم التي ارتكبوها من جرائم القتل أو األخالقية أو
المخدرات أو الجرائم المقصودة أو غير المقصودة  ،ويجب التمييز في تنفيذ الجزاء الجنائي
()16
بينهم.
وجدير بالذكر أن التصنيف يجرى من خالل تلك الفئات  ،التي تصبح محالً له
حيث يجب القيام بالتصنيف أوالً  ،ثم البدء بمرحلة التنفيذ الجزائي على تلك الفئات التي
أجرى التصنيف عليهم حيث ينفذ على كل فئة أسلوب ومعاملة خاصة والتصنيف كنظام مهم
داخل المؤسسات العقابية  ،يعد معيناً إلجراء التنفيذ  ،سنأتي عليه الحقا ُ بشيء من التفصيل.
ولذلك أفضل تفريد العقوبة تشريعا ً وقضا ًء على غيرها لوجود فائدة علم اإلجرام ،
من حيث اتباع أسلوب معين في تنفيذ العقوبة على كل مجرم تبعا ً لحالته الخاصة ووجه
الضعف في تكوينه ،إذ حسب هذا األسلوب ينبغي عالج المجرم طبيا ً أو نفسيا ً  ،أو أن يوجه
إلى الحرفة التي تتفق مع ميله وما يتعلق بإعتبار خاصة من الجنس والسن  ،حيث يمنع تنفيذ
عقوبة األشغال الشاقة ( )17على المسنين من الرجال والنساء  ،ومن حيث تنفيذ التدابير
()18
الوقائية وتوجيه هذا التنفيذ باتجاه الوجهة المالئمة لحالة كل مجرم.
وأن التباين الموجود في التكوين العضوي للمجرمين الصغار والكبار منهم أو في مجال
الكبار أنفسهم من ناحية المستوى العقلي والنفسي  ،حيث أن بينهم من هو على نفسية قريبة
( )15يحتوي التأهيل على :إثارة الحوافز االيجابية عند المحكوم عليه ،بحيث يؤمن بالقيم والمواقف
الجديدة التي يراد غرسها في نفسه ،فيحترم القوانين بعد أن كان متمردا عليها ،ويندمج .في الحياة
االجتماعية بعد أن كان منعزال عنها.
انظر :مصطفى محمد موسى ،اعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية في القضايا الجنائية واإلرهابية،
دار الكتب القانونية ،مصر ،2007 ،ص.13
( )16نبية صالح ،المصدر السابق ،ص .190-189
( ) 17مع العلم ان األشغال الشاقة التوجد في كل الدول ،ولكنها موجودة في دول أخرى كالسورية
واألردن ولبنان ومصر.
( )18رمسيس بهنام  ،على عبدالقادر القهوجي ،علم اإلجرام والعقاب  ،ص ، 63بدون سنة طبع ودار
النشر.
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من الحالة الطبيعية  ،ومنهم من هو على نفسية شاذة قريبة من نفسية المجنون  ،وفوق ذلك
كثيراً ما يربط االجرام بآفة كاإلدمان على الخمر والمخدرات  ،وتصبح هذ اآلفة عامل إيقاظ
مستمر للنزعة اإلجرامية  ،ومن ثم يتعين التصدي لها بالعالج الناجح وإذا كان الصغار
بحاجة إلى معاملة خاصة فال يوقع عليهم العقاب المبنى على نوع الفعل بل يتبع معهم تدبير
مبنى على نوع الفاعل  ،وهو التدبير التربوي الذي بإمكانية أن ينضج العقل لدى من يعاني
تخلفا ً فيه وبإصالح الطبع لدى من يعانى من الحالة الشعورية والعصبية وضرورة اتباع
معاملة خاصة لفئة خاصة من الصغار  ،كما قامت فرنسا بتخصيص سجون مدرسية لهذا
الغرض  ،وهكذا نفضل طريقة تغلب العالج والتفريد العقابي على بقية الطرق واألساليب
األخرى "والتزال األذهان في حاجة إلى من يقنعها بضرورة إفراد معاملة خاصة كذلك
للمجرمين الشواذ الذين يسعون بإنصاف المجانين وللمجرمين السيكوباتيين( )19والمعتادين
()20
والمجرمين ذوي اآلفات كاإلدمان على الخمر والمخدرات".
ً
وقد عرفت الشريعة اإلسالمية هذه الفئات ،وافردت تقسيما لها نشير إليها في المطالب
الآلحقة من البحث.
تخصيص السجون:
فإذا كان التصنيف من مقتضيات تنفيذ الجزائي فإن تخصيص السجون من
متطلبات التفريد العقابي ،مما يستلزم بدوره ايضا ً إلى تصنيف المحكوم عليهم إلى الفئات
التي سبقت اإلشارة إليها.
وعليه من إجراءات المهمة في هذا المجال ،التي لها أهمية بالغة هي مالحظة المحكومين
واختبارهم من مختلف النواحي ووضعهم في مؤسسات خاصة يطلق عليها (مراكز
المالحظة) أي إيجاد مراكز مخصصة  ،فالمالحظة والتخصيص هما قوام التفريد التنفيذي ،
وبعد إجراء الفحوصات والدراسات من قبل (مركز المالحظة) وتحديد وصف وحال
المحكوم عليهم يتم تفريد معاملة مالئمة مع كل فئة وإرسالهم إلى المؤسسات وفقا ً لنتائج
الفحوصات واالختبارات والدراسات التي تجريها مراكز المالحظة  ،وقد أخذت أيطاليا
وبلجيكا بأسلوب مراكز المالحظة ) 21( ،
اذاً بعد الفصل بين المحكوم عليهم حسب الفئة التي ينتمي إليها الجاني يتم  -من
خالل االخذ بهذه الطريقة -الفصل بين المحوم عليهم وفقا ً لنوع المعاملة العقابية التي تنسجم
مع المحكوم عليهم ،مما يؤدي إلى خلق بيئة مالئمة للسجين نحو ازالة خطورته االجرامية و

( )19هي شخصية شاذة تتميز بانها معتلة ومريضة نفسياً ،تقوم الشخص السيكوباتي بالنشاط المعادي
للمجتمع و بالسلوك المضاد للمجتمع و قيمه و مثل العليا فيه ،تبدأ مالمح هذه الشخصية بالظهور منذ
الصغر ،حيث ان الطفل السيكوباتي يكذب منذ نعومة أظافرة ويحتال ويوقع بين األطفال ويسعى إلى
المشاجرة والعنف واإليذاء حتى للحيوانات األليفة وشيئا فشيئا يكبر هذا اإلنسان وتزداد لديه هذه
الصفات ترسخا بحيث يصبح الكذب لديه شيئا ثابتا في حياته ونمطا في سلوكه حتى وان كان ال يعود
عليه بأي فائدة أو يحميه من العقاب فهو يكذب لمجرد الكذب ،ويسرق من األشياء البسيطة إلى
العظيمة وينافق ،ويسعى إليذاء الذين من حوله ليفسح الطريق لنفسه ويرضي غرائزه ونزعاته،
وبالرغم من ذلك فهو ال يشعر بالذنب تجاه أي فعل يقوم به أو أي ضرر يلحق باآلخرين ألنه يعيش في
هذه الدنيا بمنطق حب الذات فقط .انظر:
https://ar.wikipedia.org.
http://www.startimes.com.
( )20رمسيس بهنام  ،الكفاح ضد اإلجرام  ،منشأة المعارف باألسكندرية  ، 1996 ،ص.100 – 98
( )21سالم الكسواني ،دور المؤسسات اإلصالحية والعقابية في الوقاية من الجريمة ،المجلة العربية
للدفاع اإلجتماعي ،ع 11لسنة  ، 1981ص .179 – 178
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تأهيله .ولكن من الصعب تصور تلك المراكز في جميع الدول ،وذلك نظراً إلرتفاع تكاليف
إنشائها وضرورة توفير اإلمكانات الفنية والعلمية واإلعداد الدقيق.
المطلب الثاني
اإلشراف الفضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي
هنالك اختالف في اآلراء حول إشتراك القضاء في اإلشراف على تنفيذ الجزاء
الجنائي ،ومن المستحسن ان نلقي الضوء على هذا الخالف وذلك بذكر هذه االتجاهات وآراء
مناصريها وكذلك مناهضيها ومن ثم نذكر اإلتجاه األرجح معززاً باالدلة والبراهين .وذلك
بغية التعرف على اهميته في العملية اإلصالحية.
أوال :االتجاه التقليدي :
يذهب أنصار هذا االتجاه بأن التنفيذ هو عمل إداري تخص به اإلدارة العقابية،
وان القول بغير ذلك يعد خروجا ً على مبدء الفصل بين السلطات الذي يتضمن على تقيد كل
سلطة بإختصاصها ،وليس هناك اي مبرر لتدخل القضاء في مرحلة التنفيذ العقابي ،وذلك ان
المركز القانوني للمحكوم عليه قد تحدد نهائيا ً بموجب الحكم الصادر من الدعوى ،وألن هيئة
التنفيذ العقابي تلتزم بما قدره الحكم للمحكوم عليه من نوع العقوبة أو مدتها  ،ولذلك لم يعد
هنالك ما يبرر تدخل القضاء لضمان حقوق المحكوم عليه في هذه المرحلة  ،وحجتهم في ذلك
هي أن تدخل القضاء في اإلشراف على التنفيذ قد يؤدي إلى خلق التنازع في اإلختصاص
بينهما ،بما فيه من انعكاسات سيئة على التنفيذ العقابي ،وعلى الرغم من عدم توافر الخبرة
والدارية الفنية لدى القاضي ،ومع ذلك فالقضاة مثقلون بالدعاوي والقضايا المعروضة أمامهم
ولذلك إشراكهم في هذه المرحلة عديم الفائدة ،ونظرا بان الغرض من الجزاء الجنائي ليس
هو االنتقام او التشكيل المحكوم عليه وانما هو تقويم الجاني وتأهيله ولذا فأن أساليب المعاملة
()22
العقابية قد تغيرت ،إذاً هذا االتجاه لم يعد مقبوال في ظل السياسية العقابية الحديثة.
ثانيا ً  :االتجاه الحديث:
هذا االتجاه يعاكس االتجاه االول حيث انه يؤكد على ضرورة تدخل القضاء في
مرحلة التنفيذ العقابي ،وانصاره يؤكدون كذلك على ضرورة إشراك القضاء()23من بداية
األمر إلى وقت اإلفراج على المحكوم عليه ومن حجج أنصار هذا االتجاه  :أن مساهمة
القضاء في اإلشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي من االمور الضرورية استنادا إلى األخذ
بنظام التدابير االحترازية لدى معظم التشريعات الجنائية لمكافحة الظاهرة اإلجرامية  ،وان
التدابير االحترازية تتعلق بالخطورة اإلجرامية التي تقتضي مواجهتها اجراء التعديل او
تبديل نوعه او الغائة وهذه األمور هي من ضمن العمل القضائي وال تتعلق بغيره إلحتوائه
على ما يمس بالحقوق والحريات الفردية  ،ومن جهة أخرى فأن غالبية التشريعات الجنائية
تأخذ بنظام اإلفراج الشرطي ( )24والذي ينطوي على التعديل في الحكم الصادر بالعقوبة ،
وهو يعد عمال قضائيا ،ويضاف إلى ذلك أن إصالح المحكوم عليه واعادة تأهيله يتطلب
إ شراف القضاء على التنفيذ العقابي بهدف تطبيق أساليب المعاملة العقابية المالئمة  ،وذلك
إعماالً لمبدء تفريد الجزاء الجنائي  ،واخيراً فإن اشراف القضاء على التنفيذ العقابي يعد
( )22عبدالرحمن محمد أبو توته ،المصدر السابق  ،ص .263 – 262
( ) 23وهذا مايسمى بنظام قاضي تطبيق العقوبات ،لقد نشأ هذا النظام في فرنسا بموجب قانون
انظر:
(.)721،722
المادتين
في
()1958
لسنة
الجنائية
االجراءات
/http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com
( ) 24هو نظام متبع داخل المؤسسات العقابية  ،مضمونها هو اإلفراج عن المحكوم عليه بعد تنفيذ جزء
من المدة المحكوم بها عليه  ،كمكافئة على حسن السلوك داخل المؤسسة مع إخضاعه لمجموعة من
اإللتزامات يترتب على تنفيذها  ،وإذا اخل بتلك اإللتزامات تعود المؤسسة لتنفيذ المدة الباقية.
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ضمانة هامة لحماية حقوق المحكوم عليه وحرياته األساسية ،اذ ليس دقيقا القول بأن
اإلشراف القضائي على التنفيذ العقابي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات  ،ال سيما وأن
القاضي في هذا المجال يمارس أعماالً ذات طبيعة قضائية وان تنازع االختصاص بين
القاضي الذي سيتولى اإلشراف على التنفيذ العقابي يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ،
كما أن اإلدارة العقابية بامكانها تفادي هذا التنازع بتحديد اختصاصات الطرفين كليهما وفق
نصوص قانونية واضحة  ،بحيث ال يكون هناك اي تجاوز لطرف على االخر في
االختصاص  ،ويمكن القضاء على نقص الخبرة الفنية لدى القاضي من خالل دورات تدريبية
فيما يتعلق بأساليب المعاملة العقابية  ،وجدير بالذكر أن االتجاه الحديث الذي يؤكد على أهمية
دور القضاء في مجال اإلشراف على التنفيذ الجزائي يحظى بتأييد غالبية التشريعات الجنائية
الحديثة  ،واقرته العديد من المؤتمرات الدولية مثال ذلك المؤتمر الجنائي والعقابي الحادي
عشر الذي عقد في برلين سنة ،1935والمؤتمر الدولي الرابع لقانون العقوبات الذي عقد في
باريس سنة  ، 1973وكذلك المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات الذي عقد في روما سنة
 1965حيث جاء في توصياته "ان اختصاصات القاضي يجب أن تشمل تنفيذ العقوبات
()25
والتدابير".
ويرى الباحث بأن االتجاه الحديث هو األفضل ألن القاضي يقوم بتطبيق القانون
وال يخرج من نطاقه ويحدد نوع الجزاء المناسب لكل فئة  ،ولذا بإمكانه أن يختار أسلوبا
ناجعا للتنفيذ  ،وتبرر هذه االهمية بوضوح في أساليب التنفيذ العقابي وخاصة في تفريد
العقوبة  ،وألن الهدف من الجزاء الجنائي هو إصالح المجرم وتقويمه لذلك يجب أن نركز
جهودنا ونتخذ أفضل أسلوب نحو تحقيق الهدف المنشود ،وهذا ما أخذ به مشرع
()26
الجزائري.
وجدير بالذكر أنه توجد في بعض البلدان "محاكم اعادة التأهيل"وهي عبارة عن
نظام تعاون وتنسيق بين المؤسسات العقابية والهيئات القضائية بغية اعداد و تهيئة المحكوم
عليه اثناء فترة التنفيذ العقابي للعودة إلى المجتمع ،وذلك من خالل المتابعة واإلشراف و
الرقابة عبر هذه المحاكم بالتعاون مع المؤسسة العقابية فور دخول المحكوم عليه للسجن إلى
ما بعد االفراج عنه ،وهذا ما أخذ به كل من الواليات المتحدة االمريكية وكندا .وفي هذه
الصوره قد يتم اعادة المحكوم عليه إلى المجتمع قبل انقضاء مدة عقوبته بقرار من المحكمة
إذا رأت المحكمة توافر شروط معينة ،وهذا قريب من نظام اإلفراج الشرطي.
المطلب الثالث
خصخصة المؤسسات العقابية
عرفت الخصخصة بأنها (عملية تعاقد بين الحكومة وبين شركات ومؤسسات
القطاع الخاص من أجل إنشاء وإدارة وتشغيل المؤسسات العقابية ،أو تقديم بعض الخدمات
()27
المحددة وذلك من أجل تقليل الكلفة االقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة)
قامت الدول الغربية منذ ثمانينات منها الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا و نيوزيلندا
تحوالً في ادارة المؤسسات العقابية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وذلك بسبب فشل
( )25عادل يحي  ،مبادئ علم العقاب  ،ط ، 1دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 2005 ،ص -257
.259
( )26انظر :المادة ( )89 ،23-22من قانون تنظيم السجون و إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين
لسنة .2005
( )27ناصر بن محمد المهيزع ،خصخصة المؤسسات العقابية ،أكاديمية نايف للعلوم االمنية-مركز
الدراسات والبحوث ،النظم الحديثة في ادارة المؤسسات العقابية واإلصالحية ،رياض،
1999م،ص.222
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القطاع الحكومي في تأدية مهمته في النهوض بأعباء السجون نظراً لنقص كفاءته اإلدارية
وأدائه المالي الخاسر ،والمتطلبات الملية الكبيرة النهوض به .في حين اثبتت التجربة نجاح
()28
القطاع الخاص وكفاءته.
لماذا الخصخصة ؟
توجد جملة من األسباب التي جعلت الدول تلجأ إلى القطاع الخاص في مجال هذه
المؤسسات ،تدني مستوى الكفائة للمؤسسات العقابية من اسباب التي حثت القطاع العام على
اللجوء إلى هذه الوسيلة ،حيث يمكن من خالل اعتماد على القطاع الخاص تجنب نظم
يسودها الروتين وعدم التطوير ،وغياب الدوافع للقائمين على التنفيذ ،بخالف مؤسسات
القطاع الخاص ،حيث هناك مردود ربحي للقائمين عليها مما يحدد كفاءة االدارة ويبقيها ،إذاً
هذا مايحث المديرين التنفيذين فيها على ادارة مؤسساتهم بمعيار الكفاءة التي قلما نجد مؤسسة
من القطاع العام يوجد بها هذا المعيار ،وهذا مايرفع كفاءة هذه المؤسسات .كما ان لدى مالك
مؤسسات وشركات القطاع الخاص لديهم مصلحة شخصية لذا يشرف هؤالء بطريقة مباشرة
وهذا مايزيد من الكفاءة بخالف الموظفين في نطاق القطاع العام ،فضال عن انه يمكن
االستغناء عن الموظف أو العامل في القطاع الخاص ،في حين اليمكن ذلك في مؤسسات
القطاع العام ،لطالما ان نظام الخدمة المدنية هو الذي يحكم العالقة في هذه االخيرة ،حيث ان
هذه المرونة في الفصل و التعيين في القطاعين من العوامل التي تؤثر في كفاءة العاملين في
تلك المؤسسات .ذلك فضال عن الرقابة التي تتمتع بها الشركات الخاصة في هذا المجال ،اما
الرقابة في المؤسسات العامة هي رقابة شكلية وليست نوعية ،مما تجعل من موظف القطاع
الخاص اكثر كفاءةً من زميله في القطاع العام كما أن كثرة األنظمة والتعليمات اإلدارية في
القطاع الحكومي أو الروتين الحكومي تؤدي إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار ،بينما أن سرعة
اتخاذ القرار في مؤسسات القطاع الخاص هي احدى مميزات التي تتميز بها هذه االخيرة عن
()29
زميالتها في القطاع العام.
كما أن مشكلة ازدحام السجون و حاجة الدول إلى الزيادة في عدد المؤسسات
العقابية- ،حيث أصبحت السجون غير مجهزة على نحو جيد تسمح بالتعامل مع السجناء
ومراعاة احتياجاتهم. -وكذلك التكلفة المالية الهائلة إلصالح وتأهيل المحكوم عليهم ،من
األسباب الدافعة بالنسبة للدول للجوء إلى قطاع الخاص .ويمكن لهذه األسباب أن تكون عائقا ً
امام عملية اإلصالحية ،وبخالفه فإن مشاركة القطاع الخاص تؤثر بشكل مباشر او غير
مباشر في إصالح المحكوم عليهم.
المبحث الثالث
أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية
توجد معاني متعددة لمصطلح المعاملة  ،ذلك انها حين تتصل بمعاملة اإلنسان
تعنى المعاملة اللينة أو المعاملة الخشنة القاسية .والمرضى يجب أن يعامل معهم لينة بعكس
المجرمين الذين ينبغي معاملتهم بقسوة وشدة .وتعنى في ميدان الطب البشري المعالجة الطبية
لتخليص اإلنسان من األلم أو دعم مقاومته للمرض أو مساعدته على الشفاء العاجل  ،ولكن
في حقل معاملة المجرمين فإن المعاملة تنصرف إلى كل ما يمكن عمله لإلنسان المجرم

( )28مصطفى محمد بيطار ،خصخصة المؤسسات العقابية وأثرها في تحقيق تنفيذ القانون ،جامعة
نايف للعلوم االمنية2005 ،م ،ص.2
( )29ناصر بن محمد المهيزع ،المصدر السابق ،ص.224-223
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لتقليص فرص عودته إلى اإلجرام أو إلضعاف رغبته نحو إرتكاب الجريمة في المستقبل( .
)30
بما أن عالج المجرم هو إصالحه  ،وذلك نسمي تلك األساليب بأساليب المعاملة اإلصالحية ،
وبالتالي كل إجراء خارج عن هذا الهدف اإلصالحي ال تدخل ضمن معنى المعاملة  ،وهنالك
عدة أساليب للمعاملة اإلصالحية كالعمل والتعليم والتهذيب والرعاية بنوعيها الصحية
واإلجتماعية  ،ولكن قبل تطبيق هذه المعاملة من الضروري أن نبدأ بإجراء دراسة كاملة
لمختلف الظروف المحيطة بالجاني  ،حتى يمكن في ضوء ذلك تصنيفه واختيار أسلوب
المعاملة األنسب لحالته.
المطلب األول
الفحص والتصنيف

الفرع األول :الفحص:
يقصد بالفحص "إخضاع المحكوم عليه لدراسة تستهدف الكشف عن شخصيته في
جوانبها المختلفة الصحية (البيولوجية) والنفسية والعقلية واإلجتماعية  ،وذلك للحصول على
معلومات تفيد اختيار أسلوب المعاملة العقابية الذي يتالئم مع شخصيته")31 ( .
ويعتبر الفحص خطوة تمهيدية لتصنيف المحكوم عليهم  ،والفحص الذي يعنينا هنا هو
الفحص الالحق لحكم واجب التنفيذ  ،أي هو الذي يستهدف تفريد المعاملة العقابية ولذلك
وجب أن يحدد هذا الفحص درجة خطورة المحكوم عليه على المجتمع  ،ثم مدى استعداده
للتجاوب مع األساليب العقابية وال سيما الجوانب التي ساهمت في دفعة إلى ارتكاب الجريمة
 ،فإنه يمتد إلى الجانب العضوي لشخصية المحكوم عليه والجانب العقلي والنفسي ويشمل
النواحي األخرى كبيئته وحياته االجتماعية ايضا ً)32 ( .
الفرع الثاني :التصنيف
مع انتشار االتجاهات والفلسفات التقويمية واإلصالحية للسجون تزايد االهتمام
بمعاملة المسجونين تحقيقاً ألهداف هذه الفلسفات  ،وكان من أهم خطوات التميز والفصل بين
المسجونين لمنعهم من إفساد بعضهم البعض أو ألغراض تأهيلية أو إصالحية أخرى ،ويعتبر
التصنيف أهم خطوة نحو تحقيق إصالح المحكوم عليهم (فيقصد بالتصنيف تقسيم المحكوم
عليهم إلى فئات يجمع بين أفراد متشابهين في بعض الظروف والصفات ثم توزيعهم على
المؤسسات العقابية حيث ترسل كل فئة إلى المؤسسة العقابية التي تالئمها) ،لذلك يجب أن
يسبق عملية التصنيف المعاملة اإلصالحية (عقابية) لكي تتجه المعاملة نحو هدفها وهو
إصالح المحكوم عليه  ،بمعنى اآلخر اذا كانت المعاملة اإلصالحية تتضمن إتخاذ كافة
الطرق والبرامج واألساليب لتعديل سلوك السجين أو تقويم شخصيته أو إصالحه بوجه عام
لذا تصبح عملية تصنيف السجناء مدخالً أساسيا ً تبدأ منه العملية اإلصالحية بنفسها  ،واذا تم
التصنيف بشكل صحيح فالمراحل التي يليها تكون صحيحه وبالعكس  ،فالتصنيف السليم
للسجناء بمثابة مفتاح اختيار البرنامج اإلصالحي  ،وعليه فعملية التصنيف يعد من أهم
اإلجراءات التي يقوم بها المؤسسة العقابية من أولويات عملها)33 ( .
( ) 30عدنان الدوري  ،علم العقاب ومعاملة المذنبين ،ط ، 1منشورات ذات السالسل  ،كويت ،
 ، 1989ص.317
( )31عبدالرحمن محمد ابوتوته ،المصدر السابق  ،ص.278
()32المصدر نفسه  ،الموضع ذاته.
( )33عدنان الدوري ،المصدر السابق  ،ص .350و عبدالرحمن محمد أبو توته ،المصدر السابق ،
ص.281
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وهناك تعريف شامل لمفهوم تصنيف السجناء الذي أورده الكتيب األمريكي
لقواعد اإلصالح  ،يفيد بأن تصنيف السجناء "هو إجراء تنظيمي لتنسيق كافة الجهود
المتصلة بالتشخيص والتخطيط والعالج والتنفيذ وربط هذه العمليات جميعها بالعملية
اإلصالحية للسجين" (.)34
وجدير بالذكر يجب ان اليقتصر التصنيف على اإلعتبارات العامة  ،ألن التفريد
يبنى على إعتبارات تتعلق بالمحكوم عليه نفسه حيث يجب مراعاة الحالة والظروف الخاصة
لكل سجين.
كما في القديم كان في الفصل بين المحكوم عليهم تم االستناد على أسس متعلقة بطبيعة
األشياء كالجنس والسن  ،وتغيرت النظرة إلى التصنيف وذلك بعد تطور السياسة الجنائية
حيث تغيرت األسس التي تجري عليها التصنيف  ،والتصنيف في هذه الصورة يكون وفقا ً
لنتائج التي توصل إليها القائمون بعملية فحص المحكوم عليهم فحصا ً شامالً للجوانب الصحية
والبدنية والعقلية والنفسية ويشمل الجانب االجتماعي ايضا ً.
أسس التصنيف:
يقوم التصنيف على عدة أسس أهمها:
أوالً  :الجنس :الفصل بين النساء والرجال وهو من أقدم معايير التصنيف  ،وذلك تجنبا ً لنشؤ
عالقات جنسية غير مشروعة بين المحكوم عليهم كما جاء في القواعد الحد األدنى (يجب
حبس الرجال بعيداً عن النساء بقدر المستطاع ذلك في المؤسسات المستقلة  ،ويجب أن تكون
األماكن المخصصة للنساء معزولة تماما ً عن تلك المخصصة للرجال اذا كان من المؤسسات
التي تستقبل الرجال والنساء معا ً))35( .
عرفت الشريعة اإلسالمية ايضا ً هذا التصنيف قبل أربعة عشر قرناً ،حيث افرد النبي (ص)
سجنا ً خاصا ً بالنساء فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد  ،كانت السبايا يحبسن
فيها(36).وهذا هو مقتضى الشريعة اإلسالمية در ًء للفساد الذي قد يترتب على اختالطهما
معا ً.
ثانيا ً :السن :هنا يتم التقسيم بين األحداث والبالغين مع هذا يقسم البالغون فيما بينهم إلى
مرحلة الشباب ومرحلة النضوج  ،وذلك إلبعاد تأثير السئ للشبان على األحداث والناضجين
على الشبان فضالً عن اختالف نفسية كل فئة التي تقتضي المعاملة الخاصة (المالئمة) بها.
ثالثا ً :السوابق :يجب التفرقة بين المبتدئين أى الذين ارتكبوا الجريمة للمرة األولى ،
والعائدين الذين ارتكبوا الجريمة وعادوا عليه مره أخرى  ،والمعتادين على إجرام ،
فالمبتدئون هم أكثر مرونة وأكثر تقبالً للمعاملة اإلصالحية من غيرهم فيتطلب معاملة عقابية
خاصة اما العائدون فعودتهم على اإلجرام دليل على عدم إصالحهم وبالتالي لم يفلح البرنامج
اإلصالحي الذي طبق عليهم في المرة األولى مما يستوجب معاملة أكثر شدة من تلك التي
يخضع لها المبتدئون وهذه المعاملة ايضا ً ال ينبغي أن تشتبه بمعاملة التي يخضع لها
المعتادون على اإلجرام حيث يجب معاملة هذا األخير أشد قسوة من الطائفة األولى والثانية
ألن بذور الجريمة ترسخت في نفوسهم)37(.
( )34عدنان الدوري ،المصدر السابق  ،ص.351
( )35انظر :حسين ابراهيم صالح عبيد ،المصدرالسابق ،ص .265 – 262
( )36أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي ،الروض األنف في شرح السيرة النبوية
البن هشام ،من تحقيق :عمر عبد السالم السالمي،ج ،7ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
2000م ،ص.476
( )37انظر:
 حسين ابراهيم صالح عبيد ،المصدر السابق  ،ص .265 – 262 -فوزية عبدالستار ،المصدر السابق  ،ص.357-356
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رابعا ً :مدة العقوبة :كذلك يجب الفصل بين المحكوم عليهم بمدة قصيرة  ،والمحكوم عليهم
بمدة طويلة  ،فأفراد الطائفة األولى اليبقون في المؤسسة للمدة التي يقتضيها تأهيلهم ولذلك
الغرض من عزلهم هو ألبعادهم من اآلثار الضارة لالختالط بينهم وبين المحكوم عليهم
بعقوبات طويلة المدة اما أفراد الطائفة الثانية يخضعون لمعاملة إصالحية خاصة قبل إنتهاء
مدتهم  ،وذلك بسبب طول المدة التي يمضوها في المؤسسة العقابية.
خامسا ً :الحالة الصحية :يجب التفرقة بين األصحاء والمرضى  ،وهذا األخير يشمل
المتقدمين في السن المدمنين على الخمر والمخدرات  ،وذلك تجنبا ً من انتقال األمراض من
المرضى إلى اإلصحاء  ،ورغم ان المرضى يحتاجون إلى معاملة أقل شدة فضالً عن أن
المريض()38بحاجة إلى معاملة يغلب عليها الجانب العالجي.
سادسا ً :نوع الجريمة :هنا يتم التصنيف بين صور متعددة للجرائم  ،مثل الفصل بين
مرتكبي الجرائم العمدية وغير العمدية  ،باعتبار أن أفراد الطائفة األولى أكثر عداء للمجتمع
وقصدهم دال عل ى ذلك  ،اما افراد الطائفة الثانية فليست لديهم نفسية عدائية للمجتمع ألن
هناك ركن مادي لكن خالية من القصد  ،ولذلك يتطلب كل منهما معاملة خاصة ومالئمة مع
مقتضيات إصالحه ومن أمثلة أخرى كذلك الفصل بين مرتكبي جرائم األموال واألشخاص
ً ()39
ايضا.
ّ
وقدصنف الفقهاء الشريعة اإلسالمية نزالء السجون بحسب الجرائم إلى ثالثة
أصناف(:)40أهل الفجور) المفاسد الخلقيّة (وأهل التّلصّص) السّرقات ونحوها(،وأهل
الجنايات) االعتداء على األبدان(،وجعل أبويوسف القاضي هذا التقسيم في فصل افرده في
كتابه "الخراج"تحت عنوان (أهل الدعارة والتلصص والجنايات ومايجب فيه من الحدود ).
ومن صور النظام االسالمي لمعاملة السجين نمثل بما كتبه عمر بن عبد العزيز
إلى أمراء األجناد(:انظروا من في السجون ممن قام عليها الحق فال تحبسه حتى تقيمه عليه،
ومن أشكل أمره فاكتب إلي فيه واستوثق من أهل الدعارات ،فإن الحبس لهم نكال وال تعد في
العقوبة ،وعاهد مريضهم ممن ال أحد له وال مال ،وإذا حبست قوما في دين فال تجمع بينهم
وبين أهل الدعارات في بيت واحد ،وال حبس واحد ،واجعل للنساء حبسا على حدة ،وانظر
()41
من تجعل على حبسك ممن تثق به ،ومن ال يرتشي فإن من ارتشى صنع ما أمر به)

( ) 38وقد نصت الدساتير و المواثيق الدولية على ذلك  :فقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة
( )31على انه (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية  ،)...ومن المواثيق الدولية التي نصت على هذا
الحق ،االعالن العالمي لحقوق االنسان ،حيث نصت المادة ( )25منه على ان (لكل شخص حق في
مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية )...وكذلك اكدت على هذا الحق المادة (12فقرة )1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  1966بأنه (تقر الدول
األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في الت متع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن
بلوغه).
( )39انظر:
 حسنين ابراهيم صالح عبيد ،المصدر السابق  ،ص.266 ، 265 ، 264 فوزية عبدالستار ،المصدر السابق  ،ص .358- 357( )40أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري  ،الخراج ،تحقيق :طه عبد
الرءوف سعد ،سعد حسن محمد  ،طبعة جديدة ،المكتبة االزهرية للتراث ،القاهرة ،ص 163ومابعدها.
دون سنة الطبع
( )41محمد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري ،الطبقات الكبرى ،ج ،5دار صادر –
بيروت ،ص .357-356دون سنة طبع.
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فنرى بأنه فضال عن التفرقة بين النساء والرجال ومراعات الحالة الصحية ،تم
الفصل حتى بين المحبوس ألسباب مدنية عما هو مسجون لجريمة جزائية .فالديون من
األسباب المدنية ،في حين أن أهل الدعارات والفسق والفجور وسرقات من أهل الجرائم
الجنائية فيه.
ومن هنا نجد ضرورة التصنيف ومكانته في العملية اإلصالحية داخل المؤسسة
العقابية ،حيث اليمكن االستغناء عنه ،كما أن غياب التصنيف أو تجاهله داخل مؤسسات
العقابية يؤدى إلى ابتعاد هذه المؤسسات عن مهمتها اإلصالحية ،بل على العكس تماما ً ،فإن
اختالط المجرمين مع بعض دون االكتراث لنوع المجرم ونفسيته وكذا خطورته االجرامية،
تجعل من المؤسسة مدرسة لتخريج العصابات بدال من تجنب شرهم من خالل إصالحهم.
المطلب الثاني
العمل
كما قلنا في المطالب السابقة لقد تغيرت النظرة إلى المجرم  ،حيث كان تعذيب
المحكوم عليه في القديم غاية أساسية للعقاب وكان العمل وسيلة لبلوغ هذه الغاية  ،ولكن
تطور السياسة الجنائية أثر على تغيير المعاملة مع المجرم  ،حيث حل اإلصالح محل
التعذيب ،والعمل كعنصر ملتصق بهذه الدائرة اتجه هدفه نحو اإلصالح ،بحيث أصبح ضمانا ً
هاما ً لتكييف المحكوم عليه مع المجتمع بعد إنتهاء مدة عقوبته والعادة بناء شخصيته  ،أي
كأنه أتيح الفرصة للعيش الشريف بعد اإلفراج عنه وبالتالي ابعاده عن طريق اإلجرام  ،وفي
الواقع هذا هو الهدف الرئيسي من العمل ،إذاً هو من مقتضيات التأهيل ،ذلك فضالً عن
األغراض األخرى التي تحقق به كحفظ النظام في المؤسسة العقابية )42( .والعمل حق لكل
ً ()43
مواطن قبل أن يكون التزاما ً أو وسيلة.
شروط العمل العقابي :ولكى يتحقق العمل العقابي أغراضه من التأهيل والتهذيب واإلصالح
وغيرها من األغراض األخرى()44يجب توافر عدة شروط:
 .1أن يكون منتجا ً :في الواقع العمل العقابي ال يتحقق غرضه في تأهيل المحكوم عليهم
وإصالحهم اال اذا كان منتجا ً  ،ألن العمل المنتج هو الذي يكشف للمحكوم عليه ثمرات عمله
 ،أي شعور النزيل بثمار جهده ويزرع الثقة في نفسه فيجعله متمسكا ً به واإلبقاء عليه بعد
اإلفراج عنه.
ً
 .2أن يكون متنوعا :ذلك يعنى وجود أعمال متعددة داخل المؤسسة  ،زراعية كانت أو
صناعية  ،لكي يستطيع المحكوم عليهم أن يختار عمالً مطابقا ً مع قدراته وميوله وبيئته وذلك
لتحقق غرض التأهيل واإلصالح منها .فمثالً :اذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى بيئة زراعية
فبعد اإلفراج يعود إلى هذه البيئة للعيش مما يستوجب أن يعمل في المؤسسة الزراعية.
 .3أن يكون مماثالً للعمل الحر (منظما ً على نسق العمل الحر)
وهذا الشرط يقتضي بأن يكون العمل داخل المؤسسة العقابية شبيها ً بالعمل
خارجها سوا ًء من حيث النوع أو الوسيلة والظروف التي يؤدي فيها هذا العمل  ،وبناء على
ذلك ال يجوز ان يعمل المحكوم عليه باألسلوب اليدوي في عمل صناعي في حين أصبحت
يدار خارج المؤسسة باآلآلت  ،حيث اذا كان مماثالً يسهل على المحكوم عليه الحصول على
العمل في البيئة التي فيها أو يعود إليها بعد اإلفراج  ،والقول بغير ذلك يجعل المحكوم عليه
( )42حاتم بكار ،المصدر السابق  ،ص .323- 322
( )43انظر( :م -22/اوالً  ،من الدستور العراقي النافذ).
( )44وقد نصت :قواعدالحد االدنى على هذه االهمية ( ،)76-71والمادة ( )6،7من العهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة .1966
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غير قادر على أداء العمل في البيئة التي فيها أو يعود إليها بعد اإلفراج وبالتالي يؤدي إلى
فقدان العمل العقابي أغراضه من التأهيل واإلصالح.
 .4أن يكون بمقابل :يجب أن يتلقى المحكوم عليه إجراء لقاء مايقدمه من عمل  ،والعمل
بدون مقابل يعتبر السخرة ويؤدي إلى تدمير الطاقات  ،ولكن اعطائه األجر يزرع االهتمام
بالعمل في نفسه وتنمية اقباله عليه وبالتالي يلقن المحكوم عليه درسا ً  ،يكشف له عن قيمة
الحياة بعد العودة إلى بيئته  ،وال يحصل المحكوم عليه على األجر بأكمله بل على جزء منه
والمؤسسة تدخر الجزء الباقي له وتعطيها له يوم اإلفراج  ،وهو بمثابة رصيد له يعتمد عليها
في شق طريقه إلى المجتمع وفي النهاية إصالحه)45( .
إذاً يجب ان ينظر إلى العمل كحق وفي نفس الوقت كوسيلة إصالحية للمحكوم عليهم ،يستند
أساسه إلى دساتير الدول والتشريعات المعنية ،وكذا المواثيق الدولية.
المطلب الثالث
التعليم والتهذيب
التعليم والتهذيب ايضا ً من األوجه المهمة في المعاملة اإلصالحية الشك في
تأثيرهما على تأهيل المحكوم عليه وتقويم شخصيته ،حيث يساهم كالً منهم مساهمةً فعالة في
العملية اإلصالحية.
الفرع األول :التعليم:
من المعلوم أن العقل هو شيء الذي يتميز به اإلنسان عن بقية الكائنات األخرى الحية،
وبالتالي هو مصدر التصرفات أو مصدر إنطالق التصرفات منه ،أي هو منبع التصرفات
بأكملها سواء أكانت صحيحة أو غير صحيحة واألصل في تصرفات اإلنسان هو الصحيح ،
والتصرفات التي يقوم بها الجاني هو العدول عن هذا األصل ،فهو يجعل السجين اكثر قدرة
على ظبط نفسه والتحكم في غرائزه وكذا ادراك عواقب أعماله ،فبالتالي التعليم هو وسيلة
هامة لتغيير هذه العقلية وتوجيهها نحو اإلصالح.
لذا نجد أساس هذا الحق في دساتير الدول والمواثيق الدولية كما جاء في القواعد الحد االدنى
()46
لمعاملة المسجونين.
وللتعليم دور ال ينكر داخل المؤسسة العقابية في تأهيل المحكوم عليه  ،ذلك فضالً
عن أهميته في النظام العقابي  ،وقد كشفت نتائج دراسات علم اإلجرام على أن نسبة كبيرة
من غير المتعلمين بين المحكوم عليهم  ،حيث أنه يستأصل أحد العوامل اإلجرامية ،إضافة
إلى ان التعليم يوسع المدارك وينمي القدرات العقلية والذهنية ،وفي الحكم على األشياء
والمعاملة مع المقابل يساعد على التفكير الهاديء السليم وتقدير العواقب التي تنتج عن
التصرف الذي يقوم به  ،وبالتالي يؤدي إلى تغيير وجهة نظر النزيل بالنسبة إلى الجريمة مما
يدفعه إلى العدول عنها في المستقبل ذلك فضالً عن إستثمارات وقت الفراغ  ،وكذلك يساعد
التعليم الحصول على العمل بعد اإلفراج  ،وهذا مااليلقاه السجين غير المتعلم  ،ويؤدي إلى
تنمية المباديء والقيم الخلقية السامية  ،كما يساعد النزيل في بناء شخصيته سواء كان من

( )45نبيه صالح ،المصدر السابق  ،ص . 230-228و حسنين ابراهيم صالح عبيد ،المصدر السابق،
ص.277-275
( )46وقد نصت عليه :المادة ( )34من الدستور العراقي لسنة  ،2005والمادة ( )26من االعالن
العالمي لحقوق االنسان ،والمادة ( )13من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية لسنة  ،1966والقاعدة ( )77من قواعد الحد االدنى لمعاملة المسجونين.
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حيث التكيف اإلجتماعي داخل السجن أو خارجه  ،أما من حيث اإلحاطة بالمشاكل
()47
اإلجتماعية واألساليب الصحيحة  ،مما يبعده عن اللجوء إلى إرتكاب الجريمة.
الفرع الثاني :التهذيب
يقصد بالتهذيب إظهار القيم الحميدة والجيدة والجهد نحو تعلق النزيل بها ،
بإعتباره مانعا ً داخليا ً والتمسك به يؤدي إلى اإلبتعاد عن الجريمة )48( .وبالتالي له أهمية في
إصالح المحكوم عليه وإعداده لإلندماج والتكييف مع المجتمع بعد اإلفراج.
أوالً :التهذيب الديني :والدين ايضا ً له دور فعال في عملية التأهيل داخل المؤسسات العقابية،
ألن ضعف الوازع الديني لدي المحكوم عليه يكون عامالً دافعا ً إلى إرتكاب الجريمة ،ونقصد
بالتهذيب الديني زرع المباديء الدينية المحضة على الخير والمنهية عن الشر والمذكرة باهلل
سبحانه وتعالى  ،وبقدرته وثوابه وعقابه وعدالته وقبوله توبة التائبين ،ورجال الذين هم الذين
يتولون هذه المهمة.
ثانياً :التهذيب األخالقي :وغالبا ً ثمرة التهذيب الديني هو ايجاد التهذيب الخلقي ،حيث أنه
ينشأ في أحضان التهذيب الديني  ،وهما متالزمان دوما ً  ،ألن الدين ينظم تنظيما ً كليا ً لكفاة
جوانب الحياة  ،والخلق جزء اليتجزأ من هذه الجوانب  ،ومهمة التهذيب الخلقي يجب أن
يتولى به األخصائيون وأصحاب الخبرة نظراً لإللمامهم بمبادئ الدين واألخالق والقانون
()49
وهم يقومون بتنمية القيم الخلقية في اعماق المحكوم عليه.
وبقى أن نقول بأن المحكوم عليه بحاجه إلى الرعاية الصحية واإلجتماعية  ،وان أبحاث علم
اإلجرام تؤكد ان هناك صلة وثيقة بين المرض واإلجرام  ،ومن الناحية اإلجتماعية ايضا ً
يحتاج إلى الرعاية  ،وذلك بحل مشاكله وبتجميل وجه الحياة أمامه  ،إضافة إلى ذلك  ،بما أنه
إنسان  ،فهو معرض للمرض وهذا يتطلب رعاية صحية  ،كما اشرنا سابقا ً نصت عليها
الدساتير والمواثيق الدولية وقد جاء في القاعدتين (24و )25من قواعد الحد األدنى ان على
طبيب السجن إجراء الفحص للسجين حين دخوله السجن وبعد دخوله كلما تطلب األمر ذلك ،
وكذلك بسبب كونه يمتلك إحساسات وذا مكانة ادنى معنويا ً ومحطم روحيا ً  ،لذلك ليس من
شأنه التغلب على مشاكله بنفسه  ،فعلى المؤسسة العقابية أن تعيينه على حل مشاكله المترتبة
خالل فترة المحكوم بها وان توطد بالمجتمع  ،كما جاء في القاعدة ( )79من قواعد الحد
األدني بأنه يجب اإلهتمام الخاص بمحافظة صالت المسجون بالعالم الخارجي  ،سواء
بأسرته أو بأشخاص أو هيئات خارجية يمكنها إفادة مصالح أسرته وإعادة تأهيلة اإلجتماعي
 ،وذلك باالستعانة بعدة وسائل منها ،الزيارات والمراسالت وتصريحات الخروج المؤقت.
الخاتمة:
تكاد تتفق التشريعات والفقهاء من أن اإلصالح وتأهيل المجرم هو هدف العقوبة ،
وبناء عليه خططت السياسات الجنائية للدول وأدخلت نظم قانونية في التشريعات من أجل
تحقيق هذا الهدف  ،ولكن تتحقق الفائدة من المبادئ اإلصالحية اذا صادقه العمل.
وخالل هذه الدراسة وصلنا إلى النتائج التالية:
( )47محمد صبحي نجم ،المصدر السابق  ،ص ، 135ومحمد شالل حبيب  ،المدرس  ،على حسن
محمد طوالبة ،علم اإلجرام والعقاب  ،ط ، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان ، 1998
ص.355-354
( )48محمد معروف عبدهللا ،دور المؤسسات العقابية في منع الجريمة  ،بحث مقدم الى جامعة بغداد ،
ص ، 8غير منشور.
( )49عبدالرحمن محمد ابوتوته ،المصدر السابق  ،ص.313-312
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 -1نظراً لخلو اإلتجاهات الحديثة من فكرة اإليالم والتعذيب  ،حيث أصبح اإلصالح الهدف
األساسي في المعاملة العقابية  ،ولذلك يجب أن نختار األسلوب األمثل لتنفيذ الجزاء الجنائي
في سبيل تأهيل الجاني وإعداده وتكييفه مع المجتمع مرة أخرى  ،وهذا ال يتحقق اال بتحديد
فئات المجرمين  ،حيث ان كل فئة تحتاج إلى معاملة خاصة لتحقيق هذا الهدف.
 -2إن اإلشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي أمر هام ويستحق االخذ به كنظام ،فوفقا ً
له فان القاضي المختص هو الذي يقوم بتحديد أساليب التنفيذ وبالتالي تكون مالئمةً مع
شخص الجاني و ظروف جريمته ،ذلك رغم تفادي التعسف في استعمال السلطة لدى اإلدارة
العقابية ،وحفظا ً لحقوقه أثناء تنفيذ العقوبة.
 -3إن التصنيف من أهم األمور التي يجب االهتمام بها ،والذي يعد حجر الزاوية للعملية
اإلصالحية ،وينبغي أن يكون مسبوقا ً بإجراء فحص شامل للجوانب النفسية والعقلية
والنواحي األخرى  ،يجب اال يقتصر التصنيف على اإلعتبارات العامة بل يجب مراعاة
الحاالت والظروف الخاصة لكل سجين تحقيقا ً للتفريد التنفيذي التي تتعلق بالمحكوم عليه
نفسه.
 -4يمتاز التفريد التنفيذي بأهمية بالغة  ،وهو يتحقق بعد عملية التصنيف الذي أشرنا إليها ،
والتصنيف السليم للسجناء يساعد على معرفة نوعية السجين  ،وتحديد كل ما ينفع لخدمته
ويصلح لرعايته  ،ويتبين لنا البرنامج اإلصالحي األنسب مع حالة كل سجين  ،وهذا ما
يسمى بالتفريد التنفيذي.
ً
 -5يساهم كل من التعليم والتهذيب مساهمة فعالة في اتصال المحكوم عليه بالمجتمع
الخارجي ،فانه فضالً عن استثمار أوقات فراغه داخل المؤسسة ،فإنه يطرأعليه تغييرات
تنميه و تزوده بمقومات تكيفه مرةً اخرى مع بئته بعد العوده إليها .
 -6إن المعاملة بوسائلها التي بيناها تهدف ولها دور في تأهيل الجاني وإعداده في مواجهة
الحياة بعد اإلفراج  ،ويمكن معرفة مدى دور هذه المؤسسات في إصالح الجاني وإنقطاعه
عن الجرائم بمعرفة نسبة العائدين على الجرائم بعد إجراء العملية اإلصالحية عليهم.
 .7إن النماذج التي بينّاها عن الشريعة اإلسالمية ،تدل على أنها قد سبقت القوانين في
الوضعية في األخذ بأسس التصنيف.
قائمة المصادر

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بعد القرآن الكريم:
أوالً :الكتب:
أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  ،مصنف  ،تحقيق  :حبيب الرحمن األعظمي ،ج،10
ط،2المكتب اإلسالمي– بيروت1403 ،هـ.
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني" البيهقي" ،السنن الكبرى ،تحقيق:
محمد عبد القادر عطا ،ج ،8ط ،3دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان2003 ،م.
حاتم بكار  ،اإلتجاهات المحاصرة في إستقصاء عوامل اإلجرام وتقويم المجرمين  ،منشأة
المعارف باألسكندرية 1998 ،م.
حسنين إبراهيم صالح عبيد  ،الوجيز في علم اإلجرام وعلم العقاب  ،ط ، 1دار النهضة العربية ،
القاهرة 1975 ،م.
رمسيس بهنام  ،الكفاح ضد اإلجرام ،منشأة المعارف  ،أسكندرية 1996 ،م.
رمسيس بهنام  ،د .على عبدالقادر القهوجي ،علم اإلجرام والعقاب  ،بدون سنة طبع ودار لنشر.
عادل يحي  ،مبادئ علم العقاب  ،ط ، 1دار النهضة العربية  ،القاهرة 2005 ،م.
عبدالرحمن محمد ابوتوته  ،أصول علم العقاب ،منشورات .2001 ، ELGA
عدنان الدوري  ،علم العقاب ومعاملة المذنبين  ،ط ، 1منشورات ذات السالسل  ،كويت1989 ،م.
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

على محمد جعفر  ،مكافحة الجريمة ،المؤسسة الجامعية  ،ط1998 ، 1م.
فوزية عبد الستار ،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب  ،ط ، 3دار النهضة العربية ،بيروت ،
1998م.
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي ،الروض األنف في شرح السيرة النبوية
البن هشام ،تحقيق :عمر عبد السالم السالمي،ج ،7ط ،1دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
2000م.
محمد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري ،الطبقات الكبرى ،ج ،5دار صادر –
بيروت .دون سنة طبع.
محمد سلمان العطار  ،اإلجرام والمؤسسات العقابية  ،بغداد 1965 ،م.
محمد بن سعد بن منيع أبو عبدهللا البصري الزهري ،الطبقات الكبرى ،ج ،5دار صادر ،بيروت.
دون سنة طبع.
1
محمد شالل حبيب  ،على حسن محمد طوالبة ،علم اإلجرام والعقاب ،ط  ،دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة  ،عمان 1998 ،م.
محمد صبحي نجم  ،المدخل إلى علم اإلجرام وعلم العقاب  ،ط ، 1مكتبة دار الثقافة ،عمان ،
1998م.
مصطفى محمد موسى ،اعادة تأهيل نزالء المؤسسات العقابية في القضايا الجنائية واإلرهابية،
دار الكتب القانونية ،مصر2007 ،م.
ناصر بن محمد المهيزع ،خصخصة المؤسسات العقابية ،أكاديمية نايف للعلوم االمنية-مركز
الدراسات والبحوث ،النظم الحديثة في ادارة المؤسسات العقابية واإلصالحية ،رياض1999 ،م.
نبية صالح  ،دراسة في علمي اإلجرام والعقاب  ،ط ، 1الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار
الثاقفة للنشر والتوزيع  ،عمان 2003 ،م.
أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر الخراساني "النسائي" ،السنن الكبرى،
تحقيق وتخريج االحاديث :حسن عبد المنعم شلبي ،ج ،7ط ،1مؤسسة الرسالة -بيروت،
2001م.،
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري  ،الخراج ،تحقيق :طه عبد
الرءوف سعد ،سعد حسن محمد  ،طبعة جديدة ،المكتبة االزهرية للتراث ،القاهرة .دون سنة
الطبع.
ثانيا ً :البحوث:
سالم الكسواني "،دور المؤسسات اإلصالحية والعقابية في الوقاية من الجريمة"  ،المجلة العربية
للدفاع اإلجتماعي  ،ع 11لسنة 1981م.
محمد محيي الدين عوض "،الشرطة وحقوق االنسان في المؤسسات العقابية" ،جامعة نايف
العربية للعلوم االمنية2001 ،م.
محمد معروف عبدهللا " ،دور المؤسسات العقابية في منع الجريمة" ،بحث مقدم إلى جامعة
بغداد  ،غير منشور.
مصطفى محمد بيطار" ،خصخصة المؤسسات العقابية وأثرها في تحقيق تنفيذ القانون" ،جامعة
نايف للعلوم االمنية2005 ،م.
ثالثا ً :القوانين واألنظمة والدساتير:
االعالن العالمي لحقوق االنسان .1948
الدستور العراقي لعام 2005م.
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966م.
قانون تنظيم السجون و إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسين لسنة .2005
مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونين.
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33. https://ar.wikipedia.org.
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TERRORISM AND DEMOCRATIC RESOLUTION PROCESS
AND IT'S EFFECTS ON THE ECONOMY OF EASTERN
ANATOLIAN REGION: VAN EXAMPLE
Yrd. Doç. Dr. Haluk YERGİN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
iktisat Bölümü
halukyergin@yyu.edu.tr
Özet

Terörizm, giderek artan bir şekilde dünyanın ekonomik ve politik
belirleyicilerinden biri olarak kendini her gün daha belirgin bir küresel aktor
olarak hissettirmektedir. Türkiye uzun bir zamandır terörizmle özellikle
ayrılıkçı terör ile yüzyüze kalmıştır.Çözüm Süreci veya Ulusal Birlik Ve
Kardeşlik Projesi 1984 yılında başlayanve 30 yılı aşkın süredir ve sosyoekonomik ve politik açıdan bölgeyi olumsuz bir şekilde etkileyen çatışma
ortamına son verilmesini amaçlayan paradigma değişikliğine verilen bir
isimdir. Bu çalışmada, çözüm sürecine ekonomik etkileri incelenmiştir.
Türkiyenin en geri kalmış bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesi’nin,
TRB 2 alt bölgesinin en önemli şehri olan Van ili araştırmamızın odak
noktası olarak seçilmiştir. Ulusal Birlik Ve Kardeşlik Projesi, öncesi ve
sonrası ekonomik etkileri ve sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve
yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Demoktratik çözüm süreci, Terörizm, Van,
Ekonomi, Doğu Anadolu
Abstract
Terrorism, is as one of the world’s economic and political
determinants to feel itself every day and is one of the most prominent global
actor. Turkey has for long time been faced with terrorism, especially
separatist terrorism. Resolution Process or National Unity And Brotherhood
Project is a name given to a paradigm shift which began in 1984 and which
was aimed to give an end to the conflicting environment which lasted for
more than 30 years and impacted the region in socio-economic and political
aspects in negative ways. In this study, the economic effects of resolution
process were investigated.
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Eastern Anatolian Region, which is one of the most backward
regions of Turkey and Van city which is the most important city within the
domains of TRB 2, have been chosen as the chief focus of concern in our
investigation. Throughout the course of our investigation, the periods before
and after The National Unity And Brotherhood Project have been studied the
economic effects and consequences have been studied comparatively; and
they have also been interpreted.
Keywords: Democratic Resolution Process, Terrorism, Van,
Economy, Eastern Anatolian

Introduction:
The phenomenon of terror wreaks its havoc in today’s world
with its destructive and escalating violence, which has only begotten
destruction and misery on the part of non-combatant and civilian
populations. Today, terrorism has made its presence felt and become
more intense, in terms of the consequences emerging and losses
occurring in Turkey for more than 30 years throughout this process
during which this kind of separatist terrorism spread its inhumane
attacks Turkey has had loads of high costs on its economy. On the one
hand due to this terrorism, the country has chosen the method of
armed struggle, and sought solutions indirectly through negotiations,
on the other hand.
In this study, the effects of terror and terrorism in the world and in
Turkey in the last 30 years have been investigated, and the fight
against terrorism in Turkey with a new method within the context of a
"democratic solution process" and the impact of the process were
examined. Solution process in a short period of two years brought
about significant economic effects and has paved the way for positive
prospects for the region. However, with the finalization of the
resolution process negative consequences occurred.
Literature: Numerous studies have been conducted on
terrorism and its bad impacts on the economy, and the various
negative economic consequences which were caused by terrorism
have been investigated. (Inonu 2013: 4) in his "Economic Impact of
Terror" ; terrorism that has direct and short-term effects was studied in
terms of its economic impact of which is also breeding it as a direct
cause. (Abadia and Gardeazabal, 2003) showed in "The Economic
Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country" which was
conducted on how Spain's experience of the Basque terrorism and
conflict with the Basque exerted effect on regional economy in a
negative way; they have shown that it might cause instability. Sandler
and Enders, in their studies (http://www.utdallas.edu/ accessed:
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15/01/2015) named ” Economic Consequences of Terrorism on
Developed and Developing Countries: An Overview” investigataed
the effect of the first moment of the terrorist attacks that proved to be
much more catacysmic and destructive, indicating a bad impact on the
emerging economies. Terrorism and economic situation are
interrelated with each other and there is an established a link between
the diminution of physical wellbeing of the people as was put forth in
the article "Economic Conditions and Terrorism" by (Blomberg et al.
2004) ; it was emphasized that terrorist activity could cause economic
downturn that may give rise to various other problems which could
also bring about a milieu feasible for terrorism, the decline in
economic activity and difficulty to achieve democratic amelioration
on the part of the countries even with high income or socio-economic
levels. Related with the same subject these works can also be cited:
(Zimmerman 2011), "Globalization and Terrorism", (Ayhan 2014)
"Terrorism Concept of Security Council and General Assembly
Special at the United Nations in 2001; the (IMF, 2005) published "The
Impact of Terrorism on Financial Markets" in the report entitled
(Working Paper), the effects of terrorism on financial markets have
been analyzed (Altay, et al., 2013) "Economic Impact of Terrorism in
Middle East: Turkey, Egypt and Saudi Arabia, Middle East, Turkey,
Egypt and studied the effects on Saudi Arabia economies. In order to
determine the impact on the economy caused by terrorism within the
scope of these countries; export, import, economic growth, tourism,
foreign direct investment, unemployment and economic variables such
as income per capita data were subjected to analysis. (Rock, Lucky
2013) "The Effect of Democratic Solution Process on The Economic
Expectation: Agri Province example, May 2013" is in operation, the
negative effects of terrorism on the economy and "the solution
process" and investigated the possible effects on Turkey's economy.
Working in "Democratic rights and freedoms of increasing economic
and social instability in the region along with the history of the era of
thinking will decrease compared to the human, after a successful
democratic solution process in the higher living standards that we
believe they will survive" was concluded. (Rock, Lucky 2013: 220),
(Ozturk, Steel 2009) "Terrorism Effects on Turkey Economy" has
been investigated in the study, after the global nature of terrorism,
especially the September 11 attacks highlighted that further escalation,
Turkey's power problem of terrorism and its resources by preventing
the redirection to another destination, stated that it poses a threat to
political stability. (Happy, 2008) "Economic Cost of separatist PKK
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terror" is the study which examined the economic impact of terrorism
in detail.
Description: Latin for "Terreri" meaning terror etymologically
has a synonymous counterpart meaning with the word "terrify”,
“causing fear". According to the Turkish Dictionary of Turkish
Language Institution "intimidation, " acceptable. (BAT,2006; 4)
Professor Mahir Kaynak contributed to a redefinition of the
word terrorism, in this case the hypocrites use to the fore: "Terrorism
is not the true face of the event, it is a cover hiding it. It covers the
incomprehensible which can not be comprehended with respect to
what it wants to do what with whom ... terrorism the society and
country to deliver a certain direction of the actions and the actions are
constructed accordingly. “(BAT 2006; 6) As can be seen from the
definition, a much stronger impact than the destruction of the terrorist
act of creation that is intended.
3713 Prevention of Terrorism Act (1)
Terrorism in the 3713 Anti-Terrorism Law Article 1 has been
defined as follows: Terror: Using force and violence; pressure,
intimidation, with one of intimidation or threat method, the Republic
specified in the Constitution, political, legal, social, secular and
economic system, state, country and damaging the indivisible unity of
the nation, the Turkish Government and jeopardizes the existence of
the Republic, to defeat the State authorities weakness or demolish or
seize, destroying fundamental rights and freedoms, the state’s internal
and external security, public order, or disrups the general health will
be undertaken by members of the organization within the context of
the actions that constitute crime. (Masak.gov.tr is, Access,
23.01.2016) the identification; "The Turkish state and the Republic"
also attracts attention.
Terrorism and İts İmpact on the World: United States
and France Example:
Terror is both singular word and a plural concept. It can be
used for a single event; multiple events can also be denoted from the
word. Therefore, the objective of terrorism is to gain through
perpetrating an atrocious act. Terrorism is a phenomenon; Inherently it
aims at perpetrating atrocities which has regimentation and continuity.
(Ayhan 2015: 118)
September 11 Attacks and Effects: September 11 terrorist
attacks in the events on the one hand shows that it assumed a global
character of terror and terrorism which have affected the outlook and
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approachof people towards it. The September 11 attacks in the United
States constitutes a turning point. In addition, within the framework of
the economic dimension of these attacks in response to emerging
policy proposals, bringing the issue to the agenda of economists.
(Heavy and Snow 2010; 14)
ten years after the 9/11, the New York Times, published a study of the
actual economic cost estimates for the attacks. 9/11 of the total cost is
given below and a staggering 3.3 trillion dollars have been spent.
The Economic Cost to the US of the 9/11 Terrorist Attacks
Toll and physical damage
$55 billion
Economic impact 1

$123 billion

Homeland Security and other costs

$589 billion

War funding and related costs

$1,649 billion

2

Future war and Veterans' care costs
Source: www.investopia.com

$867 billion

1 Including $ 22 billion for business interruption and $ 100 billion as
the impact from reduced airline and other travel.
2 Includes $ 803 billion Iraq war Afghanistan $ 402 billion
As the New York Times said the US paid 95 percent of these costs,
including the War on Terror which has created the response. The real /
direct cost of the attacks is estimated at $ 178 billion. (investopia.com;
Access; 15/12/2015)
In a report released by (Bryan W. Robert 2009, p, 1) an evaluation is
made about the Macroeconomic Impacts of the 9/11 attack on U.S.
real GDP growth and the unemployment rate by examining how
forecasts and variables were revised after the attack occurred. By this
approach, the immediate impact of the 9/11 attack was to reduce real
GDP growth in 2001 by 0.5%, and to the increased the unemployment
rate by 0.11% to (reduce employment by 598 000 jobs.)
Paris attacks and their possible effects:
Date November 13, 2015 terrorist attacks occurred in different
parts of Paris, especially its impact in Europe. Increased nervousness,
unusual security measures and far-right party National Front Party
(FN) are some of the consequences the regional elections which
turned out to be offensive in their political agendas. Also (bbc.co I;
Access; 17.01.2016) the potential economic effects are expressed as
follows:
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The most immediate impact is on Businesses. It is a very important
sector in France, especially in Paris. For the country as a whole it
accounts for two million jobs and 7% of economic activity According
to the Tourism Promotion council. Many of would-be visitors
canceled their plans to go to Paris or Brussels. In the case of Brussels,
40% of hotel bookings were canceled over the weekend of the security
clampdown Willocx According to Olivier, head of the Brussels
Chamber of Commerce. In addition, a specialist in France to € 2
billion loss from the Ministry of Finance has estimated that it would
cause a significant portion of the decline in tourism income and
consumption decline. (Qz.com; Access; 26/01/2016)
Separatist Terrorism in Turkey
The terrorist organization PKK in Semdinli August 15, 1984
began its terrorist attacks on public buildings and police stations,
which was organized in Eruh. These attacks changed the perception of
national security with the Republic of Turkey is considered that a
significant start a new process. The 35.570 people lost their lives in
the terror period. (Parliamentary, 2013, p 78) The main features of this
process makes it different; terroristic threats throughout the history of
the republic represent the most serious challenges. (Ozdemir, 2013:
50) From this date, terroristic violence increasing or decreasing in a
way, has caused uncertainty. An object of terror in Madiran already
created uncertainty and unhappiness about the future.
Democratic Initiative Process / National Unity and
Brotherhood Project:
The story of the search for solutions is not new. The state in
terms of establishing some initial deals and contacts with Ocalan
sought to quell the PKK insurgency that began during the Ozal era, we
know that the soldiers took in the days of February 28th. In the second
phase, the rekindling of the conflict on the organizations established
contact between the years 2005-2008, the continuation of informal
relations, we also know that there are between 2008-2011 period
under a closed meeting of the Oslo Process name. By the end of 2012
it has begun negotiations more transparent in this period and that the
"solution process" has been declared. (Bayramoglu, 2015, 2) implies
the solution process; It is understood as a process and continuity. In
the recent period, Prime Minister Erdogan's speech he made in 12
years in August 2012 "Kurdish problem" was perceived a new
beginning.
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Launched in 2009, the "initiative" was aimed for constituting
the second stage for a solution. As we learn from the media leaked
audio recording there deals represented the most concrete step in this
process. Dalai (Seta.org, Access; 14:01. 2016)
After the June elections, the organization, benefiting from the power
vacuum created by the political authorities, has used this period as an
opportunity for armament. And the increase in violence and terrorist
attacks as a result of self declaration by certain municipalities for"autonomy", "self-governance" as arbitrary practices, (August 17,
2015, Sirnak, Yüksekova, Silvan, Silopi, Hakkari, Batman, Cizre,
Nusaybin, connected to the center of Diyarbakir and other settlements
in the sur district announced that self-government is announced), it
has gradually turn out to be an unsustainable process. During this
period, a terrorist organization in its attacks, went to methodological
differences. In this case, et al (Greenstone in a study., 2015, 88)
"character of actual attacks between July-December 2015, targets and
methods in the context used in the attackshave become heinous. This
first outbreak of the PKK's "war" is the change in its
conceptualization. Organization, "rural-based militants of the city" in
the context of the new strategy, that he imagined the axis moved to the
first town center their attacks on security forces. a kind of eye on one
side of the state sovereignty of the armed on the other hand trying to
form in the challenge through armed elements are formed in the
neighborhood of the Kurds in the major cities "security subject" tried
to become. Indeed, the organizational structure of the PKK, the PKK
military setting of military doctrine, HPG order and YDG-H as street
power "self-defense" constituted the elements. "Shaped explained.
Terrorist organizations taking advantage of the mild climate which
essentially created the solution process, the process of unloading,
ammunition storage and process, people have tried to use as a tool of
rebellion.
Turkish Air Force of F-16 aircraft, the PKK's Zap in northern Iraq,
Gare Haftanin, Metinan and Avashin process from the stop phase
bombing the camp, ended virtually
Effects of Seperatist Terrorism and Resolution Process:
In a period of more than 30 years, the fight against terrorism
has caused heavy economic losses to Turkey. Mutlu in his study on
this issue (2008, 76) resulting from the fighting of terrorism by the
end of 2008, and terrorism caused losses Turkish, which economiy
cost up to 100 billion YTL with the price of 2005 or have announced
that 75 billion dollars circulating, although this figure reaches up to
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250-300 billion it can be stated that the cost is much higher. When
indirect effects are taken into account in terror from this statement it is
understandable that there will be a much higher amount.
Migration:
Migration is being experienced in the world today and is
notable as one of the biggest social and economic problems which
increasingly gained momentum.
Although no new cases of displacement in the country, has
been recorded it began to be discussed in the international community,
establishing policies regarding this issue and the formation of a
knowledge coincides with the last decade. In fact, the application for
the solution of the problem of internal displacement in the country is
still in a stage of formation and transformation. (Yükseker 2008, p.;
39)
Due to terroristic acts in Adiyaman 6, Agri 8, 137 in Bingol, Bitlis
125, 3 Elazığ, Hakkari, 45, 31, Mus, Tunceli, 100, 33 Van, Batman
37, 134 in Diyarbakir, Mardin, 129, 96 in Siirt, Sirnak, including 61 in
2925, including 945 villages were emptied hamlets in total around
4,000 residential units. This is due to the discharge of 353,000 people
who have been forced to abandon their settlements. These figures are
data prepared based on offical institutions. Some non-governmental
organizations estimated figures to be from 1 million to 3 million
settlement was abandoned in the changing figures. Normally it is seen
that a favorable appreciation, agriculture or livestock of approximately
30,000 square kilometers of land remain idle because of the terrorist
attacks. Ozturk, Steel (2009, 97) Another finding in the study
conducted in Hacettepe University (2006.106) in 14 provinces in the
estimation of urban and rural areas during the 1986-2005 security
reasons migrating population size is in the range 953680-1201200;
Only 14 provinces and rural areas of the size of the population that
migrated for security reasons during the same period, shows that
estimated in the range of 728000-946400. about 32 percent of the last
two years, 14 provinces held for security reasons, migration from rural
areas during the period 1986-1990; 61 percent of the 1991-1995
period; The remaining 7 percent was realized during the period 19962005. As it can be seen from the results, because terrorism has
intensified immigration between 1991-1995, and then decline began to
reverse migration history since 2005 with economic losses caused by
the migration of people, migration has created a heavy cost for a busy
provincial immigration centers. Unemployment on the one hand and
on the other hand these people turned to anger caused by the poverty
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gap has led to become a tool of terror. This cost is incalculable social
losses and led to social labour.
Switching to a decrease of the conflict and with the beginning of the
democratization steps to be taken RVRP (the Return to Village and
Rehabilitation Project) application has been implemented and 28. 384
households, 187.861 people have returned to the village.
Projects as part of the overall budget appropriations by using local
governors today and contributions;
1. Social and rehabilitation-oriented projects (community center,
youth center, sports center, woman and child education center and so
on.)
2-Vocational training and employment projects,
3-Dormitories projects,
4- Road, water, electricity, sewerage and so on. infrastructure
investments,
5-Destructed with schools, health centers and other facilities to be
repaired and used,
6. Repatriation given our citizens to make their own housing
construction materials,
7- Agricultural and livestock activities were carried out.
Between the years 1999-2013 under the project of the
Ministry were transferred to the provinces under the total 171.015
million TL appropriation RVRP budget. (www.illeridaresi.gov.tr,
access, 25/01/2016)
Recently, along with the suspension of the settlement process
it began a new wave of immigration. In this case, press, (t24.com.tr is,
accessed: 30/01/2016) "The AKP's' Anti-Terrorism and Homeland
Security report on the security forces and characterized by intense
conflict caused by the PKK in Cizre, Silopi, Sur and Nusaybin living
among the conflict-affected 220 thousand from 439 thousand citizens,
were to be forced 93 thousand citizens migrated to the different
places 10 thousand 300 trades were damaged "in the above.
Tourism:
Tourism is an other economic sector being affected by
terrorism. Terror, in the Paris attacks was explained above in terms of
its impacts on the economy. Van in a workshop for tourism YY (Van
Tourism Seeks Future; 13) "Van in Turkey's tourism (international
tourists) rate in 1990 of about 1.7% (90.862), while the ratio at this
point today (50,000) unfortunately, ‰ 1.6 respectively. Parallel to the
increase in the number of tourists in Turkey, in the short term van
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should endeavor to remove this share to 0.6% and should take
concrete steps towards that goal. "the statement, tourism, in recent
years in terms of Van's economy is highlighted as one of the most
moribund sector.
Tourists by Year:
YEAR
DOMESTIC
FOREIGN
TOTAL
2009
475.041
75.951
515.403
2010
583.697
83.219
666.916
2011
431.622
93.795
525.514
2012
179.312
25.945
205.257
2013
545.677
65.345
611.022
2014
660.394
186.181
847.375
2015
709.742
202.868
912.610
Source: Van Provincial Directorate of Culture and Tourism
As can be seen from the table, from 2013 onwards, with the
solution process and peaceful air in the environment the number of
domestic and foreign tourists were to be recorded significant. But
recent developments in the conflict got tourism sector to be affected
significantly One of them is Lake Van basin Tourism Association has
made President Abdullah Tunçdemir of the press, "2014 and 2015
Van and passed extremely positive for regional tourism. Especially
domestic tourism in Van visited by tourists close to 2 million. This
year this figure will fall because of the events." Tunçdemir, reported
that of the events seen in recent explaining that brought to a halt in
tourism,: "In 2014 847 thousand 375 in 2015, 912 thousand in Van,
where 610 thousand tourists visited this year has witnessed so far
organizational record. 3 thousand 598 bed capacity in Van hotels in
the settlement process with 100 percent occupancy rate, while there is
currently a hotel and a 10 percent capacity on the verge of bankruptcy.
" (Bizim.gazete.org.tr, access, 09.02.2016) The descriptions are
striking.
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Foreign trade:
Foreign Trade, together with the process developed, the
industry experienced another setback with the arrest of the solution
process.
Van Kapıköy Customs Gate Things Foreign Trade
MONTHS
EXPORT (1.000 İMPORT
TL
TL)
JANUARY
824
…..
FEBRUARY

929

234

MARCH

603

764

APRİL

804

1.260

MAY

1.131

555

JUN

1.205

……

JULY

1.278

…….

AUGUST

470

……..

SEPTEMBER

…….

…….

OCTOBER

320

……

NOVEMBER

1.168

……

(1.000

Source: Chamber of Commerce and Industry of Van, Van
Province Economic Statistics November 2015
Van Province Foreign Trade Statistics
MONTHS

EXPORT(1.000)
TL

İMPORT
(1.000) TL

JANUARY

5.884

4.424

TOTAL
(1.000)
TL
10.308

FEBRUARY

7.677

1.837

9.514

MARCHT

6.106

2.107

8.213

APRİL

3.986

3.847

7.833

MAY

2.746

3.288

6.034

JUN

1.839

3.371

5.210
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JULY

1.822

3.815

5.638

AUGUST

1.523

3.084

4.608

SEPTEMBER

1.098

1.880

2.979

OCTOBER

2.381

1.376

3.757

NOVEMBER

1.807

1.939

3.746

125

Source: Chamber of Commerce and Industry of Van, Van
Province Economic Statistics November 2015
As understood from the tables, The foreign trade volume in the period
until the start of the conflict in 2015 (in terms of the economy Van)
growing trend that has undergone a decline from June to July, the start
of the conflict. In Kapıköy the gate of the Customs imports were
brought to a halt entirely from June which is a dramatic image.
Conclusion
Terrorism, as one of the world’s economic and political
determinants to felt itself every day and is one of the most prominent
global actor.
First point to be noted, is in the region as long as expectations of a
positive attitude and a great people. A study in the rock, (Mutlu, 2014,
221) in this case, the pain after the conclusion of the success of the
democratic solution process, a new hope for citizens living in the
province, numerous nuisance experienced from the past to the present,
have anticipation direction will decrease the economic and social
disadvantages. The solution may be better understood the democratic
process and to help achieve success is thought to be beneficial in other
cities of similar academic work done, expressed as. Here terror; it is a
means of losing their hopes for the future of his people.
Solution process, the process was stalled / de facto after the
end is felt more significantly in importance. As a short term solution
application process remains, although it is not felt in a dramatically
positive result the processwas put into application (de facto) in a
negative way from the moment of striking removed / there has been a
dramatic way.
create chaos in the terrorist organization, processes and solutions for
the process used for unloading. space created by the solution process,
is used as the armament and power over the people of the region by
the organization repression.
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Conversely, it should create a suitable environment for
migration. RVRP project will stop the rotation of the recent events and
find again the field of terrorism despite the onset or reverse migration
from 2005 onwards will be able to re-start a wave of immigration.
However, the return to the village; and employment-enhancing and
cost loaded in both cities will minimize vehicle.
Much broader and comprehensive participation in the
democratization of effective steps must be consulted on all actors
should be continued and the region.
The state to bond with people who are not living in the area of
terrorism and terrorist organizations in that sense as well, and should
be given a sense of belonging.
Limit applied in the past in the provinces "border trade" again and
employment should be put into practice in a creative way. The border
trade has been applied in previous years, the state's employment
measures should be put into a broader application.
Terror, first began to make itself felt in the tourism sector. 17
of every 1,000 tourists coming to Turkey in 1990, Van, about to hit it
decreased to 1.5. (This is also a result of the negative perception of the
terrorist phenomenon is created. (YYU, Van Tourism Seeks Future
Workshop: 43) For example, the solution is one of the most important
investments will gain Process Van province "and Van undertaken by
the Special Provincial Administration" Textile City is a Specialized
Industrial Zone Project ". 2000, 3000 and 5000 m2 in an area
composed of the 66 textile companies and provide employment for
13,000 people, bringing together the expected social and economic
pillar of this project, 23 companies have applied so far. (VANTSO;
2015) because of terrorist attacks, in the case of not enough demand
for the company's business, which is one of the aims of terrorist
uncertainty will prevail in the region.
To summarize, what damage was caused in such conflict
zone? “Throughout the region of $ 1 billion investment incentives
were revoked, Shopping capacity fell by 30 %, commercial activities
between the companies fell 50%, production capacity of factories
decreased 50%, occupancy rates in tourist facilities have decreased to
10 %, Stopped construction of large hotels, , transportation and
trough transport it came to stop stage, Mardin , new organized
industrial zones in cities like Hakkari investment were shutdown
indefinitely, Van export trade with Iran to reduce that rate to 45%,
Yüksekova Selahattin Ayyubid airport was closed to civilian flights,
Van and Hakkari Kapıköy , Esendere and Üzümlü border crossing
was closed” (Konya Chamber of Commerce, 2015, 4)
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DİYARBAKIR MÜZESİ’NDE BULUNAN TEPELİKLER
Dr. Ercan ÇALIŞ
ercancalis@yyu.edu.tr
Özet

El sanatları arasında önemli bir grubu oluşturan takılar, bu alanda en
çekici ve zarif olanıdır. İlkel çağlarda ihtiyaçların başında beslenme ve üreme
gelirken, daha sonraları örtünme, giyim ve süslenme de kendini
hissettirmiştir. Giyinme ve örtünme ihtiyacı, iklimsel şartlara bağlı olarak
gelişirken, süslenme ve takı kullanımı ise tüm çağların ortak bir belirtisi
olarak, simgesel anlamının yanı sıra, çevresine güzel görünme içgüdüsüyle
ortaya çıkmıştır. Bu durum, insanların boyun, kulak, bel, parmak ve kafa gibi
vücudunun belli yerlerine sergilemek için taş, kemik, maden ve tekstil
malzemelerden çeşitli takılar üretmesini sağlamıştır.
Bu makalede ele alınan tepelikler, düğün, nişan ve özel günlerde,
Anadolu kadını tarafından kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle
gelinler için hazırlanan tepelikler, bir anlamda gelinlere verilen değerin de
göstergesidir. Genelde kadın fesi üzerine dikilen bu tepelikler daha çok,
dairesel formlu olup kubbeli veya bombelidir.
Bu çalışmada ele alınan tepelikler, Diyarbakır Müzesi’nin etnografik
eser salonundaki eserlerden seçilmiştir. Osmanlı dönemine ait olan bu
tepelikler, 1973-2006 yılları arasında satın alma yoluyla müzeye dâhil
edilmiştir. Bu eserler malzeme, form ve süsleme unsurları açısından
incelemeye alınarak tanıtılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müze, El Sanatları, Takı, Tepelik,

Abstract

Jewelleries form an important group among handicrafts. In the
primitive ages, whereas nourishment and reproduction were the main needs,
veiling, clothing and decoration made themselves evident later on. As the
need to dress and to veil progressed according to climatic conditions, putting
on jewellery and use of jewels occurred with the instinct of looking beautiful
to outer eyes, along with its symbolic meaning, as a mutual sign of all eras.
This situation caused people to produce various jewelleries out of stone, bone
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and textile to display on the certain places of their bodies like neck, ear,
waist, finger, and head.
Head ornaments that are handled in this article are being used by the
Anatolian woman in weddings, engagements and special days. Head
ornaments which are prepared especially for the bride is the indicator of the
value given to the bride. These head ornaments which are generally sewed to
the fez of the woman are mostly dome shaped or fish-bellied, or plain or in
the shape of Turkish bath basin.
Head ornaments that are handled in this study are picked from the
works in the ethnographic saloon of The Museum of Diyarbakır. These head
ornaments, belonging to the Ottoman period, have been included to the
museum through purchase between the years 1973 and 2006. These works
are tried to be introduced by evaluation with regard to factors of material,
form and ornamentation.
Key Words: Museum, Handicrafts, Jewellery, Head Ornament

Giriş
El sanatları ürünlerinden takıları, çağlar boyunca bir tutku
olarak insanlar üzerlerinde taşımışlardır. Takılar, en eski çağlardan
beri ilk etapta din, tılsım, sihir, büyü, uğur ve nazara karşı korunma
hissi ile insanlar tarafından kullanılmıştır. Bunların yanı sıra,
türbelerde ölü hediyesi, doğaüstü güçlere ve tanrılara sunu, zenginlik,
güç ve kuvvet göstergesi ile hediyelik gibi amaçlarla da
kullanılmıştır.1 Takılar insanlar tarafından yüz yıllar boyunca simgesel
anlamlarda kullanılmalarına karşın, her zaman bir aksesuar malzemesi
olarak kabul görmüştür. Kaldı ki; insanoğlu tabiatı gereği, güzel
görmek ve görünmek adına söz konusu bu tür süs eşyalarına sahip
olma duygularını, hep taşımıştır.
Takıların ilk kullanım örnekleri incelendiğinde, malzeme
olarak doğadan faydalanıldığı görülmektedir. Bunlar doğal taşlar,
bitki, fil dişi, deniz kabukları gibi malzemelerdir.2 Erken evrelerde
çok da bu malzemeleri işleyemeyen ilk çağ insanları, bunlardan daha
çok boncuklar yaparak vücutlarını süslemişlerdir. Madenlerin keşfi ile
beraber takılarda kullanılan malzeme açısından durum değişerek,
yapım ve süsleme tekniklerinde de yeni gelişmelerin yaşanmasını
sağlamıştır.
Anadolu kadını, nesillerdir zengin bir takı kültürüne sahiptir.
Bunda Anadolu’nun uzun tarihi geçmişinde, birçok farklı kültürle olan
ilişkileri etkili olmuştur. Kadınlar güzel görünme arzusunun yanı sıra,
çeşitli mesajlar içeren tepelikleri de uzun yıllardan beri
Fulya Bodur, Türk Maden Sanatı, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat
Yayınları, İstanbul, 1987, 13.
2
Bodur, a.g.e. 13.
1
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kullanmaktadır. Bir Anadolu kadınının başındaki tepeliğinden ve
kullandığı diğer takılardan, kadının evli, bekâr veya nişanlı olduğunu
tespit etmek mümkündür. Takılar, özellikle de başlıklar Anadolu
insanı için uzun yıllardan beri vazgeçilmez olmuştur.
Tepelikler, Anadolu’da özel günler dışında, günlük yaşamda
da sıklıkla kullanılmıştır. Özel günlerde daha ihtişamlı tepelikler
kullanılırken, günlük yaşamda ise daha sadeleri tercih edilmiştir.
Geçmişte hem kadın, hem de erkekler için ayrı ayrı üretilen
başlıkların, günümüzde daha çok kadınlara yönelik üretildiği
görülmektedir.3
Selçuklu dönemi takılarında, kadınların kullandıkları taç ismi
çok geçmektedir. Aslında bu taç takısı, Türklerin Orta Asya’dan bu
yana kullandıkları bir süs öğesidir. Bu bölgeden getirdikleri en kalıcı
bir diğer süs öğesi de başlığa takılan tüyler ve sorguçlardır. Bunlar
daha sonraki dönemlerde bir gelenek halini almış ve yüzyıllar
boyunca herkes tarafından kullanılmaya başlanmıştır.4 Kubadabad ile
Konya Alaaddin köşkü harabelerindeki çinilerin üzerine işlenmiş
kadın ve erkeklere ait resimlerden, Selçukluların giyim kuşam
özelliklerini görmek mümkündür.5 Bu köşkün duvarlarındaki
çinilerde, figürlere ait başlıkların basık şekilli olduğu görülmektedir.6
Türk maden sanatında, Osmanlılardan önce her türlü maden
ve teknik denenerek, maden sanatında Osmanlılar, hazır bir alt yapıya
sahip olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla, Türk maden sanatı
büyük ilerleme kat etmiştir.7 Osmanlılar dönemindeki tepeliklerde,
Orta Asya ve Selçuklu geleneğinin devam ettiği görülmektedir. Bu
durum, başlıklarda kullanılan form, malzeme ve bezeme
tekniklerinden anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, Osmanlıların
Selçuklulara ait tepelik anlayışını devam ettirdiği, çeşitli minyatürler
ile Osmanlı yaşam tarzını işleyen Avrupalı ressamların tablolarından
da görülmektedir.8
16. yüzyılın ortalarına doğru kadınlar tarafından kullanılan
başlıkların yüksekliği on santimetrenin altında yassı fes şekline
Ela Taş, Malatya Müzesi’nde Bulunan Tepelikler”, Türk Arkeoloji ve
Etnografya Dergisi, Sayı 9, 2000, 94.
4
Sabahattin Türkoğlu, Tarih Boyunca Anadolu'da Takı ve Kuyumculuk
Kültürü, İstanbul Kuyumcular Odası Yayınları III, İstanbul, 2013,102-103.
5
Nureddin Sevin, On üç asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bakış, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, 7.
6
Taş, a.g.e., 94.
7
Ali Ahmetbeyoğlu, Tarih Boyunca Türklerde Altın, İstanbul, İstanbul Altın
Borsası Yayınları, 2002, 85,
8
Taş, a.g.e., 94.
3
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dönüşürken, 17. yüzyılda kadın başlıkları erkek başlıklarından
ayrılarak, farklı bir üslupla ortaya çıkmıştır. Bu üslup daha çok, form
ve bezeme özelliklerinde görülür. Özellikle erkek başlıklarında
genelde tüy sorguçlar görülürken, kadın başlıklarında bu görülmez. 9
Tepelikler form, teknik ve bezeme açısından birçok yönden
birbirinden farklı özellikler gösterirken, tepeliklerde kullanılan
malzeme, bunlar arasında en belirleyici faktördür. Ekonomik güce
bağlı olarak tepeliklerin üzerinde altın ve değerli taşlar gibi gereçler
de kullanılmıştır. Bu tür tepelikleri takan kişilerin toplumdaki statüleri
açısından, ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu bilinmektedir.
Kadın fesleri üzerine dikilen tepeliklere, çeşitli süsleme
teknikleri uygulanmıştır. Tepeliklerin merkezi renkli taş ile çeşitli
motiflerle süslenirken, etrafına da zincirlere sarkıtılmış penesler ile
çeşitli plakalar bırakılırdı.10 Ancak tarihsel süreç içinde kullanılan
tepelikler, süsleme teknikleri başta olmak üzere, kullanılan malzeme,
form ve bezeme gibi unsurlar açısından farklılık göstermişlerdir. Bu
farklılığın meydana gelmesinde, kişilerin maddi durumları ile
beğenileri ön plana çıkmıştır. Tepelikten sarkan zincirlere takılı,
ekonomik duruma göre değişen altın ve gümüş paralar bu farklılığa
örnek olarak gösterilebilir. Tepelikten sarkan bu zincirler özgürlüğü
simgelerken, ucuna takılmış paraların bolluk ve bereketi dile
getirdiğinden bahsedilmektedir.11
Geçmişte, başta düğün ve çeşitli özel günlerde olmak üzere
taktırdığı tepeliği ile kendini farklı hisseden Anadolu kadını,
günümüzde çok dar bir alanda da olsa bu süs öğesini takmaya devam
etmektedir.
Başa takılan madeni takılardan tepelikler, yöreden yöreye göre
de farklılık göstermiştir. Van ve Erzurum yörelerinde savatlı olanlar
yoğunluktayken, Güneydoğu’da telkâri ve güverseli olanlar öne
çıkmıştır. Karadeniz bölgesinde ise başlıksız olarak saç üzerine
bağlanan konik tepelikler kullanılırdı. Bunun yanı sıra, EskişehirSivrihisar yöresinde altınlı gümüş tepelikler kullanılmıştır.12
Diyarbakır Müzesi’nin etnografik salonunda bulunan
tepeliklerin form, teknik ve kompozisyon özellikleri dikkate alınarak 9
Emel Erkaplan, Ankara İlinde Bulunan Tepeliklerin İncelenmesi, (Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yayımlanmamış Sanatta Yeterlik
Tezi), Ankara, 2011, 30-31.
10
M. Zeki Kuşoğlu, Tılsımdan Takıya, İstanbul, 1999, 32.
11
Melda Özdemir, Bolu ilinde Geleneksel kadın Başlıkları, Süleyman
Demirel üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E
2009-04, 8.
12
Türkoğlu, a.g.e., 190-191.
9
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adet örnek araştırmaya dâhil edilmiştir. Eserleri, özellikleri ve dönem
üslubu dikkate alınarak 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başına
tarihlendirmek mümkündür. Müzede araştırma konumuzu oluşturan
tepeliklerin diğer takı grubu dışındaki eserlere göre daha özenle
muhafaza edildiği görülmüştür. Birer kültür ve sanat hazinesi olan her
bir eserin ayrı ayrı özel ambalajlar içinde tutulmasında, zarif ve
kırılgan bir eser olmaları ile çoğunlukla gümüş gibi kıymetli
madenden yapılmış olmalarındandır.
Örnekler:

Fotoğraf 1:
Örnek no
Envanter no
Kullanılan malzeme
Ait olduğu dönem
Geliş biçimi
Geliş tarihi
Ölçüleri

:1
: 4/3/88
: Gümüş
: Osmanlı (19. yy.)
: Satın alma (Kemer KAYA)
: 03.10.1988
: Çapı
:15 Cm.
: Kalınlık
:2.9 Cm.
: Telkâri, Güverse, Çalma-Kazıma

Kullanılan teknik
ve
Mıhlama Teknikleri
Kompozisyon
: Fes görüntüsünde tülbent üzerine takılan,
yarım levhadan meydana gelen bir süs öğesidir. Yarım daire
şeklindeki levhanın üzerine beş adet işlemeli enli levha geçirilmiştir.
Bu levhaların üzerinde çalma ve kazıma tekniğinde yapılmış
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geometrik bezemeler mevcuttur. Bu levhaların birleştiği yerde,
yuvarlak kaş şeklinde bir levha lehimlenmiştir. Kaş levhanın üzerine,
kenarları dilimli ve telkâri işlemeli bir rozet bırakılmıştır. Bu rozetin
ortasında da içi boş yatık bir boru yer almaktadır. Rozetteki dilimlerin
üzerinde, örüntülü bir şekilde bir tanesine yaprak şeklinde motif,
diğerine de mavi ve kırmızı renkte boncuk bulunmaktadır. Hafif
oksitlenmeler dışında eser, genel olarak sağlamdır.

Fotoğraf 2:
Örnek no
Envanter no
Kullanılan malzeme
Ait olduğu dönem
Geliş biçimi
Geliş tarihi
Ölçüleri

:2
: 973
: Bakır
: Osmanlı (19. yy.)
: Satın alma (Sadettin ÖZTUNÇ)
: 23.02.1973
: Çapı
:14,4 Cm.
: Kalınlık
:0,2 Cm.
Kullanılan teknik
: Gümüş Kakma Tekniği
Kullanılan motif
: Bitkisel süsleme
Kompozisyon
: Hafif bombeli, yuvarlak formlu ve düşük
ayarlı gümüş kakmalı bir tepeliktir. Eser, dairevi yapı içerisinde,
merkezi bir kompozisyon özelliği göstermektedir. Eserin ortasında
üzeri yiv kabartmalı kubbemsi bir çıkıntı bulunmaktadır. Çiçek, yiv ve
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nokta kabarcıklardan oluşan pek çok bordüre sahiptir. Eserin
çevresinde dolanan noktasal tekrarlı bordür, tepeliğin kubbe
çıkıntısında yer alan bordürle simetriktir. Tepeliğin dış kenarında
küçük, yuvarlak tutamakları olup bunlardan zincirler sarkıtılmıştır.
Zincirlerin uçlarında, ortası delik yuvarlak penesler (pullar) yer
almaktadır. Büyük oranda sağlam olarak günümüze gelmiş eserde, yer
yer oksitlenmeler oluşmuştur. Buradan hareketle eserin yıprandığı
söylenebilir.

Fotoğraf 3:
Örnek no
:3
Envanter no : 10/37/06
Kullanılan malzeme : Gümüş
Ait olduğu dönem
: Osmanlı (19. yy.)
Geliş biçimi
: Satın alma (Melek ÇİLE)
Geliş tarihi
: 27.01.2006
Ölçüleri
: Çapı
:8,8 Cm.
: Yükseklik
:6,8 Cm.
Kullanılan teknik
: Mıhlama, Güverse, Gümüş Kakma ve
Telkâri Teknikleri
Kullanılan motif
: Bitkisel ve Geometrik süsleme
Kompozisyon
: Dairesel şekilli düz bir levhanın üzerine
oturtulmuş bir kubbeye sahip olup, merkezi bir kompozisyon özelliği
göstermektedir. Disk form özelliğini de gösteren eserdeki kubbenin alt
kenar kısmı, telkâri tekniğiyle çevrelenmiştir. Kubbenin etrafı, bir sıra
boncukla bezelidir. Kubbenin tepesinde bezekli bir çıkıntı olup, içinde
kırmızı, iri bir boncuk vardır. Kubbe ile diski birleştiren boncuk
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dizisinin aynısı, bu çıkıntının etrafında da tekrar edilmiştir.
Bezemelerdeki hafif oksitlenmeler dışında eser, genel itibarıyla
sağlamdır.

Fotoğraf 4:
Örnek no
:4
Envanter no : 7/9/75
Kullanılan malzeme : Gümüş
Ait olduğu dönem
: Osmanlı (19. yy.)
Geliş biçimi
: Mehmet BİRKAY (Satın alma)
Geliş tarihi
: 29.04.1975
Ölçüleri
: Çapı
:15 Cm.
: Kalınlık
:0,3 Cm.
Kullanılan teknik
: Mıhlama, Güverse ve Telkâri Teknikleri
Kullanılan motif
: Bitkisel ve Geometrik süsleme
Kompozisyon
: Eser, dairevi bir şekil içinde hafif bombeli
olup, tek levhadan meydana gelerek, merkezi bir kompozisyon
özelliği göstermektedir. Eserin merkezinde telkâri işlemeli küçük bir
çıkıntı yer almaktadır. Bu çıkıntının tam ortasında iri bir boncuk
mıhlanmıştır. Boncuğun etrafı, metal bir levhayla çevrilidir. Çıkıntının
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etrafında, burma tellerden oluşan yan yana dört sıra halinde dairesel
bir bordür bulunmaktadır. Bu bordürün de etrafında, kabaralardan
oluşan başka bir bordür yer almaktadır. Eserin merkezindeki bu süslü
çıkıntının etrafında 6 adet kabara daha bulunmaktadır. Bu kabaraların
etrafı, telkâri tekniğinde çiçek motifiyle süslüdür. Eserdeki beliren
oksitlenmelerden yola çıkarak, eserin yıpranmış olduğu söylenebilir.

Fotoğraf 5:
Örnek no
:5
Envanter no : 10/11/84
Kullanılan malzeme : Gümüş
Ait olduğu dönem
: Osmanlı (19. yy. sonu, 20. yy. başı)
Geliş biçimi
: Satın alma (Fevzi KAPLAN)
Geliş tarihi
: 02.04.1984
Ölçüleri
: Çapı
:10,6 Cm.
: Kalınlık
:0,4 Cm.
Kullanılan teknik
: Mıhlama ve Telkâri Teknikleri
Kullanılan motif
: Bitkisel ve Geometrik süsleme
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Kompozisyon
: Eser, dairesel bir yapı içinde, kenarları
dilimli ve ortasındaki yeşil boncukla merkezi bir kompozisyon özelliği
göstermektedir. Tepelik, kısmen Tavus Kuşunun kuyruk kısmının
açılmış vaziyetteki şekline de benzemektedir. Çok bezemeli
olmasından ötürü gelin fesi olarak da kullanıldığı düşünülmektedir.
Eserin ortasında, dairesel formlu bezemeli bir çiçek motifi
bulunmaktadır. Merkezdeki bu şeklin ortasında yer alan boncuğun
etrafında, tekrarlanan küçük kabaraların aynısı, tepeliğin dışına doğru
aynı şekilde iki bordürle devam etmiştir. Eserdeki bezemelerin
solması dışında, eser genel olarak sağlam vaziyettedir.

Fotoğraf 6:
Örnek no
Envanter no
Kullanılan malzeme
Ait olduğu dönem
Geliş biçimi
Geliş tarihi
Ölçüleri
Kullanılan teknik
Kullanılan motif

:6
: 1/6/84
: Gümüş
: Osmanlı (19. yy. sonu, 20. yy. başı)
: Satın alma (Kemal KOYUNCUOĞLU)
: 02.04.1984
: Çapı
:15 Cm.
: Yükseklik
:2,8 Cm.
: Mıhlama ve Telkâri Tekniği
: Bitkisel ve Geometrik süsleme
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Kompozisyon
: Eser, dairesel bir yapı içinde merkezi
kompozisyona sahip bir özellik göstermektedir. Merkezin ortasında
telkâri tekniğinde kubbemsi bir çiçek motifi ve tam ortasında
mıhlanmış kırmızı bir boncuk bulunmaktadır. Kubbemsi ve dairesel
formlu olan çiçek motifinin kenarları, dilimlidir. Üzerinde telkâri
tekniğinde kıvrımlardan oluşan geometrik bezemeler mevcuttur.
Tanıtılan eser, yıpranmış bir vaziyettedir. Bu durum, eserde
oluşan ciddi oksitlenmelerden anlaşılmaktadır.

Fotoğraf 7:
Örnek no
Envanter no
Kullanılan malzeme
Ait olduğu dönem
Geliş biçimi
Geliş tarihi
Ölçüleri
Kullanılan teknik

:7
: 7/4/87
: Savatlı Gümüş
: Osmanlı (20. yy.)
: Satın alma (Kerem KAYA)
: 12.08.1987
: Çapı
:14,2 Cm.
: Yükseklik
:2,9 Cm.
: Mıhlama ve Savat Teknikleri
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Kullanılan motif
: Bitkisel süsleme
Kompozisyon
: Eser dairesel bir yapı içinde, merkezi bir
kompozisyon özelliğine sahip olup, tek parça levhadan meydana
gelmiştir. Eserin orta kısmında yuvarlak, hafif kubbemsi bir şekil ve
üzerinde savatlı bir çiçek motifi bulunmaktadır. Bu şeklin ortasında
kırmızı bir boncuk bulunmaktadır.
Eserin yüzeyinde dört adet savatlı çiçek motifi yer almaktadır.
Bu motiflerin araları lale şeklinde olup, iki adet kırmızı, iki adet de
yeşil boncuk bırakılmıştır. Yeşil boncuklardan birisi düşmüştür.
Tepeliğin dış ağız kısmında kıvrımsal bezemelerden oluşan iki sıra
halinde bir bordür bulunmaktadır. Eserin kenar kısımlarına sallantılar
için, sabit halkalar bırakılmıştır. Bu halkalara zincirle sarkıtılmış
penesler bulunmaktayken, zincir ve peneslerin düştüğü görülmektedir.
Bunların yanı sıra eserin dış tarafında ayrıca üç adet delikli tutacak da
bulunmaktadır.
Eser, iskelet olarak sağlam olmasına karşın, kopan sarkaçları
ile bezemelerindeki solmadan, yıprandığı söylenebilir.

Fotoğraf 8:
Örnek no
Envanter no
Kullanılan malzeme
Ait olduğu dönem
Geliş biçimi
Geliş tarihi

:8
: 7/10/75
: Gümüş, Kadife
: Osmanlı (19. yy. sonu, 20 yy. başı)
: Satın alma (Hüsnü CEYLAN)
: 05.06.1975
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: Çapı
:16,5 Cm.
: Rozet Çapı :4,9 Cm.
Kullanılan teknik
: Mıhlama ve Göverse Teknikleri
Kullanılan motif
: Bitkisel süsleme
Kompozisyon
: Başlık üzerine mecidiyelerin üst üste
dizilmesiyle oluşturulmuş dairesel formda meydana gelmiş gümüş bir
tepelik. Eser, oval bir yapı içinde merkezi bir kompozisyon özelliği
göstermektedir. Tepeliğin merkezinde bir rozeti bulunmaktadır. Bir
duvar saati motifini de andıran bu rozetin ortasında, bezekli bir
yuvanın içinde turuncu renkte bir boncuk mıhlanmıştır.
Rozet, toplam on iki adet dilimden meydana gelmektedir. Her
dilimin ortasında birer adet topçuk şeklinde bezeme ve dış kenara
doğru ayrıca on iki adet çiçek motifi şeklinde bezek bulunmaktadır.
Rozetin kenarında, yan yana noktasal tekrarlardan oluşan bezekler
mevcuttur.
Eserin zemininde yer alan kadife bezin bazı yerlerinin
yırtılmış olması ile hafif düzeyde oluşmuş oksitlenmeler dikkate
alındığında, eserin yıpranmış olduğu söylenebilir.

Fotoğraf 9:
Örnek no
Envanter no
Fotoğraf no

:9
: 8/2/84
: 13
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Çizim no
Ürünün adı
Kullanılan malzeme
Ait olduğu dönem
Geliş biçimi
Geliş tarihi
Ölçüleri

:9
: Tepelik
: Gümüş
: Osmanlı (19. yy. sonu, 20 yy. başı)
: Satın alma (Bahri GÜLER)
: 02.04.1984
: Çapı
:14,2 Cm.
: Kalınlık
:0,4 Cm.
Kullanılan teknik
: Güverse ve Telkâri Teknikleri
Kullanılan motif
: Geometrik ve Bitkisel süsleme
Kompozisyon
: Tepelik, dairevi bir plan şemasına sahip
olup, merkezi bir kompozisyon özelliğinde ve on altı paftadan
oluşmaktadır. Güverse ve kabaralar bir arada kullanılmıştır. Tavus
kuşunun kuyruk kısmının açılmış haline benzeyen eser, telkâri
tekniğinde yapılmıştır.
Tepeliğin merkezinde bir rozet vardır. Rozetin ortasında bir
çiçek motifi ve motifin ortasında bir topçuk bulunmaktadır. Rozetin
etrafı bordürlerle çevrili olup, merkezdeki levhası kırık durumdadır.
Yoğun telkâri işi kullanılan tepelikteki bazı tellerin ezik
olduğu ve eserin de hasarlı olduğu görülmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç
İnsanoğlunun tarihinde büyük bir geçmişe sahip olan süs
eşyalarından takılar, eski kültürlerin ulaştığı el yeteneği ile teknik
bilgiyi günümüze taşıma noktasında önemli bir kaynak olmuştur.
Bunun yanı sıra, takılarda kullanılan süsleme ve kompozisyon
özelliklerinden, ilgili döneme ait insanların beğenileri, sanat zevkleri,
inançları, ekonomik yapısı ile sosyal statüleri hakkında bilgi sahibi
olmamıza yardımcı olmaktadır. Diğer takı gruplarıyla beraber
tepeliklerin de Anadolu’da kullanımı, çok eski dönemlere dayandığı
görülmektedir. Bu durum, Neolitik Çağa ait merkezlerden Çayönü ve
Çatalhöyük kazılarıyla ele geçirilen eserlerden anlaşılmaktadır.13 Yine
Erken Bronz Çağı yerleşimlerinden Truva, Eskiyapar ve Alacahöyük
kazılarında ele geçirilen eserler de bunu doğrulamaktadır.14 Bu önemli
merkezler Anadolu'da takı geçmişini bize göstermesi bakımından en
önemli kaynakların başında gelmektedir.

13

Yıldı Akyay Meriçboyu, “Anadolu eski Çağında Takıların Dili” P, Sanat
Kültür Antika, Çağlar Boyunca Takı ve Mücevher, Sayı 17, İstanbul,
2000,16.
14
Akyay Meriçboyu, a.g.e.,16
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Çağlar boyunca takılara büyük bir ilginin olduğu
bilinmektedir. Takıların daha çok, kadınlar tarafından kullanılmasının
yanı sıra, erkekler tarafından da kullanılmıştır. Geçmişten günümüze
doğru özellikle takıların kadınlar tarafından kullanılmasında, güzel
görünmenin dışında, statü ile birlikte varlık durumu da ön plana
çıkarıp, çevresine mesaj verme arzusu da yatmaktadır.
Tarih boyunca Anadolu toprakları üzerinde yaşamış
uygarlıklar, bazen kendilerine özgü, başkalarına benzemeyen, bazen
de birbirlerine benzer özellikte takılar icra etmişlerdir. Bu çalışmayla
Diyarbakır Müzesi'nde bulunan tepelikleri gerek nicel, gerekse de
niteliksel olarak değerlendirildiğinde, yarım daire ile tam daire olmak
üzere iki ayrı form göstermelerinin yanı sıra, çoğunlukla yuvarlak ve
hafif bombeli oldukları görülmektedir. Örnek 1 de yer alan tepelik,
yarım daire formunda olup fes görünümündeyken, diğerleri dairesel
özellik göstermektedir.
Ele alınan tepeliklerde, telkâri, güverse ve mıhlama süsleme
teknikleri yoğunluktayken; savat, çalma-kazıma gibi teknikler ise daha
az tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra eserlerde, bitkisel ve geometrik
şekiller de kullanılmıştır.
Örnek 1’de ele alınan tepeliğe (Bk. Foto 1) form açısından
benzerlik gösteren bir örnek, Van Müzesi’nde bulunmaktadır (Bk.
Foto. 10).15 Fotoğraflarda görüldüğü üzere iki tepelik de yarım daire
formunda olup, yüzeylerinde kırmızı, mavi ve lacivert renginde kaşlar
bulunmaktadır. Bu iki tepelik, Form ve bezeme teknikleri açısından
benzerlik gösterirken, üzerinde yer alan motif ve kompozisyon
programlarıyla birbirinden ayrılmaktadır.

Birnaz Er, Van İlinde Üretilen Takıların Bazı Özellikleri, (Ankara
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara,
2012, 86.
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Fotoğraf 10: Van Müzesi’nde bulunan bir adet tepelik. (B. ER’den)
Örnek 4'te tanıtılan eserle (Bk. Foto 4) form ve süsleme
özellikleri açısından benzerlik gösteren bir tepelik, Ankara Etnografya
Müzesi'nde bulunmaktadır (Bk. Foto. 11).16 İki tepelik de daire formlu
olup, merkezi bir kompozisyon özelliğine sahiptir. Süsleme teknikleri
açısından bakıldığında, mıhlama ve telkâri gibi teknikler ortak özellik
olarak görülmektedir. Sarkaçlarındaki form ve süslemeler bakımından
ortak özellikte görünen eserlerin, ikisi de yıpranmıştır.

16 16
Emel Erkaplan, Ankara İlinde Bulunan Tepeliklerin İncelenmesi, (Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, yayımlanmamış Sanatta Yeterlik
Tezi), Ankara, 2011, 246.
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Fotoğraf 11: Ankara Etnografya Müzesi’nde bulunan bir tepelik.
(E. ERKAPLAN’dan)
Örnek 6'da tanıtılan eserle (Bk. Foto. 6) benzer özellikler
gösteren bir başka tepelik, Ankara'da Estergon Kalesi Türk Kültür
Merkezi Etnografya Müzesi'nde bulunmaktadır (Foto. no 12).17
İncelenen eserle, form ve süsleme teknikleri açısından benzerlik
göstermektedir. İki eser de dairesel bir yapı içinde merkezi bir
kompozisyon göstermektedir. Hafif bombeli olan iki eserde de
mıhlama ve telkâri teknikleri kullanılmıştır. İki örnek arasındaki en
belirgin fark, merkezi yerde duran çiçek motiflerinde görülmektedir.
İncelenen eserde kullanılan motif, bombeli bir yapıya sahip olmasına
karşın, karşılaştırdığımız eserde yere yatık bir üslup söz konusudur.

17

Erkaplan, a.g.e., 270.
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Fotoğraf 12: Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi Etnografya
Müzesi’nde bulunan bir tepelik. (E. ERKAPLAN’dan)
Örnek 9'daki tepeliğe (Bk. Foto. 9) benzer bir başka örnek,
Prof. Dr. M. Zeki KUŞOĞLU'nun koleksiyonunda görülmektedir (Bk.
Foto. 13).18 Ele alınan tepelik ile anılan koleksiyonda yer alan tepelik,
form ve süsleme teknikleri açısından benzerlik gösterirler. İki tepelik
de dairevi bir plan şemasına sahip olup, merkezi bir kompozisyona
sahiptir. Her ikisinde de güverse ve kabaralar, bir arada kullanmıştır.
Telkâri bezeme tekniğiyle süslemeler daha da canlı tutulmuştur.
Ayrıca iki tepelikte de tavus kuşu tasvirini çağrıştıran bir üslup
mevcuttur. Bunun yanında tepeliklerin birbirinden ayrılan yönleri de
bulunmaktadır. Tanıtılan eserin gümüş olmasına karşın, diğerinde
altın kaplama söz konusudur.

18

M. Zeki Kuşoğlu, Tılsımdan Takıya, İstanbul, 1998 42.
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Fotoğraf 13: (Prof. Dr. M. Zeki KUŞOLU’dan)
Diğer örnekler de incelendiğinde, yapım ve süsleme teknikleri
ile süsleme özellikleri bakımından Anadolu’nun genelinde, usta veya
statüden kaynaklanan yerel farklılıklara rağmen önemli ölçüde
benzerlik olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, Anadolu’da yaşamış
insanların, uzun yıllardan beri ortak kültürel bir kimliğe sahip
olduklarını göstermektedir.
Etnografik madeni takılardan tepeliklerin izleri, 11. Yüzyıldan
beri Anadolu’da hüküm sürmüş Türk milletinin aslında yazılı olmayan
resmi belgelerinden biridir. Orta Asya’dan başlayan milli
değerlerimizin bir parçası olan el sanatları ve bunun zarif bir kolunu
oluşturan takılar, Anadolu’da Türk hâkimiyeti ile beraber günümüze
kadar gelen ve kısmen de olsa devam eden kültürümüzün önemli birer
temsilcileridir.
Uluslar, kültürel kimliklerini tarihi değerleri sayesinde
tanıyabilmektedirler. Buradan hareketle, kültürel tarih ve sanat bilinci
olmayan ulusların, gelecek tarihi de olmayacağını düşünerek, bu
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çalışmanın diğer müzelerdeki
sunacağını temenni ederiz.

eserlerin

araştırılmasına

katkı
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VAN GEVAŞ’TAKİ SAINT ETİENNE MANASTIRI
(NAKARAVANK-AGIN) VE GEVAŞ KIYI ŞERİDİNDEKİ TEK
NEFLİ KİLİSELER ÜZERİNE BİR ÖN DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARACA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
ykaraca@yyu.edu.tr
Özet
Başta Van Gölü Havzası olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi’nde
inşa edilmiş olan Hıristiyan dini mimarisine ait eserlerin araştırılmasına
yönelik çalışmalarımızı 23 yıldır aralıksız sürdürmekteyiz. Bu çalışmamızda
Saint Etienne Manastırı’ndan yola çıkarak; manastırların tarihi süreç
içerisindeki gelişimi ve Ermeni mimarisindeki yerine öncelikle değinilmiştir.
Sonrasında çok az tanınan jamatun yapıları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu
temellendirmeden sonra Gevaş’ın İnköy Köyü’nün Gençler (Ağın) Mezrası
Saınt Etienne (Nakaravank)
Manastırı’nın tanıtımı
yapılmıştır.
Değerlendirme kısmında ise tek nefli kiliseler ile jamatun yapısına ağırlık
verilmiştir
Saha çalışmalarımız sırasında gerek arazi şartları gerekse güvenlik
sorunları nedeniyle zaman zaman sıkıntılı anlar da yaşanmıştır. Ancak
ülkemizde oldukça sınırlı çalışmanın bulunduğu bu alanın araştırılması,
bölgenin kendi içinde oluşturduğu kültürel gelişimi ve kültürler arasındaki
etkileşimin aydınlatılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgedeki
manastırların günümüzdeki durumlarının tespit edilmesi ve Sanat Tarihi
terminolojisinde yer almayan jamatun yapıları ile tek nefli kiliselerin
araştırılması ve gerek mimari gerekse süsleme açısından bilim dünyasına
tanıtılmasının önemli bir adım olduğu kanatini taşımaktayız.
Mimari oluşumların başında dini yapıların varlığı gözden
kaçmamaktadır. Manastır ve kiliselerin yapılması da milletlerin ekonomik
güçlerine bağlı olarak gelişim göstermektedir. Ermeni sanatı ve kültürel
gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki
manastır yapılarının, ağırlıklı olarak Selçuklu ve Osmanlı yönetimleri altında
şekillendiği görülmektedir. Özellikle Osmanlı zamanında bölgede sağlanan
siyasi istikrar ve hoşgörü ortamında, Ermenilerin yaygın bir şekilde manastır
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yapıları inşa ettikleri bilinmektedir. Bu mimari eserler günümüzde ülkemizin
tarihi ve kültürel mirası içerisinde yer almaktadır.
Ülkemizde gelişen kültürel bilince paralel olarak, bu tarihi eserlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tescilinin yapılarak korunması gerekli eserler
grubuna alınması ayrıca önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler : Ermeni Mimarisi, Manastır, Kilise, Jamatun, Bazilika,
Van
Abstract
We have been conducting our studies for 23 years without
interruption related to research of the monuments of Christian religious
architecture, built mostly around the Van Lake Basin of eastern Anatolia
region. In this study, considering the Saint Etienne Monastery, the
development of the monasteries in historical process and their importance in
Armenian Architecture are examined. Additionally, the detailed information
will be given about the jamatun buildings which are hardly known. After
giving the basic knowledge, the introduction of Saınt Etienne ) Monastery
(Nakaravank) in Gençler (Ağın) Mezrası near İnköy Village of Gevaş will be
given. And the greater importance is given to the jamatun building and single
naved church in the evaluation section.
During the survey we also lived some challenges from time to time
due to the land conditions and the security problems. However, studying the
field in which very limited researches exist has big importance for the
cultural development of the region and for enlightening the interaction
between the cultures. We believe that discovering the monastery in the region
and studying the jamatun buildings and single naved church, has not been
entered in the art history terminology yet and introducing them to the
scientific community both for the architectural and the decorative properties
is an important step.
The existence of religious building in architectural formation isn’t
overlooked. The construction of the monasteries and the churches shows
development according to the economical potential of the societies. It is seen
that the monastery buildings of the eastern Anatolia region which have an
important place regarding to the development of Armenian Art and Culture
were mostly formed under the Seljuk and Ottoman administrations. It is
known that through the political stability and the tolerance being provided in
the region especially during the Ottoman period the Armenians extensively
constructed the monastery buildings. These architectural monuments are in
the historical and cultural heritage of our country.
In parallel with the developing cultural consciousness in our
country, through the formal registration made by the Ministry of Culture and
Tourism to include these historical monuments in the group of the
conservation necessary buildings have also been considered be important.
Keywords: Armenian Architecture, Monastery, Church, Jamatun,
Basilica, Van
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1. GİRİŞ
Bu makalemizde 1993 tarihinden beri farklı zaman
dilimlerinde Gevaş’ta yapmış olduğumuz incelemelerimize konu olan
Van’ın Gevaş ilçesine bağlı İnköy Köyü yakınlarındaki Saınt Etienne
(Nakaravank-Agın) Manastırı’na dikkat çekmek istiyorum. Gevaş
denilince haklı olarak hemen Akdamar Adası’ndaki Kutsal Haç
Manastırı akla gelmektedir. Oysa tarihi ve turistik bir değer olarak hak
ettiği yeri bulamadığına inandığım bu manastır, özellikle harika
doğası ve bünyesinde barındırdığı yapıları ile görülmeğe değer
özellikler taşımaktadır. Direk konuya girmeden önce asıl konunun
daha iyi anlaşılabilmesi için Van’ın kısaca cografi konumu ve
tarihçesine değinmekte fayda bulunmaktadır.
Ortaçağda önemli ticari kentlerin bulunduğu ve çeşitli yolların
kesişerek kavşak noktasına dönüştüğü bir konum arz eden Doğu
Anadolu Bölgesi, ilk çağlardan beri eşi az görülür medeniyetlere
sahne olmuştur. Güneyde Mezopotamya, doğuda İran, kuzeydoğuda
Kafkasya ve batıda Orta Anadolu bozkırları arasında kalan bu bölge,
aynı zamanda yüzyıllar boyunca göçlerin geçiş noktası ve Anadolu’ya
giriş kapısı olmuştur. Jeopolitik ve Jeostratejikyapısı bakımından
ülkemizin en önemli bölgesi konumundaki Doğu Anadolu Bölgesi,
157.000 km². yüzölçümüyle Türkiye’nin % 21’ini oluşturan toprakları
kaplamaktadır.1 Türkiye’nin büyük illerinden olan Van, Doğu
Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü' ndeki Van Gölü
kapalı havzasında yer almaktadır. Van büyüklük bakımından 19.069
km² lik dağlık yüzölçümüyle Türkiye' nin 6. büyük ilidir. Kuzeyden
başlayarak Ağrı, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizin yanı sıra
doğuda İran sınırı ile çevrilidir. 13 ilçesi bulunmaktadır. Büyük
bölümü volkanik yapıda olan dağlar, Van’ın toplam alanının % 53.4
ünü kaplamaktadır. Çevresindeki yüksek dağlar Van ilinin sınırını
oluşturur2 (Harita: 1).
1 Doğu Anadolu Bölgesi’nin jeopolitik ve jeostratejik yapısı hakkında ayrıntılı bilgi
için bkz.; Ahmet Aksın, “Doğu Anadolu’nun Jeopolitik ve Jeostratejik Yapısı”, Doğu
Anadolu’da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu, İzmir, 1999, 329-334; İbrahim Atalay,
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, İzmir, 2000, 425-459.

İl toprakları 19069 km²olan yüzölçümüyle Türkiye topraklarının % 2.5’ini oluşturur.
Aralık 2011 itibariyle Van’ın tüm nüfusunun 1.022.532 olduğu açıklanmıştır. Bkz.,
TÜİK kayıtları (2012). Sırrı Erinç, Doğu Anadolu Coğrafyası, Ankara, 1953, s.67;
Hüseyin Saraçoğlu, Doğu Anadolu Bölgesi, İstanbul, 1988, s.435 v.d.; Edip Yılmaz,
“İdari Taksimat ve Mahalli İdareler” Van Kütüğü, Ankara, 1993, s.581 v.d.; . S. KıliçM.Saruhan-S.Tatlı; “Van İli Üzerine Genel Bilgiler”, Van 2006 Kültür Ve Turizm
Envanteri -I- Tarihsel Değerler, (Edt.: Sinan Kılıç), İstanbul, 2006, s. 13,37; Yalçın
KARACA, “Doğu Anadolu Bölgesi Hıristiyan Dini Mimarisinde Jamatun Yapıları”
(Y.Y.Ü. Sosyal Bil. Enst. Yayınlanmamış Dr. Tezi), Van, 2004, 15-16
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Van Gölü’nün güneyinde yer alan ve Van İl merkezinin 40
km. güneybatısında bulunan Gevaş İlçemiz Türkiye’nin doğusunda 42
derece 40 dakika ve 44 derece 30 dakika doğu boylamları ile 37
derece 43 dakika ve 39 derece 26 dakika kuzey enlemleri arasında yer
alır. Yüzölçümü 727.5 km. kare olup, deniz seviyesinden yüksekliği
1.750 metredir. İlçe Güney Doğu Torosların bir uzantısı olan
Kavuşahap dağlarının en yükseği olan Artos Dağının (3650 m.)
eteğinde kurulmuştur. Doğusunda Gürpınar, batısında Hizan ve
Tatvan (Bitlis) İlçeleri, kuzeyinde Van Gölü, kuzeydoğusunda
Edremit, güneyinde Çatak, güneybatısında da Bahçesaray ilçeleri
bulunur. İlçe Merkezi ilk defa 1264 tarihinde şimdi bulunduğu yerden
20 km. uzaklıktaki Tatvan istikametindeki Yuva köyü civarında
kurulmuş, buranın tenhalığı dolayısıyla 1297 yılında bugün
bulunduğu, Urartuların Vostan, Selçukluların Vestan dedikleri yere
taşınmış ve Gevaş adını almıştır. Yerleşim itibariyle İlçe Merkezi
Artos dağının eteğinde geniş bir araziye yayılmış, köyleri ise özellikle
Daldere bölgesi dağlık bir arazi üzerine kurulmuştur. Yemyeşil
görünümü ve zengin bitki örtüsüyle şirin bir yapıya sahip ilçemizde 31
köy ve 17 mezra yer almaktadır3 (Harita: 2).
Van’ın Eski Taş Çağı’nın ilk evrelerinden başlayarak
günümüze kadar uzanan geçmişinin içinde Van Gölü Havzası’nın en
güçlü krallığı olarak M.Ö. IX. y.y. da tarih sahnesine çıkan Urartu
Devleti, Ön Asya’nın siyasi ve kültürel tarihinin şekillenmesinde etkin
rol oynamıştır. M.Ö. VI. y.y. da yıkılışı ile bölgede büyük bir boşluk
oluşmuş ve uzun süren siyasi istikrarsızlık başlamıştır. Urartu sonrası
bölgeye Med, Pers ve Makedonya İmparatorluğu hakim olmuştur.
M.Ö. 301 deki İpsos Savaşı sonrası ortaya çıkan Selevkoslar ve
sırasıyla Roma, Part, Sasani ve Bizans İmparatorluğu’nun idaresinde
kalmıştır. Bölge adı geçen büyük devletler arasında el değiştirmiş,
Ermeniler ise vasal veya yarı bağımsız olarak varlıklarını
sürdürmüşlerdir. Bu coğrafyada yaşayan Ermeniler 301 tarihinde
Hıristiyanlığı kabul etmişler ve 640 yılına kadar Sasaniler’in atadığı
genel valiler (marzpan) tarafından idare edilmişlerdir. Ermeniler bir
yandan kendilerine ateşperestliği kabul ettirmeye çalışan Sasaniler ile
din savaşları yapmışlar, diğer yandan ise Kadıköy Konsili’nde (451)
alınan kararları kabul etmeyerek Monofizit mezhepte kalmaları
nedeniyle Ortodoks Bizans İmparatorluğu tarafından uygulanan
Abdüsselam Uluçam, Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı - I, Van,
Ankara, 2000, s. 200; S. Kıliç - M. Saruhan - S. Tatlı; a.g.e., s.37-38;
(http://www.gevas.bel.tr), Erişim Tarihi: 01.07.2016
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baskılara karşı koymaya çalışmışlardır. Doğu Anadolu Bölgesi’ne
karşı 640 yılından itibaren başlayan İslam ordularının seferleri, VII.
yy. sonlarında bölgenin tamamen Emeviler’in hâkimiyetine girmesi ile
sonuçlanmış ve bu bölge bir eyalet haline getirilmiştir. Arap
hâkimiyeti 750’de kurulan Abbasi Devleti zamanında da devam etmiş
ve Ermeniye Eyaleti 640-885 tarihleri arasında “Ostikan” adı verilen
merkeze bağlı genel valiler tarafından idare edilmiştir. Abbasi Halifesi
Muktedir zamanında Van Gölü çevresinde yaşayan Ardzruni
Sülalesi’nden Gagik’e 908 tarihinde krallık unvanı verilerek vasal
Vaspurakan Krallığı kurulmuştur. Dönemin karışık siyasi şartları
gereği kurulan bu krallık, 1021 tarihinde Bizans İmparatorluğu
tarafından ortadan kaldırılmıştır. Abbasi Devleti’nin elindeki Doğu
Anadolu Bölgesi XI. y.y. başlarında Bizans’ın hâkimiyetine girmiştir.
Bizans’ın varlığı 1064 tarihinde Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın
başlattığı Anadolu seferi ile son bulmuştur. Bu tarihten itibaren
bölgede yaşayan Ermeniler, XX. y.y. başına kadar çeşitli Türk ve
Müslüman devletlerin idaresinde kalmıştır. Bu süre içerisinde
Müslümanlar ile Hıristiyanlar bir arada yaşama hoşgörüsünü
göstermişlerdir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin XVI. y.y.’da Doğu
Anadolu Bölgesi’ne tamamen hakim olmasıyla üst seviyelere taşınan
bu hoşgörü ve siyasi istikrar ortamı, başta Van olmak üzere bütün
bölgede kültürel ortamın canlanmasına neden olmuş ve bunun sonucu
çok sayıda mimari eser inşa edilmiştir4.
4

Bölgenin tarihi ve Ermeniler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.; Rene Grousset,
Histoire de L’Armenie Des Origines a 1071, Payot-Paris, 1947, 65-78, 399-462 ;
Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara, 1950, 22-42, 74-78 ;
Ernst Honigman, Bizans Devletinin Doğu Sınırı (Çev.; Fikret Işıltan), İstanbul,
1970, 1-35 ; Streck-Mükrimin Halil Yinanç, “Ermeniye”, İA, IV, İstanbul, 1977,
317-319; Rafet Yinanç, “Sulçuklular ve Osmanlıların İlk Dönemlerinde
Ermeniler”, Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu, Manisa, 1983, 67-68 ; Hakkı
Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 1980, 153-154; a.y.; “10. Yüzyılda
Türk-Ermeni Münasebetleri”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu ile
İlişkileri Sempozyumu, Ankara, 1985, 38-51 ; Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası,
Ankara, 1983, 10-11 ; Oktay Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul, 1985, 48 ;
El-Belazuri, Fütuhu’l Büldan (Çev.; Mustafa Fayda), Ankara, 1987, 278-303 ;
Urfalı Mateos, Vekayi-Namesi ve Papaz Grigor’un Zeyli (Çev.; Hrant D.
Andreasyan), Ankara, 1987, 100-102 ; Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi
Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun İdari Taksimatı, Ankara, 1988, 24-25 ; Gülay
Öğün, “Ortaçağ Boyunca Van Bölgesi Tarihi”, SBED, I-1, Van, 1990, 102-104;
Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (Çev.; Fikret Işıltan), Ankara, 1991, 39-
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Eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra binlerce yıllık geçmişi
bünyesinde barındıran serhat şehrimiz Van ve çevresi de bu hoşgörü
ve siyasi istikrar ortamından nasibini almış, bu süreçte çok sayıda
kültürel ve tarihi eserin yapıldığı bir ilimiz olmuştur. Ortaçağ ve
sonrası Van Gölü çevresinde inşa edilen mimari eserlerin başında dini
yapılar yer almaktadır. Farklı Türk ve İslam devletlerinin havzada
oluşturmuş oldukları tarihi miras, bölgede kültürel canlılığın oldukça
üst seviyede olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hıristiyan Ermenilerin yaptığı dini yapılar arasında ise manastır
kuruluşları hem mimari hem de plastik süslemeleri ile ön plandadır.
Genel olarak bakıldığında, Doğu Hıristiyan sanatları içinde
değerlendirilen Ermeni dini mimarisi de daha çok manastır kuruluşları
ile ön plana çıkmaktadır. Yunanca yalnız manasına gelen monos5
kelimesinden adını alan manastırlar (keşişhane), dünya ile ilişkisini
kesmiş ve kendi kendine yeterli bir dinsel topluluğun (keşişlerrahibeler) inzivaya çekildikleri, şehir yaşamından uzak, dağlık ve
kırsal alanlarda kurulmuş, aynı zamanda dini eğitim ve öğretimin de
verildiği yapı yada yapı topluluklarıdır. Manastır kompleksinin içinde,
başta kilise olmak üzere bu kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak için
şapel, vaftizhane, keşiş hücreleri, çan kulesi, kütüphane, seminer
odası, konuk odaları, yemekhane, kiler, şarap mahzeni, yatakhane,
hamam, çeşme, ayazma (kutsal su), revir, kripta, zindan, çeşitli
gereksinimlerin karşılandığı atölye ve imalathaneler gibi değişik
dinsel ve sosyal amaçlı yapı elemanları bulunmaktadır. Manastırlarda,
tarım en başta gelen ziraat faaliyetleri arasında yer almaktadır.6 Dışa

5
6

102 ;; Halil Metin, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları,
İstanbul, 1992, 11-13; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti,
İstanbul, 1993, 103-111, 129-131 ; Erdoğan Merçil, Müslüman-Türk Devletleri
Tarihi, Ankara, 1993, 46-51 ; Mehmet Altan Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi,
Ankara, 1993, 255-280 ; Altan Çilingiroğlu, Urartu Tarihi, Bornova, 1994, 23,
112-113 Abdurrahman Küçük, Ermeni Kilisesi ve Türkler, Ankara, 1997, 4-10;
Bilge Umar, Türkiye Halkının Ortaçağ Tarihi, İstanbul, 1998, 76-78;Abdurrahman
Çaycı, Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler, Ankara, 2000, 3-5 ; Rahmi Tekin,
Ahlat Tarihi, İstanbul, 2000, 21-23; Veli Sevin, Eski Anadolu ve Trakya, İstanbul,
2003, 194-197, 208-209; Yalçın Karaca, “Albayrak Köyü Saint Bartholomeus
Manastırı”, III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, (Ed.;Oktay Belli),
Ankara, 2008, 271; Yalçın Karaca, a.g.t., 10-45.
Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, III, İstanbul, 1983, 1270.
Arseven, a.g.e., III, 1270 ; Metin Sözen-Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri
Sözlüğü, İstanbul, 1994, 153 ; Doğan Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,
İstanbul, 1998, 300.
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kapalı bu kuruluşlar kendi içerisinde hiyerarşik bir düzenlemeye
sahiptir. Dış alemden uzakta bir yaşantı sürdürdükleri için
manastırlarda yaşayanlara Tarik-i Dünya (dünyayı terkeden)
denilmiştir.7
Yukarıda genel olarak değinilen farklı Hıristiyan mezheplere
ait manastır kuruluşları içerisinde, başta kilise olmak üzere değişik
dini ve sosyal işlevlere sahip çok sayıda ek mekanın oluşturulduğu
bilinmektedir. Bunların içerisinde, Bizans, Gürcü, Süryani ve Nasturi
gibi Hıristiyanların yaptıkları kiliselerin çoğunlukla batısında yer alan
ve işlevleri sadece kiliselere geçişi sağlamak olan narteks8 mekanları
bulunmasına karşılık, Ermeni manastırlarında görülen ve Ermeni dini
mimarisine özgü bir yapı olan jamatunlar yer almamaktadır. Oysa
daha çok merkezi planlı inşa edilmiş ve Ermeni kiliselerine sonradan
eklemlenmiş olan jamatunları; XII. yy. sonundan itibaren yaygın bir
şekilde inşa edilmeye başlanan, genellikle manastır kiliselerinin batı
cephelerine büyük bir salon şeklinde eklenen ve kiliselerden daha
büyük mekanlara sahip olan, kiliselere geçiş özelliği gösteren, içinde
din adamları, zenginler ve soylu idarecilerin mezarlarının bulunduğu,
zaman zaman eğitim amaçlı kullanılan, içinde sosyal ve dini konuların
tartışılıp kararların alındığı toplantılar yapılan, dini ayin ve törenlerde
kiliselerde yer kalmadığı zamanlarda toplanılıp dua edilen, yarı dini
yarı sivil işlevli mekanlar olarak tanımlamamız mümkündür.9
Bu makale çerçevesinde ele alınan Van Gevaş’taki Saınt
Etienne Manastırı (Nakaravank-Agın) geçmiş ve bugüne ait veriler
ışığında tanımlanacaktır. Eldeki veriler ışığında manastırdan
günümüze gelebilen kilise ve jamatun plan ve mimari açıdan

Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, İstanbul,
1993, 404; Ana Britannica, “Manastır” mad., XV, İstanbul, 1989, 264-265 ; Hasol,
a.g.e., 300-301; Yalçın Karaca; “ Van’ın Dağönü Köyü Saint Sahak Manastırı
(Erernayvank) ve Ermeni Mimarisi’ndeki Önemi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi (SBED), Kış Sayı 29, Van 2015, s. 218-221.
8 Narteks (İng.; Nartex): Erken Hıristiyan ve Bizans mimarilerinde kiliselerin ana
mekanına açılan giriş bölümü. Genel olarak kiliselerin batısında ana eksene dik
konumda yer alan ve dışa kapılarla açılan kapalı mekanlardır. Bkz.; Arseven, a.g.e.,
III, 1499-1500 ; Sözen-Tanyeli, a.g.e., 171 ; Hasol, a.g.e., 328.
9 Jamatun: Eski Grabar Ermenicesi’nde “jam” kilise, “tun” ev anlamını taşımaktadır.
iki ayrı kelimenin birleşmesinden oluşmakta ve terim olarak “kilise evi” anlamına
gelmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.; S. X. Mnatsakanyan, Arxitektura Armyanskix
Pritvorov, Erivan, 1952, 18-20 (Ermeni Jamatun Mimarisi); Doğan Kuban, AnadoluTürk Mimarisi’nin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965, 129-130; Thierry –
Donabedian, age, 197-198, 612;Günkut Akın, “Tüteklikli Örtü Geleneği: Anadolu
Cami ve Tarikat Yapılarında Tüteklikli Örtü”, Vakıflar Dergisi, XXII, Ankara, 1991,
323-354; Yalçın Karaca, a.g.t., 46-51.
7
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değerlendirilerek Gevaş kıyı şeridindeki tek nefli kiliseler ile plan ve
mekan anlayışı bakımından bir karşılaştırması yapılacaktır.
2. SAINT ETİENNE MANASTIRI (NAKARAVANK)
2.1. KONUMU VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Harika bir doğa manzarası içindeki Saınt Etienne Manastırı
(Nakaravank); Van Gölü’nün güneyindeki Alacabük Dağı’nın (3076
m.) kuzeyinde göle doğru uzanan Deveboynu yarımadasının
batısındaki Bağmeşe koyunda bulunmaktadır. Yapılar koyun doğu
kıyısındaki Gençler (Ağın) Mezrası’nın kuzeyinde kurulmuştur.10
Karayolunun olmadığı Bağmeşe koyuna, Gevaş İlçesi’nin 53 km.
batısında yer alan İnköy Köyü’nden veya Altınsaç Köyü’nden giden
motorlu teknelerle yaklaşık iki-üç saatte ulaşılabilmektedir (Foto:1-3).
Bu yapıların mimari tanıtımını ve plan çizimini veren
ulaşabildiğimiz en önemli yayın, J. M. Thierry’nin Van Gölü’nün
güneyindeki manastırları inceleyip 1976 yılında Fransızca yayınladığı
bir makalesidir. Buradan elde ettiğimiz bilgilerden manastırın XV.XVII. yy. arasında yüzlerce keşişi bünyesinde barındıran ve bir çok
yapıdan oluşan bir manastır kuruluşu olduğu anlaşılmaktadır11 (Çiz.1).
XX. yy. başında işlevini yitirerek terk edilen yapılar
günümüzde metruk bir haldedir.
İnköy muhtarından aldığımız bilgilere göre burada daha
sonraki süreçte Gençler (Ağın) adında bir mezra oluşmuş ve 1980’li
yıllara kadar İnköy’ün bir mezrası olmuştur. 1980 sonrası terk edilen
ve yaşamın olmadığı bu mezradaki yapılarda günümüzde yıkılmış
durumdadır. Yamaçların teraslanarak tarım yapıldığına dair izler hala
mevcuttur. Günümüzde zaman zaman yaylaya çıkanların uğradığı bir
yerdir.
Manastırdan günümüze Saint Etienne Kilisesi ve batısındaki
üst örtüsü tamamen yıkılmış jamatunun kısmen duvarları
gelebilmiştir. Mezra olduğu süreçte kilisenin üstüne barınma amaçlı
bir kat yapıldığı bilinmektedir (Foto:4).
2.2. MANASTIR YAPILARININ TARİHÇESİ
Manastırın kuruluş tarihini aydınlatacak herhangi bir kitabe
veya tarihi veri bulunmamaktadır. Buna karşın XIII. yy.’a ait el yazma
kitaplarda adının geçmesi manastırın bu yüzyılda faal olduğunu
Saraçoğlu, a.g.e., 93; Galip Başarır ve bşk., “Van İli Coğrafyası”, Van Kütüğü, Van,
1993, 15.; Cumhuriyetin 75. Yılında Van, Ankara, 1998, 92, 296.
11 J. M. Thierry, “Monasteres Armeniens du Vaspurakan-VIII”, REA, XI, Paris, 19751976, 382-385.
10
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göstermektedir. Günümüzde kilisenin doğu cephesinin kuzey tarafında
ve zemin seviyesindeki duvar örgüsündeki bir taş üzerine kazınan
kitabeye göre 1453 tarihinde Patrik III. Zakaria gözetiminde keşiş
Tuma tarafından tamir edilmiştir. Yine kilisenin batı duvarı üzerine
1658 tarihi kazınmıştır. Bu manastırda yazılmış 1401, 1428, 1552,
1584 ve 1615 tarihli beş el yazma kitabın tespit edilmesi, XV.-XVII.
yy. arasındaki aktivitesini göstermektedir. Bu yüzyıllarda manastır
topluluğunun geliştiği ve sayıca oldukça fazla insanın barındığı
tahmin edilmektedir. Manastır XIX. yy.’ ın ikinci yarısında tekrar
tamir edilmiştir. Kilisenin batısına eklenen jamatunun yapım tarihi
belli değildir. Jamatundan günümüze ulaşan veya kaynaklarda geçen
herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Ancak yapının plan tipi ve
kalitesiz işçiliğinden yola çıkılarar XVII.- XIX. yy.’da yapılan
onarımlardan sonra kiliseye eklendiği tahmin edilmektedir.
Muhtemelen 1658 onarımında veya bu onarımı takip eden sonraki bir
zamanda yapılmış olmalıdır.12 Manastır 1900 lerin başında terk
edilmiştir.
2.2.1. Kitabeler
I. Kitabe:
Kilisenin dogu duvarındaki apsis penceresinin solunda
yükseldiği belirtilen bu kitabeyi incelemelerimiz sırasında zemin
seviyesinde tespit ettik. Doğu cephenin kuzey tarafının zemininde
duvar taşı olarak kullanılan bu kitabe taş yüzeyine 7 satır halinde basit
tarzda kazınmıştır ve herhangi bir çerçeve içine alınmamıştır (Foto: 56).

12

J. M. Thierry, a.g.m., 382-385; Y. Karaca, a.g.t., 263; S.Kılıç - M.Top - Y.
Karaca, “Van’da Ortaçağ ve Sonrası Yapılar”, Van 2006 Kültür Ve Turizm

Envanteri -I- Tarihsel Değerler, İstanbul, 2006, s.281 v.d.; . S. Kıliç-M.SaruhanS.Tatlı; “Van İli Üzerine Genel Bilgiler”, Van 2006 Kültür Ve Turizm Envanteri I- Tarihsel Değerler, (Edt.: Sinan Kılıç), İstanbul, 2006, s.13, 37.
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Asıl Metin:

Türkçe Anlamı:
“Keşiş Hovhannes’in haç üzerindeki İsa’sı için, kilisenin
yapımcısı ve onun öğrencisi Keşiş Mkrtic, Melk’eset ve Abraham’ı
hatırlarmısınız; Keşiş T’uma bu kiliseyi 952 Ermeni yılında (1453)
Patrik Zakaria (III) gözetiminde yaptı…”
II. Kitabe:
Kilisenin batı duvarı üzerinde 1 satırdan oluştuğu belirtilen bu
kitabe yapılan incelemelerimiz sırasında tespit edilememiştir. Bu
kitabe ile ilgili bilgiyi J.M. Thıerry’den olduğu gibi aktarıyoruz13.
Asıl Metin:

Türkçe Anlamı:
“Yıl 1658. Xanum için”
2.3. SAINT ETİENNE KİLİSESİ
2.3.1. Plan Tipi ve Mimari Özellikleri
Kilise ve jamatun, Bağmeşe (Ağın) Koyu’nun batısındaki
kuzey-güney doğrultusunda hafif bir eğimle göle doğru uzanan bir
düzlük üzerinde inşa edilmiştir (Foto. 7). Saha çalışmamızda
13

J. M. Thierry, a.g.m., 384.
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yapılardan jamatunun üst örtüsü ile birlikte planını çıkarmamız
mümkün olmamıştır. Günümüze gelebilen kısımları ile birlikte kilise
ve batısına eklenen jamatunun zemin planı çıkarılabilmiştir (Çiz.2).
Kilisenin batı cephesi 4.80 m. uzunluğunda olup bu cephenin
orta eksenine denk gelecek şekilde kapı açıklığı bırakılmıştır. Giriş
1.00 m. eninde, kemer başlangıcına kadar 1.45 m. yüksekliğindedir.
Kemer başlangıcı ile bugün yıkık olan yuvarlak kemerli alınlığın
yüksekliği 0.40 m.dir. Bu cephede hareketliliği sağlayan tek unsur
girişin üst hizasındaki dikdörtgen formlu ve yuvarlak kemerli mazgal
penceredir. Apsis mazgal penceresi ile birlikte iç mekanı aydınlatan
iki pencereden biri batı cephede açılmıştır. Mezra olarak kullanıldığı
zamanda eklenen ikinci katın duvarları mazgal pencere üst hizasından
başlamaktadır. Ve yapının orijinal görünümünü bozmuştur.
Günümüzde sivil mimari olarak yapılan bu katın üst örtüsü yıkıktır.
Batı duvar 0.90 m. kalınlığındadır (Foto. 8).
8.10 m. uzunluğundaki güney cephenin zemini eğim
nedeniyle diğer üç cephenin zeminine oranla yaklaşık 1.50 m. daha
yüksektir. Bu yükseklik nedeniyle daha sonradan eklenen üst kata
girişi sağlayan kapı güneybatı köşeden açılmıştır. Thierry’nin verdiği
tek resimden üst kata ahşap merdivenle çıkıldığı anlaşılmaktadır.
Kilisenin güney cephesi sağır olup hareketliliği sağlayan herhangi bir
açıklık bulunmamaktadır. Bu cephenin batı köşesinden güneye doğru
taşan jamatunun güneydoğu duvarının eklendiği görülmektedir.
(Foto. 4, 9).
Doğu cephenin uzunluğu 4.80 m. dir. Bu cephede de
hareketliliği sağlayan tek unsur cephenin tam ortasında açılan ve apsis
kısmını aydınlatan mazgal penceredir. Bu pencere 0.25 x 0.65 m.
ölçülerinde olup, üst kısmı yuvarlak kemer şeklinde sonlanmaktadır.
Mazgal pencerenin yaklaşık 1.50 m. üstünden itibaren mezra olarak
kullanıldığı zamanda eklenen ikinci katın duvarları başlamaktadır.
Burada da dikdörtgen bir pencere açıklığı vardır. Cephenin zemini
kısmen yükselmiş durumdadır. Doğu da duvar kalınlığı 0.70 m. dir.
Bu cepheyi önemli kılan kuzeydoğu köşede bulunan tamir kitabesidir.
(Foto. 10-11).
8.10 m. uzunluğundaki kuzey cephenin zemini eğim nedeniyle
diğer üç cephenin zeminine oranla daha alt seviyededir. Kilisenin
güney cephesi sağır olup hareketliliği sağlayan herhangi bir açıklık
bulunmamaktadır. Ancak diğer üç cephede olmayan bir yatay taş
silme duvar yüzeyinden 0.10 m. taşıntı yapacak şekilde cephenin üst
kısmında uzanmaktadır. Bu cephenin batı köşesinden kuzeye doğru
taşan jamatunun kuzeydoğu duvarının yıkıldığı ve günümüzde
buradaki boşluktan jamatuna geçildiği görülmektedir (Foto. 12-13).
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Günümüzde yapının dıştan üst örtüsü eklenen ikinci kat
nedeniyle orijinal durumunu kaybetmiştir.
Kiliseye geçiş batı cephede açılan kapıdan sağlanmıştır. İç
mekan doğu-batı doğrultusunda uzanan apsis yarım yuvarlağı dahil
6.70 x 3.10 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plan göstermektedir
(Foto.14).
Tek nefli olan kilisenin içi girişten itibaren apsis kemerine
kadar 4.70 m. uzunluğundadır. 0.50 m. enindeki apsis kemeriyle
birlikte apsis yarım yuvarlağının derinliği 2.00 m. olup, kuzey-güney
doğrultusunda ise 2.70 m. uzunluğa sahiptir. Burada dikkati çeken
önemli unsur, yapının bütününde moloz taş malzeme kullanılmışken
apsis kemerinin düzgün kesme taş malzeme ile örülmüş olmasıdır
(Foto. 15-16).
İç mekanda üst örtüyü oluşturan sivri beşik tonoz, ortada ve
doğuda ikişerden dört adet duvar payesi üzerine atılan dört adet hafif
sivri kemer tarafından taşınmaktadır. Bu kemer ve payeler beden
duvarları ile birlikte üst örtünün itki gücünü karşılamaktadır. Kuzeygüney duvarlarındaki bu duvar payeleri 0.50 m. eninde olup, duvar
yüzeylerinden içe doğru 0.45 m. taşıntı yapmaktadır. Payelerin üst
kısımları kemer başlangıçları noktasında dışa taşıntı yapan ve silme
görünümü veren taş tablalar atılarak sonlandırılmıştır. Bu tablalar
üzerine kuzey ve güney duvarları boyunca uzanan kemerler
oturmaktadır (Foto. 17). Kemerlerin zeminden yüksekliği 3.40 m.,
tonoz yüksekliği ise 5.00 m. olarak ölçülmüştür. Ancak kilisenin
orijinal döşemesi ve zemininin bozulmuş olduğunu da burada
belirmek gerekmektedir.
Apsis kuzey ve güney duvarında iki adet duvar nişi
bulunmaktadır. Bunlardan güneydeki nişin boyutları 0.20 x 0.50 m.
dir. Dikdörtgen olan nişin üst kısmı yuvarlak kemer şeklinde
sonlanmaktadır. Kuzeydeki apsis nişinin boyutları ise 0.50 x 0.70 m.
ölçülerinde olup üst kısmı üçgen alınlık formunda yapılmıştır (Foto.
18). Apsis nişlerinin dışında ve kuzey duvarının doğusunda bir duvar
nişi daha bulunmaktadır. 0.40 x 0.80 m. ölçülerinde dikdörtgen olan
bu niş apsis nişlerinden daha büyük boyutludur.
Kilisenin içi doğu ve batı cephelerde açılan dikdörtgen formlu
iki adet mazgal pencereyle aydınlatılmıştır. Doğuda apsisi aydınlatan
mazgal pencere dıştan 0.25 x 0.65 m. ölçülerindedir. Batı duvarının
ortasındaki mazgal pencere girişin üst hizasına denk gelecek şekilde
açılmıştır. Ancak bu pencereden ölçü almamız mümkün olmamıştır
(Foto. 19).
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İç mekanda ısınma amaçlı yakılan ateşten çıkan isler duvar
yüzeylerini kaplayarak taşların siyah bir görünüm kazanmasına sebep
olmuştur.
2.3.2. Süsleme
Kilisenin iç mekanından günümüze gelebilen herhangi bir
süsleme unsuru bulunmamaktadır. Buna karşın güney ve kuzey
cephede tespit ettiğimiz ve dikkate değer bulduğumuz ikişerden dört
adet haç işlemeli taşı (haçkar) anlatmaya çalışacağız.
Güney cephede karşımıza çıkan ve beden duvarında örgü
malzemesi olarak kullanılan iki ayrı taş bloğu ilgi çekicidir. Birincisi
güneybatı köşede yer alır. İkinci kat girişinin hemen altındadır. Büyük
bir blok taşın kırılmış bir parçasıdır ve düzgün kesme taş malzeme
değildir. Köşe taşı olarak kullanılmıştır. Burada dış çerçeveyi
oluşturan bir bordür görülür. Bordürün içi birbiri içine geçmiş ve
ardışık olarak kesintisiz birbirini takip eden helezon tarzında bir
süsleme ile bezenmiştir ve kazıma tekniği ile işlenmiştir. Anlaşıldığı
kadarıyla bu bordür ortada yer alan bir haç işlemenin dış çerçevesini
oluşturmaktaydı. Ancak blok taş alt ve yanlardan kırık olduğu için
kompozisyonun bütününü görmek mümkün değildir. Haç işlemenin
çok az bir kısmı seçilebilmektedir (Çiz. 3 - Foto. 20).
Süslemeli ikinci taş parçası güney cephenin ortasında ve
zeminden yaklaşık 2.00 m. yükseklikte bulunmaktadır. Düzgün kesme
taş malzeme üzerine işlenmiş haç motifi vardır. Ancak taşın dört tarafı
da kırık olduğu için kompozisyonun bütününü görmek mümkün
değildir. Taş yüzeyine derin bir şekilde kazılarak oluşturulan haçın
kollarının birleştiği merkezdeki orta kısım sağlam durumdadır (Çiz.4 Foto. 21).
Güney cephedeki her iki haç işlemeli taş (haçkar) kırık
oldukları için kompozisyonun bütününü vermemektedir. Bunlar
devşirme malzeme olup, muhtemelen mezar taşı olarak yapılmışlardı.
XIX. yy. da ki tamirde veya kilisenin üzerine ikinci katın yapıldığı
süreçte duvar örgüsü olarak kullanıldıkları düşünülmektedir.
İncelemelerimiz sırasında orijinal olduğunu düşündüğümüz,
kuzey cephenin batı tarafında ve zeminden yaklaşık 3.00 m.
yükseklikte yer alan iki adet haç işlemeli taş (haçkar) tespit edilmiştir.
Duvar yüzeyinden çıkan bitki örtüsünün altındaki bu süslemelerin
görüntüsü ot temizliği sonrası alınabilmiştir. Bunlardan birincisinde
girift olmayan iki haç motifi ve bu iki haçın üst kollarının bitiştiği
yerde çizilmiş bir kuş fiğürü yer almaktadır. Düzgün olmayan bu taş
bloğundaki süsleme kazıma tekniği ile yapılmıştır (Çiz. 5 - Foto. 22).
Kuzey cephedeki diğer taş bloğundaki süslemede basit tarzda
kazıma tekniği ile oluşturulmuştur. Girift olmayan tek haç motifi ve
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ona doğru yönelmiş bir kuş fiğürü işlenmiştir (Çiz. 6 - Foto. 23). Bu
cephede basit tarzda da olsa fiğürlü süslemenin olması önemlidir.
2.3.3. Malzeme ve Teknik
Kilisenin beden duvarları farklı kalınlıkta örülmüştür. Batıda
0.90 m., doğuda 0.70 m., kuzey ve güneyde ise 0.85 m. kalınlığa sahip
olup, dolgu duvar tekniğiyle örülmüştür. Duvarların iç ve dış
yüzeylerinde kullanılan genelde şişt bloklarından elde edilmiş moloz
taş (kayaç taş) ve yer yer kabaca yontulmuş büyük moloz taşların
ortası, kireç harcıyla tutturulmuş daha küçük moloz taşlarla
doldurulmuştur.
Yapıda tuğla malzeme kullanılmamıştır. Yapının üst örtüsünü
oluşturan beşik tonoz ince plakalar halindeki kayaç taşlar ile
örülmüştür. Düzgün kesme taş malzemenin kullanıldığı tek yer iç
mekandaki apsis kemeridir (Foto.15-16).
Güney cephede ise büyük ihtimalle mezar taşlarından elde
edilen devşirme malzeme kullanımı vardır (Foto.20-21).
İç mekanda apsis mazgal penceresinin etrafındaki sıva
korunmuştur.
2.4. JAMATUN
2.4.1. Plan Tipi ve Mimari Özellikleri
Dıştan 4.80 x 8.10 m. ölçülerindeki dikdörtgen planlı Saint
Etienne Kilisesi’nin batısına eklenen jamatun, 8.70 x 8.90 m.
ölçülerinde olup kare bir plana sahiptir. Yapının plan tipini ortaya
çıkartacak verilere ulaşılamamıştır. Üst örtüsü tamamen çökmüştür.
Beden duvarları ise 1.00 m. yükseklikte olup orijinal dokusunu
yitirmiştir. Yapının destek sistemi ve üst örtüsünden yola çıkarak plan
tipolojisini vermek mümkün değildir. Jamatunun bulunduğu alan ot
ve molozlarla kapanmış durumdadır. Kuzey duvar eğim nedeniyle
toprağa yaslanmış durumdadır (Foto. 24).
Fransız araştırmacı Thierry’nin 1976 da verdiği bilgilerden
kilisenin duvarlarının üstüne bir kat eklenerek eve dönüştürüldüğünü
öğrenmekteyiz. Jamatunun orijinal mimarisinden sadece yan
duvarların alt kısımlarının kaldığını ve üstünün ağaç direkler üstüne
atılan dal yığınlarıyla örtüldüğünü bildirmektedir14 (Çiz.1-2).
2.4.2. Süsleme
Yapıda günümüze gelebilen herhangi bir süsleme unsuru
bulunmamaktadır.
14

J. M. Thierry, a.g.m., 383.
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2.4.3. Malzeme ve Teknik
Jamatunun beden duvarları 1.00 m. kalınlığa sahip olup, dolgu
duvar tekniğiyle örülmüştür. Duvarların iç ve dış yüzeylerinde
kullanılan büyük moloz taşların ortası, kalitesiz harçla tutturulmuş
daha küçük moloz taşlarla doldurulmuştur. Üst örtüde kullanılan
malzeme hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.
2.5. MEZARLIK
Manastırın mezarlığını tespit etmemiz mümkün olmamıştır.
Ancak kilisenin duvarlarının dış yüzeylerinde muhtemelen sonraki bir
tamirde devşirme malzeme olarak kullanılmış kırık mezar taşı
olduğunu gözlemledik. Bu mezartaşı parçaları farklı taş malzeme ve
sadece bir dönemi yansıtmayan süsleme unsurları vermektedir (Foto.
20-21).
3. DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA
Saint Etienne Kilisesi, üst örtüsü beşik tonozla kapatılmış tek
nefli kilise plan tipinde inşa edilmiştir. Bu plan tipi Ermeni Sanatı’nda
yüzyıllar boyunca ve çok geniş bir coğrafyada farklı versiyonları ile
pek çok sayıda yapılmıştır. Biz bu makalemizde konuyu dağıtmadan
sadece Gevaş kıyı şeridinde incelediğimiz tek nefli kiliseler ile bir
değerlendirme ve karşılaştırma yapmaya çalışacağız.
Karşılaştırmamıza Gevaş Göründü Köyü’nü takip eden kıyı
şeridi boyunca yapılmış ve Saint Etienne Kilisesi’ne en yakın
konumda olan yapılardan başlayacağız.
Ele alacağımız ilk üç manastırda bir ana kilise ve bu kiliselere
bitişik yapılmış daha küçük boyutlu birer şapel yer almaktadır. Gerek
kiliseler gerekse şapeller olmak üzere altı yapı tek nefli kilseler
grubuna girmektedir.
Bunlardan Deveboynu Yarımadası’ndaki Saint Resurrection
Manastırı (Divaboynuvank) iki tane birbirine bitişik tek nefli kilise,
kuzey duvarına bitişik şapel ve bir jamatundan oluşmaktadır.
Kilisesi’nin plan tipinden yola çıkılarak X. yy.’a tarihlemek
mümkündür. Kaynaklarda kilisenin batı cephesinde bulunduğu
bildirilen iki onarım kitabesi kilise ile ilgili veriler sunmaktadır.
Bunlardan birincisinde 1447 tarihinde Baş patrik Zacharia tarafından
Saint
Resurrection
Kilisesi’nde
restorasyon
yapıldığını
bildirilmektedir. İkinci kitabede ise 1597 tarihiyle birlikte Piskopos
Etienne ve Katogikos Gregoire isimleri geçmektedir.15Günümüze
15

J.M. Thierry- P.Donabedian, Armenian Art, New York, 1989, sf. 171; J. M.
Thierry, “Monasteres Armeniens du Vaspurakan - VI”, REA, Tome IX, Paris,
1972, 167-168; Abdüsselam Uluçam, Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi
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gelebilen kilise XV-XVI. yy., Kuzey şapel ve jamatun ise 1597
onarım sırasında eklenmiş olmalıdır.Tek nefli ve dört bölümden
oluşan ana kilise yapısı dıştan dışa 10.65 x 5.70 m. ölçülerindedir.
Birinci bölüm apsis ve pastaforium hücrelerinden oluşmaktadır.
Deveboynu manastırında dikkati çeken bir özellik apsisin önündeki
mekanın, batı cepheye kadar tamamen tonoz örtülü olmasıdır. İç
mekandaki dört payanda ile oluşturulmuş sağır arkadlara oturan tonoz
erken dönem Bizans kiliselerinin orta neflerini çağrıştırmaktadır.
Payandalar üzerine atılan yuvarlak kemerler duvardan hafif dışarı
çıkıntı yapan arşitravı taşımakta ve bu arşitrav da tonozun oturduğu
kaide olmaktadır. Böyle bir strüktüel yapılanma bir yandan taşıyıcı
olarak oldukça sağlam olurken bir yandan da duvarları oldukça
hareketlendirmektedir. İçten tonoz olan bu örtü sisteminin aksine
dıştan beşik çatı uygulamasını görmekteyiz. Ana kilise pastaforium
hücrelerinin olması, beşik çatı, kemerlerin kuzey-güney doğrultusunda
tonozu desteklemesi ve tuğla malzeme kullanımı gibi uygulamalarla
Saint Etienne Kilisesi’nden ayrışmaktadır. Kuzey Şapel ise tek nefli
ve basit bir plan şemasındadır. Yapı apsis kısmı ve direk duvarlara
oturan beşik tonoz örtülü tek neften oluşan naos kısmı ile iki
bölümden oluşmuştur. Duvar payelerinin olmamasına rağmen
uygulama ve moloz taş malzeme kullanımı bakımından Saint Etienne
Kilisesi’ne daha çok benzer (Çiz. 7).
Karşılaştırma yapacağımız diğer iki kilise Gevaş’ın 40 km.
kuzeybatısındaki Altınsaç (Ganjak) Köyü içinde bulunmaktadır.
Tanrı’nın Annesi (Mere de Dieu) olarak da geçen bu kiliselerin yapım
tekniği ve mimari tarzına baktığımızda farklı dönemlerde inşa edildiği
anlaşılmaktadır. İlk kiliselerin yapım tarihi yayınlarda XIV. y.y.
olarak verilmektedir. İkinci kilise ise XV. y.y.’da ilk kilisenin
güneyine eklenmiştir. Ayrıca yayınlarda olasılıkla onarım tarihi olan
XVII. y.y.’da geçmektedir16.
Altınsaç (Ganjak) Köyü kiliselerinden kuzeydeki Tanrı’nın
Annesi (Mere de Dieu) Kilisesi 9.30 x 5.00 m. ölçülerindedir ve
mimari yapısına bakılınca bir şapeli andıran yapı apsis ve tek nef
olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Naos kısmı duvar payesi
olmadan atılan bir kemerle iki kısma ayrılmıştır. Bunlardan giriş kısmı
beşik tonoz, orta kısım kubbe ile atnalı formundaki apsis kısmı ise
apsis yarım kubbesi ile örtülmüştür. Üst örtüde kubbe kullanım ve

16

Mimarlığı -I I, Bitlis, Ankara, 2002, s.306-310;Yalçın Karaca, Doğu Anadolu…,
Van, 2004,sf., 229-230.
J. M. Thierry, “Monosteres Armeniens du Vaspurakan -II”, REA, Tome V, Paris,
1968. sf., 82.
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duvar payelerinin olmaması ve duvarlarda tuğla malzeme kullanımı
bakımından Saint Etienne Kilisesi’nden ayrışmaktadır. Güney Kilise
Kuzey Kilisenin şapel gibi durmasına karşılık, 6.15 x 9.30 m.
ölçülerindeki mekanının büyüklüğü ve apsisin güneyindeki
pastaforium hücresiyle kilise tanımına daha uygundur. Kilise, apsis
kısmı ve nef olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Burada da nef iki
bölüm olup bölümler birbirinden dört duvar payesine oturan yuvarlak
kemerlerle ayrılmaktadır. Apsis yuvarlağı oldukça derin tutulmuş ve
ortasına atlar masası olduğunu düşündüğümüz kare ölçülerde bir kütle
yerleştirilmiştir. Kemerlerin tonoz yüzeyi boyunca atılması ve
pastaforium hücresiyle Saint Etienne Kilisesi’nden ayrışmaktadır (Çiz.
8).
Tek nefli kiliseleri barındıran üçüncü manastır Göründü
(Mihrapit) Köyü’nün 5 km. kuzeyindeki Saint Astuacacın
Manastırı’dır (Karmrakvank - Kırmızı Kilise). Tarihlendirmeye
yardımcı olacak önemli veriler, yapıdaki haç işlemeli taşlardır
(khachkar - haçkar). Haç taşı17 adı verilen bu taşlar yapıda cephelerin
çeşitli kısımlarında kullanılmış olup tarih olarak XIII. y.y.’a işaret
etmektedirler. Ancak bu taşların yapı bünyesinde devşirme olarak
kullanıldığı durumlar vardır. Bu yüzden yapıyı sadece bu taşlara bağlı
kalarak tarihlendirmek yanlışlıklara yol açabileceğinden; yapının
tarihini, mimari üslubundan ve yapıyla ilgili rivayetlerden yola
çıkarak X. y.y.’a vermek daha doğrudur. Ana kilise XIII. yy. da tamir
edilmiş ve kilisenin kuzey cephesine eklenen şapel ise kilisede
kullanılan haç işlemeli taşların tarihini veren bu dönemde eklenmiş
olmalıdır.18
Dıştan 12.15 x 5.80 m. ölçülerine sahip olan ana kilise, tek
nefli üç bölümlü bir özellik göstermektedir. Kilisede plan düzleminde
hemen dikkati çeken bir özellik pastaforium hücrelerinin olmamasıdır.
Apsisin kuzey ve güney duvarına açılmış nişler bulunmaktadır. Bu
nişlerden güneydeki doğuya doğru daha derin tutulmuştur. Apsis
yuvarlağının bitimindeki iki duvar payesi, apsis kısmı ile orta mekanı
birbirinden ayırmaktadır. Apsis kısmından yuvarlak kemerle geçilen
orta mekanın dört köşesinde yaratılan kademelenme ve yuvarlak
kemerlerle genişletilmiştir. Oluşan kare mekanın üzeri içten pandantif
geçişli kubbe, dıştan sekizgen tuğla kasnak üzerine oturan pramidal
külahla kapatılmıştır. Orta mekandan üçüncü bölüm olan giriş kısmına
17
18

Khachkarlar için bkz: www.wikipedia.org; www.armeniapedia.org
J. M. Thierry, “Monasteres Armeniens du Vaspurakan - I”, REA, Tome IV,
Paris,1967, sf.179; Abdüsselam Uluçam, Ortaçağ…, 2000, sf.210.
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içe doğru kademelenen duvar payeleri üzerine atılmış yuvarlak
kemerle geçilmektedir. Giriş kısmı 2.12 x 5.50 m. ölçülerindeki giriş
koridorunun kuzey ve güney uçları derinleştirilerek tonozlu mekanlar
haline getirilmiştir. Saint Astuacacın Kilisesi iç mekandaki paye ve
kemer kullanımları, pramidal külahlı kubbesi, ve tuğla malzeme
kullanımı ile Saint Etienne Kilisesi’nden ayrışmaktadır. Buna karşın
kuzeybatı köşedeki şapel; plan uygulaması, duvar nişleri ve payelerin
kullanımı ve bu payelerin beşik tonozu desteklemesi, duvarlarda
kullanılan moloz taş malzeme bakımından Saint Etienne Kilisesi’ne
daha çok benzemektedir (Çiz. 9).
Herhangi bir literatürde karşılaşmadığımız bir diğer tek nefli
kilise Gevaş’ın Göründü (Mihrapit) Köyü’nün içinde tespit edilmiştir.
Plan tipi ve mimari özelliklerinden yola çıkarak yapıyı XV. – XVIII.
yy. lar arasına tarihlemek mümkündür.
Göründü (Mihrapit) Köyü Kilisesi dıştan 5.00 x 7.00
m.ölçülerinde tek nefli kilise plan tipinde inşa edilmiştir. Batı
cephenin ortasındaki dikdörtgen formlu kapıdan beşik tonozlu nefe
geçilir. Tonoz ortada iki duvar payesi üzerine atılan kemerle
desteklenmiştir. Doğuda atnalı formunda apsis yer alır. Apsiste iki
duvar nişi ve bir mazgal pencere yer almaktadır. Malzeme moloz
taştır. Bu yapı plan tipi ve mimari özellikleri bakımından Saint
Etienne Kilisesi’ne daha çok benzemektedir (Çiz. 10).
Karşılaştırmada kullanacağımız son yapımız Akdamar Adası
yakınlarındaki Kuzu (Kuş) Adası’nda inşa edilen Arter Manastırı
Kilisesi’dir. Ermeni inanışına göre manastırın kuruluşu X. yy. a kadar
götürülsede tarihi ve yazılı kaynaklar günümüze gelen yapıların
Batakanlı Vardapet James tarafından 1766 yılında yeniden yapıldığı
yönündedir.19 Kilise 4.50 x 8.00 m. ölçülerinde dikdörtgen bir alana
otumaktadır. İç mekan tek nefli kilise plan tipindedir.Doğuda atnalı
formundaki apsiste iki duvar nişi ve bir mazgal pencere yer alır.
Naosun batısında iki duvar payesi üzerine atılan kaburgalı kemer
beşik tonozu desteklemektedir. Kullanılan malzeme moloz taştır.
Bütün bu yönleriyle Saint Etienne Kilisesi’ne en çok benzeyen
kiliselerden biridir (Çiz. 11).
4. SONUÇ
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda tek nefli kiliseler
hakkında aşağıdaki sonuçları çıkarmak uygun olacaktır.
virtualani.org/arter/index.htm (Erişim:01.07.2016); J. M. Thierry, “Monasteres
Armeniens du Vaspurakan - IX”, REA, Tome XII, Paris,1977, sf. 198-200.
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Gevaş’ın İnköy Köyü’nün Gençler (Ağın) Mezrası Saint
Etienne (Nakaravank) Manastırı Kilisesi Gevaş kıyı şeridinde
incelenen 8 adet tek nefli kilise ile karşılaştırma ve değerlendirmeye
tabi tutulmuştur.
Deveboynu, Altınsaç Köy Kiliseleri ile Kamrakvank (Kırmızı
Kilise) olmak üzere üç manastırda bir ana kilise ve bu kiliselere bitişik
yapılmış daha küçük boyutlu birer şapel yer almaktadır. Bu açıdan
bakıldığında Saint Etienne (Nakaravank) Manastırı Kilisesi tek yapı
olması yönüyle ayrışmaktadır. Buna karşın Göründü Köyü Kilisesi ve
Arter Manastırı Kilisesi ile birbirine benzemektedir.
Altınsaç Köy Kiliselerinden Kuzey Kilise ile Kamrakvank’ın
(Kırmızı Kilise) ana kilisesi olan güneydeki yapısında tek nefli
olmalarına rağmen üst örtünün kubbe ile kapatılması farklı bir
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Saint Etienne (Nakaravank) Manastırı Kilisesi’nde olmayan
pastaforium
hücreleri
Deveboynu
Yarımadası’ndaki
Saint
Resurrection Manastırı (Divaboynuvank) ile Altınsaç Köy
Kiliselerinden Güney Kilise’de bulunmaktadır.
Bütün yapılarda ağırlıklı olarak moloz taş malzeme
kullanılmıştır. Farklı olarak Saint Astuacacın Manastırı (Karmrakvank
- Kırmızı Kilise) ana kilisenin pramidal külahlı kubbesinin oturduğu
sekizgen kasnakta ve Altınsaç (Ganjak) Köyü içindeki kiliselerin
duvarlarında tuğla malzeme kullanımı görülmektedir.
İncelene bütün yapılarda orijinal zeminin bozulduğu
gözlenmiştir.
Bu gözlemlerimiz ışığında Müslüman ve Türk idarelerinin
hakimiyeti altında yüzyıllar boyu hoşgörü ortamında İslam toplumu
ile birlikte yaşayan Ermenilerin inşa ettikleri bu mimari eserler,
Türkiye’nin kültürel mirası içinde yer almaktadır. Bugün Anadolu
topraklarında yaşamış medeniyetlerin kültürel değerleri yerli ve
yabancı bilim adamları tarafından ayrım gözetmeksizin detaylı bir
şekilde araştırılmakta ve bilimsel yayınlarla tanıtımı yapılmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında manastır yapılarının objektif ve bilimsel
metotlarla incelenip araştırılması, yüzyıllar boyu içiçe yaşamış farklı
inanca sahip toplumlar arasındaki kültürel etkileşimi ortaya koyması
açısından da ayrıca önem taşımaktadır.
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ÇİZİMLER

Çizim-1: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saınt Etienne Manastırı
(Nakaravank) Yapılarının Planı (J.M.Thiery-1976)
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Çizim-2: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saınt Etienne Manastırı
(Nakaravank) Yapılarının Mevcut Planı.
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Çizim-3: Saint Etienne Kilisesi güney cephe 1 nolu taş süsleme.

Çizim-4: Saint Etienne Kilisesi güney cephe 2 nolu taş süsleme.
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Çizim-5: Saint Etienne Kilisesi kuzey cephe 1 nolu taş süsleme.

Çizim-6: Saint Etienne Kilisesi kuzey cephe 2 nolu taş süsleme.
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Çizim-7: Gevaş Deveboynu Yarımadası’ndaki Saint Resurrection
Manastırı (Divaboynuvank) Mevcut Planı.

Çizim-8:Gevaş Altınsaç (Ganjak) Köyü Tanrı’nı Annesi Meryem
(Mere de Dieu) Kiliseleri Mevcut Planı.
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Çizim-9: Gevaş Göründü (Mihrapit) Köyü’nün 5 km. kuzeyindeki
Saint Astuacacın Manastırı (Karmrakvank - Kırmızı Kilise) Planı.
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Çizim-10: Gevaş Göründü (Mihrapit) Köyü’nün Kilisesi Planı.

Çizim-11: Gevaş Kuzu (Kuş) Adası Arter Manastırı Tanrı Annesi
Meryem (Mere de Dieu) Kilisesi (http://virtualani.org/arter/index.htm)
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RESİMLER

Foto.1: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saınt Etienne Manastırı
(Nakaravank) güneyden genel görünüşü.

Foto.2: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası ve Saınt Etienne Manastırı
(Nakaravank) kuzeyden genel görünüşü.
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Foto.3: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası ve Saınt Etienne Manastırı
(Nakaravank) kuzeydoğudan genel görünüşü.

Foto.4: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası ve Saınt Etienne Kilisesi’nin
1976 da batıdan görünüşü (J.M. Thierry-1976).
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Foto.5: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saınt Etienne Kilisesi doğu
cephedeki tamir kitabesi.

Foto.6: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saınt Etienne Kilisesi doğu
cephedeki tamir kitabesi.

The Journal of Social Sciences Institute

185

Foto.7: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası ve Saint Etienne Manastırı
(Nakaravank) Yapılarının oturtulduğu platform.

Foto.8: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saint Etienne Kilisesi batı
cephe görünüşü.
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Foto.9: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saint Etienne Kilisesi güney
cephe görünüşü.

Foto.10: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saint Etienne Kilisesi doğu
cephe görünüşü
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Foto.11: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saint Etienne Kilisesi doğu
cephe mazgal pencere görünüşü.

Foto.12: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saint Etienne Kilisesi
kuzeybatıdan görünüşü.
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Foto.13: Gevaş Gençler (Ağın) Mezrası Saint Etienne Kilisesi kuzey
cephe görünüşü.

Foto.14: Saint Etienne Kilisesi iç mekan batı duvar görünüşü.
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Foto.15: Saint Etienne Kilisesi iç mekan doğuya bakış.

Foto.16: Saint Etienne Kilisesi apsis yarım kubbesi ve kemeri.
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Foto.17: Saint Etienne Kilisesi iç mekan duvar payeleri ve kemerler.

Foto.18: Saint Etienne Kilisesi kuzey apsis nişinin görünüşü.
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Foto.19: Saint Etienne Kilisesi iç mekan batı mazgal pencere ve üst
örtünün görünüşü.

Foto.20: Saint Etienne Kilisesi güneybatı cephe 1. haç işlemeli taş.
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Foto.21: Saint Etienne Kilisesi güney cephe 2. haç işlemeli taş.

Foto.22: Saint Etienne Kilisesi kuzey cephe 1.kuş fiğürlü haç süsleme.
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Foto.23: Saint Etienne Kilisesi kuzey cephe 2.kuş fiğürlü haç süsleme.

Foto.24: Saint Etienne (Nakaravank) Jamatunu iç mekan görünüşü.
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Özet

İnsanoğlu var oluşundan itibaren ölüm karşısında bilinmezlik hissi
ve aciziyet duygusu ile mücadele etmeye çalışmıştır. Bu bilinmezliğe olan
merak,
ölüm ve öte dünya düşüncesi, yas kültürü, dini inanışları
çerçevesinde yüzyıllar boyunca çeşitlenerek değişen mezar kültürü ve mezar
taşı geleneğinin oluşmasına olanak sağlamıştır. Mezar taşları, pek çok bilgi
içeren tarihi belge niteliğine sahip, bezeme ve içerdiği sembolleri açısından
da, kültürlerin sanatsal birikiminin vücut bulduğu eserlerdir. Anadolu
coğrafyasında yüzyıllar ve bölgeler içerisinde farklılaşan mezar taşları,
devrin moda akımını yansıtmasının yanı sıra, değişen coğrafyalarda bir takım
bölgesel üslupların izlerini de bünyelerine dâhil etmiştir. Çalışma konumuzu
oluşturan 18. Ve 19. Yüzyıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyasında,
askeri nesnelerin mezar taşı bezmelerine dahil edildiği örneklerin çokça
görülmesinin sebebi ise bu bölgesel üslubun mezar taşları üzerindeki etkisini
gözler önüne seren örnekler olması açısından oldukça önem teşkil etmektedir.
Karşımıza çıkan mezar taşlarındaki askeri nesne bezemelerinin çok daha eski
örneklerinin bulunması, bize bölgesel üslubun yanı sıra çağları aşan ve bir
takım sembolik anlamlara da sahip nitelik de bezeme unsurları olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Doğu ve Güneydoğu, Mezar Kültürü, Mezar
Taşı, Bezeme, Askeri nesne
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EXAMPLES OF MILITARY OBJECT ORNAMENTS ON
GRAVESTONES IN ISLAMIC PERIOD FOUND IN EAST AND
SOUTHEAST ANATOLIAN REGION DURING 18TH AND 19TH
CENTURY
Summary

Mankind has always tried to overcome the feelings of obscurity and
incapableness against death since its existence. Becoming diversified
throughout the centuries within the frame of the thought of the death and the
earth, mourning culture and religious believes, this curiosity for obscurity
have enabled the changing grave culture and gravestone tradition to be
constituted. Gravestones are artifacts that have the characteristics of historical
documents containing much information and where the artistic accumulation
of cultures come into existence in terms of its ornaments and symbols that it
contains. Differentiating through centuries and regions in Anatolian
geography, the gravestones have not only been reflecting the fashion trend of
the era but also have embodied tracks of some sorts of regional styles. The
reason why examples, where military objects were included in gravestone
ornaments in the Eastern and Southeastern Anatolia of the 18th and 19th
centuries that constitute our research subject, are frequently seen is very
significant in terms of that they were examples revealing the effect of this
regional style on the gravestones. The presence of much earlier examples of
military object ornaments on gravestones that we encounter shows us that
there have been ornamental elements having some sort of beyond ages and
symbolic meanings.
Keywords: Eastern and Southeastern, Grave Culture, Gravestone,
Ornament, Military Object

1. Giriş
İnanç, insana özgü bir fenomendir. İlk insandan bu yana ölüm
ve ölüm sonrasıyla ilgili bir takım ibadetler ve ritüeller var
olagelmiştir1. Ölümle ilgili inanışların kökeni, arkaik ve geleneksel
topluluklarda mitosların ritüel davranışlarıyla insan topluluklarının
hayatlarını yöneten kurallar ilişkisine dayanır2.Sonsuz yaşam fikri
insanlığın ortaya çıktığı günden beri süregelen bir mit olarak tarih
içerisinde yerini almış, bu fikir bağlamında insanların ölümsüzlük
arayışında olmaları onların bedenin bir konaklama yeri olduğu
kanısına vararak, bir bilinç ya da ruh kavramını sonsuzlaştırma
inancına ulaştırmıştır. İnsanlığın eski çağlardan itibaren inançlarını
ATLI, C.; ÖZTÜRKER, H. C., Iğdır Karakoyunlu Tarihi Mezar Taşları, Erzurum,
2014, s. 227.
2 ARTUN, Erman, “Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Ölüm ve Mezar Kültürü”,
Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 1820 Aralık 1998, İstanbul, s.366.
1
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aktarmak amacıyla resimler yaptığı bilinmektedir. Bu resimlerin genel
olarak içeriğini oluşturan unsurların ölüm, güneş, atalar kültü ve
mezar geleneği olduğu düşünülmektedir3. Geçici bir konak olan insan
bedeninin işlevini yitirmesinden sonra ölen insan için onu hatırlatacak
yöntemler uygulanmıştır. Bunların en göze çarpan örnekleri de
şüphesiz ki eski çağlardan itibaren oluşturulan mezar anıtlarıdır.
İnsanın olduğu her yerde bir örneğine rastlanan mezar anıtları, İslam
inancında da önemli bir yer tutmaktadır. Günümüze kadar gelen
piramit, kurgan, kümbet, mozole gibi adlarla anılan büyük boyutlu
yapıların yanı sıra sanduka ve şahidelerle yapılmış mezar anıtları da
bulunmaktadır4.
Mezar taşları ve dikitlerin kaynağının ilkel dönemlerde Asya
ve Avrupa’da görülen menhirler5 olduğu ve birer idol yani tapılacak
Tanrı, ruh veya
mezar taşı olarak işlevlendirildikleri
düşünülmektedir6. Bugünkü mezar taşlarının karşılığı olarak kabul
edilebilecek olan anıtların içine veya yanına dikilen ölü heykelleri,
Doğu Avrupa’dan Çin’e kadar büyük bir alana yayılmışlardır7.
İnsanoğlu, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, kendisi için
gerekli olduğunu düşündüğü, sosyal yapı içerisindeki yerini belirtmek,
göze hoş görünmek ya da en temel haliyle duygu ve düşüncelerini
aktarmak amacıyla süslemeye önem vermiştir. En eski zamanlarda
yaşadığı yeri süslemeye başlayan insan zaman içerisinde oluşturduğu
mezar anıtlarını da süsleyerek ölenin ardından duyduğu hisleri ve
söylemek istediklerini taşlara işlemiştir. Gelişmiş bir süsleme
anlayışının hâkim olduğu Anadolu coğrafyasında özellikle dini
yapılarda taşın adeta bir dantelâ gibi işlendiğini görmekteyiz. Bu
süsleme anlayışı mezar anıtları ile mezar taşlarında da sıkça
kullanılmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki mezar
taşları ve sandukalarının en iyi örnekleri başta Ahlat8 olmak üzere
BUĞRUL, H., Van-Bitlis Yöresi XII.-XV. Yüzyıl Mezar Taşlarının İslâm Öncesi
Orta Asya Türk Mezar Taşları İle Bağlantıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Van, 2010, s. 26.
4 ULUÇAM, A., Eski Erciş Çelebibağı Mezarlığı ve Mezar Taşları, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 2000, s. VII.
5
Hikmet Tanyu, Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar‘ eserinde (s.86) menhirlerle ilgili
şunları aktarmaktadır: Menhirler: Dikili Uzun Taşlar: Men=taş, hir, uzun kelimelerden
kurulmuş olan bu adla, tarihten önceki zamanlarda kullanılan, mahruti, 8-15,20 metre
kadar uzunlukta yekpare kayalara denilmektedir (BUĞRUL, a.g.e.)
6 ÇORUHLU, Y., Erken Devir Türk Sanatı, İstanbul, 2007, s. 198.
7 ÖGEL, B., İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi Orta Asya Kaynak Ve
Buluntularına Göre, Türk Tarih Kurumu, Ankara., s. 166.; ÇAL, “H., Türklerde
Mezar – Mezar Taşları”, Aile Yazıları, 8, TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Yayını, Ankara, 2015, s. 297..
8 KARAMAĞARALI, B., Ahlat Mezar Taşları, Ankara, 1992.
3
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Erciş9, Gevaş10, Bitlis11, Tunceli12, Siirt13, Tillo14 ve Cizre’de15
bulunmaktadır.
Bu süsleme anlayışı içerisinde yer alan bitkisel ve geometrik
bezemelerin yanı sıra eşya (nesne) betimlemeli süslemeler de sıkça
karşımıza çıkmaktadır. İnsanların günlük hayatta kullandığı eşyaların
gerek çeşitli sembolik anlamlar atfedilerek gerekse de ölen kişiyle
ilgili bilgi vermek amacıyla mezar taşlarına işlendiği bilinmektedir.
Kandil, vazo, kâse, ibrik, şamdan, çeşitli takı ve kıyafet unsurları,
tarikat ve mezhep özellikli nesneler ile kılıç, kalkan, mızrak, kama,
hançer, balta, tabanca, tüfek, cephanelik gibi çok farklı askeri
malzemeler de mezar taşlarını süslemek amacıyla kullanılmıştır.
Konumuzun kapsamını oluşturan mezar taşlarına işlenen
askeri eşya betimlemeli bezemelerin 18. ve 19. yüzyılda Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki örneklerini ele alacağız.
2. 18. – 19. Yüzyıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki
İslami Dönem Mezar Taşlarında Görülen Askeri Eşya
Betimlemeli Mezar Taşı Örnekleri
Çalışma kapsamında ele alacağımız örnekleri tanıtmada
kullandığımız yöntem, 18. yüzyıldan en erken tarihli mezar ile 19.
yüzyılın sonuna kadar ortaya çıkan mezar taşlarında hangi nesnelerin
nasıl kullanıldığı ve mezar taşlarının nasıl bir form ile ele alındığını
incelemektir.

ULUÇAM, A., Eski Erciş-Çelebibağı Mezarlığı ve Mezar Taşları, Ankara, 2000.
AYAZ BASAK, Meltem., Gevaş Mezar Taşları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Van 2008.
11 PEKTAŞ, K., Bitlis Tarihi Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Ankara, 2001.
12 İGİT, İlter., Tunceli’deki Mezar Taşları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Van, 2012.
13
MUTLU, Mehmet., Siirt Mezar Taşları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Van 2006.
14 ALPER, M. Cabir., Tillo Mezar Taşları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Van 2012.
15 İNCİ, Veysi., Cizre Mezar Taşları (18.-19.Y.Y.), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Van 2008.
9
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2.1. Bitlis – Güroymak, Günkırı Köyü Mezarlığında Yer
Alan Bir Şahide16
Bitlis’in Güroymak ilçesi Günkırı Köyü mezarlığında en
erken örneği 1359-60 tarihli bir grup mezar taşı içerisinde yer alan
tarihsiz bir şahidenin17, üzerinde bulunan kılıç, hançer ve kalkan
motifinin bezeme biçimi ve bölgedeki diğer örneklerle
karşılaştırılmasıyla 18. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu
düşünülmektedir. Yuvarlak kemerli bir tepelik ve doğrudan toprağa
gömülmüş halde dikdörtgen bir gövdeye sahip şahidenin arka yüzüne
kabartma tekniğinde işlenmiş dairesel bir kalkan ve bunun altında bir
kılıç ve hançer motifi yer almaktadır (Fot. 1).

Foto 1: Günkırı Köyü mezarlığı, kılıç, kalkan ve hançer
motifli mezar taşı (Pektaş, 2001)
2.2. Bitlis – Güroymak, Yamaçköy Köyü Mezarlığında yer
alan bir şahide18
Büyük bölümü kitabesiz çok sayıda mezarın bulunduğu bir
mezarlık alanına sahip olan Güroymak’ın Yamaçköy köyünde kılıç,
kalkan motifli şahideler yer almaktadır. Hicri 1231/Miladi 1815-16
tarihinden başka herhangi bir tarih ibaresine rastlanılmayan bu
mezarlıkta19 yer alan kılıç, kalkan ve hançer motifli bir mezar taşını
örnek olarak kullanmayı uygun gördük.

PEKTAŞ, Bitlis Tarihi Mezarlıkları…, s. 10.
PEKTAŞ, a. g. e., s. 10.
18 PEKTAŞ, Bitlis Tarihi Mezarlıkları…, s. 12.
19 PEKTAŞ, a. g. e., s. 12.
16
17

Günkırı köyünde yer alan bir önceki mezar taşıyla (bkz. 2. 4.)199
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Çizim 1 – Foto 2: Yamaçköy Mezarlığı, kılıç, kalkan ve hançer
motifli mezar taşı (Pektaş, 2001)
2.3. Bitlis – Güroymak, Yukarı Kolbaşı Köyünde yer alan
bir şahide20
Bitlis’in Güroymak ilçesi Yukarı Kolbaşı köyünde yer alan
büyük bir tarihi mezarlığın orta bölümünde, üzerinde herhangi bir
tarih veya isim bulunmayan kılıç ve kalkan motifli mezar taşları
bulunmaktadır. Mezarlığın konumu itibariyle zaman içerisinde
kuzeyden güneye doğru genişlediği ve tarihsiz mezarların XVI ve
XVII. yüzyıllara ait olduğu belirtilmektedir21.
Dikdörtgen bir forma sahip ve doğrudan toprağa gömülü halde
ayakta duran şahidenin bir yüzünde kazıma tekniğinde işlenmiş
dairesel formlu ve merkezinden kenarlarına doğru kıvrılarak devam
eden ışınlarla hareketlendirilmiş bir kalkan motifi ile kabzası kalkan
motifinin üzerine gelecek şekilde bir kılıç motifi yer almaktadır (Fot.
3).

20
21

PEKTAŞ, Bitlis Tarihi Mezarlıkları…, s. 13.
PEKTAŞ, a. g. e., s. 13
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Foto 3: Yukarı Kolbaşı Köyünde yer alan şahideden
görünüş (Pektaş, 2001)
2.4. Tunceli – Hozat, Dervişcemal Köyü’nde yer alan Ali
Ağa’nın Mezarı22
Üç basamaklı dikdörtgen formlu kaideler üzerine
kademelendirilerek yerleştirilmiş yekpare bir sandukaya sahip olan
lahit tarzındaki mezarın dengede durması için alt bölümüne kapak taşı
ile aynı ölçülerde (1. 35.cm boy x 54.cm en) bir kaide yerleştirilmiştir.
Yine bu ölçülere sahip kapak taşı da sandukayla bir bütün olarak ele
alınmış ve bu haliyle sanduka 63 cm yüksekliğe ulaşmıştır. Kaide ve
kapak arasında kalan sanduka yan yüzleri ise, daha dar tutularak 126
cm boy x 44 cm en ölçüleriyle dikdörtgen prizmalı bir form elde
edilmiştir23.
Mezar taşının üzerinde yer alan kitabede “Sahibu mülk Ali
Ağa/Merhum evladı/Yavız Ağa … tarihi/… Fatiha sene/1166” ibaresi
yer almaktadır24. Bu ifadeden mezarda yatanın “Yavız Ağanın evladı
memleket sahibi Ali Ağa” olduğu anlaşılmaktadır.
Yoğun bir süslemeye sahip sandukanın kuzey geniş yan yüzü
üzerinde büyük tutulmuş kabartma bir kılıç motifi yer alırken bu
motifin hemen üzerinde de 15 mermi şeritli bir fişeklik ve barutluk
İGİT, Tunceli’deki Mezar Taşları, s. 80.
İGİT, a. g. e., s. 80.
24 İGİT, a. g. e., s. 80.
22
23
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tasvirleri bulunmaktadır (Çiz. 2; Fot. 4). Sandukanın güney geniş yan
yüzü üzerinde ise namlusu doğuya yönlendirilmiş çakmaklı büyük bir
tüfek kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Bu tüfek motifinin altında ise
sırasıyla ibrik, hançer, barutluk ve kepçe tasvirleri kabartma olarak yer
almaktadır (Çiz. 3; Fot. 5)25.

Çizim 2: Ali Ağa’nın mezar sandukası kuzey kenarı çizimi (İgit,
2012

Foto 4: Ali Ağa’nın mezar sandukasının kuzey doğudan görünüşü
(İgit, 2012)

25

İGİT, a. g. e., s. 81.
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Çizim 3: Ali Ağa’nın mezar sandukasının güney yüzü çizimi (İgit,
2012)

Foto 5: Ali Ağa’nın mezar sandukasının güney yüzünden görünüş
(İgit, 2012)
2.5. Tunceli – Hozat, İnköy Mezarlığında bulunan
sandukalı mezar26
Lahit tarzında ele alınmış yapısıyla yekpare bir parçadan
oluşan sanduka, 1.45 cm x 35 cm x 63 cm ölçüleri ile dikdörtgen bir
forma sahiptir. Bir kısmı toprağa gömülü olduğu için kaideli olup
olmadığı anlaşılamayan sandukanın üstten yanlara doğru genişleyerek
bir kademelendirme sağlayan kapak taşı bulunmaktadır. Bu kapak taşı
sanduka ile bir bütün olup, baş şahidesi hizasından kırılmış
vaziyettedir.
26

İGİT, Tunceli’deki…, s. 111.
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Sandukanın her iki yüzeyinde de süslemelere yer verilmiş
olup, sandukanın güney yüzünde, ateşleme mekanizmasından barutlu
bir tüfek olduğu anlaşılan tasvir ile hemen bunun altında tersi
istikametinde verilmiş bir kılıç tasviri yer almaktadır (Çiz. 4; Fot. 6).
Sandukanın kuzey yüzünde ise, yine aynı tekniklerle yüzeye işlenmiş
bir fişeklik ile barutluk yer almaktadır (Çiz. 5).
Bu süslemeler dışında üzerinde herhangi bir yazı veya tarihe
rastlanmayan mezar örneği, süslemesinde kullanılan tüfeğin
modelinden hareketle XIX. yy’ın ilk yarısına tarihlendirilerek, yine
mezara işlenen tüfek, kılıç, fişeklik motiflerinden bir erkeğe ait mezar
olduğu düşünülebilir.

Çizim 4: Tunceli-Hozat İnköyü Mezarlığı Sandukalı
Mezarın Güney Geniş Yan Yüzü (İgit, 2012)

Foto 6: Hozat – İnköyü Mezarlığı Sandukalı Mezarın
Yekpare Sandukasının Güney Yüzü (İgit, 2012).

The Journal of Social Sciences Institute

205

Çizim 5: Tunceli-Hozat İnköyü Mezarlığı Sandukalı
Mezarın Kuzey Geniş Yan Yüzü (İgit, 2012).
2.6. Siirt – Eruh, Erenkaya Köyü Mezarlığında Bulunan
Bir Mezar27
Erenkaya Köyü Mezarlığı’nda bulunan bu mezar, isimsiz
fakat 1282/1865 tarihlidir. Kabir, baş ve ayak şahideli sanduka
tipindedir28.
Baş şahidesi 115 (boy) x 40 (en) x 9 (kalınlık) cm. ölçülerine
sahip olup, sarıklı bir serpuş ve dikdörtgen formlu gövdelidir.
Şahidenin dış yüzüne boyun kısmına asılmış bir madalya, bel kemeri,
bel kemeri üzerine mermiler ve bel kemeri içine sokulmuş kını içinde
bir kılıç motifi işlenmiştir. Bas şahidesinin iç yüzüne ise boyun
kısmına “el-fatiha” kelimesi ve onun altına rakamla “1282” hicri tarihi
kabartma tekniğiyle yazılmıştır. Ayrıca zikzak motifli boyun askısı,
üzerine mermiler işlenmiş bel kemeri, bel kemeri içine üç adet kama,
kemer altına ise bir tabanca tasvir edilmiştir29 (Çiz. 6; Fot. 7).
Ayak şahidesi 93 (boy) x 35 (en) x 10 (kalınlık) cm.
ölçülerindedir. Şahide, palmet motifli bir tepelik ve dikdörtgen
gövdeye sahiptir. İç yüzüne boyuna çapraz asılmış askı, tepelik
kısmına hayat ağacı, üzerine mermi işlenmiş bel kemeri, iki kama,
kını içinde bir hançer ve hançerin kabzası yanına da nisan madalyası
çizilmiştir30 (Çiz. 7; Fot. 8).
MUTLU, Siirt Mezar Taşları, s. 101.
MUTLU, a. g. e., s. 101.
29 MUTLU, a. g. e., s. 101.
30 MUTLU, Siirt Mezar Taşları, s. 101.
27
28

206 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çizim 6 – Foto 7: Eruh – Erenkaya köyündeki mezarın baş
taşı çizimi (Mutlu, 2006)
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Çizim 7 – Foto 8: Eruh – Erenkaya köyündeki mezarın ayak
taşı (Mutlu, 2006)
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2.7. Siirt – Eruh, Dikboğaz Köyünde Bulunan Bir Mezar31
Yazısız ve tarihsiz olan bu mezar baş ve ayak şahideli,
sandukalı tiptedir. 90 (boy) x 25 (en) x 7 (kalınlık) cm. ölçülerinde
olan baş şahidenin iç yüzünde, boyun kısmına asılmış bir madalya,
onun altında kını içine sokulmuş bir hançer, biraz altta bel kemeri ve
kemer üzerinde fişekler, kemer altında da su matarası motifleri
işlenmiştir (Çiz. 8; Fot. 9). Bütün nesnelerin üzeri ayrıca geometrik
motiflerle, pençlerle ve zikzaklarla süslenmiştir. Baş şahidesinin dış
yüzüne ise yine boyun kısmına asılmış bir tabanca ve bel kemeri içine
sokulmuş bir kama motifi işlenmiştir ve yine bütün nesnelerin üzeri
ayrıca süslenmiştir32 (Fot. 10).

31
32

MUTLU, Siirt Mezar Taşları, s. 112.
MUTLU, a. g. e., s. 112.
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Çizim 8 – Foto 9, 10: Eruh – Dikboğaz köyünde bulunan
mezar taşının iç yüzü çizimi, İç ve dış yüzü görünüşleri (Mutlu,
2006)
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2.8. Van Müzesi Bahçesinde Teşhir Edilen İki Koç Başlı
Mezar Taşı
Van Müzesinde yer alan ilk örnek; dikdörtgen prizmatik
yekpare bir taşın alt kenarında bir kaide oluşturacak şekilde bunun
üzerinde ayakları ve gövdesi belirgin bir şekilde oyulmuş koç
şeklindeki mezar taşının, boynuz ve belirgin ağız yapısı işlenmiş baş
kısma kalın bir boyun uygulamasıyla geçilmektedir. Gövdenin sağ
kenarında oyularak elde edilen dikdörtgen bir alanın içerisine farklı
boyutlarda iki hançer motifi işlenmiştir (Fot. 11).
Müzede teşhir edilen ikinci örnek ise; yine dikdörtgen
prizmatik formlu alt kısmında ayakları belirtmek için oyulmuş, kısa
bir boyun kısmıyla geçilen baş bölümünde boynuz işlenmiş koç başlı
mezar taşından ibarettir. Mezar taşının sol kenarı ön kısmında iç içe
işlenmiş dairelerle bezeli bir kalkan motifi ile arka kısmında at
üzerinde elinde bir mızrak tutan insan motifi bulunmaktadır (Fot. 12).
Mezar taşının sağ tarafına yukarıdan aşağıya doğru, namlusu
sola bakan bir tüfek, altında küçük bir tabanca, hançer, kılıç ve ikinci
bir hançer motifi işlenmiştir (Fot. 13).

Foto 11: Van Müzesi bahçesinde yer alan birinci koçbaşlı
mezar taşı (Buğrul, 2010)
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Foto 12: Van Müzesinde bulunan ikinci koçbaşlı mezar
taşının sol yüzü (Buğrul, 2010)

Foto 13: Van Müzesinde bulunan ikinci koçbaşlı mezar
taşının sağ yüzü (Buğrul, 2010)
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Resim 16: Baş şahidesi kuzey yan yüzü (Pullu, 2010)
2.10. Erzincan – Çayırlı, Çilhoroz Köyünden Bir Mezar
Resim
16:
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İGİT, Tunceli’deki…, 2012.
ARSLAN, M., Adıyaman Besni İlçesindeki Bazı Mezar Taşlarında Görülen Kahve
Yapımı Ve Sunumu İle İlgili Kabartmalar Üzerine, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 30, Kayseri 2011, s. 257 – 284.
35
İGİT, Tunceli’deki…, 2012.
36 ARSLAN, M., Adıyaman Besni İlçesindeki Bazı Mezar Taşlarında Görülen Kahve
Yapımı Ve Sunumu İle İlgili Kabartmalar Üzerine, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 30, Kayseri 2011, s. 257 – 284.
35
36
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Foto 17: Erzincan – Çayırlı, Çilhoroz köyünde bulunan
mezar taşı (Çal, 2011)
2.11. Erzincan – Çayırlı, Sarıgüney Köyünde Bir Mezar
Taşı Örneği
Elimizde sadece çizimi bulunan mezar taşının üzerinde
bulunan tarih ibaresinden 1899 tarihine ait olduğunu biliyoruz. Beş
kademeli üçgen tepelik kısmı ile dikdörtgen gövdenin bir kısmına
işlenen üç fişeklik ile namluları aşağıya bakan bir tabanca ve bir tüfek
motifi taşın üzerinde yer almaktadır (Çiz. 9).

Çizim 9: Sarıgüney köyünde bulunan mezar taşının çizimi (Çal,
2011)
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2.12. Şırnak – Cizre’de Bulunan İbrahim bin Ömer’in
Mezarı37
Üzerindeki kitabeden h. 1302/m. 1884 yılına ait olan mezarın
baş şahidesinin arka yüzeyi alınlık kısmında palmet, bunun altında
gövdeyi çapraz bölen büyük bir tüfek, hemen sol tarafta kılıç ve
aralarında kalan alanda bir tabanca yer almaktadır. Tüfeğin ve kılıcın
yanlarında ve boşluklarında kalan alanlarda puanlar yer almaktadır.
Gövdenin sağ tarafında tüfeğin ayırdığı üçgen alanda kılıç ve yan
yatırılmış bir fişeklik bulunmaktadır. Gövdenin iç tarafı yanlardan
yarım daireler ile hareketlendirilmiştir38 (Fot. 18).

Foto 18: Cizre’de İbrahim bin Ömer’in Mezarı Baş Taşı
(İnci, 2008)
2.13. Şırnak – Cizre’de Abdurrahman bin Osman’ın
Mezarı39
Üzerinde yer alan kitabeden anlaşıldığı üzere h. 1321/m. 1903
tarihine ait olan mezarın baş şahidesi alt kısmında ters bir fişeklik
enine yerleştirilmiş; aşağı kısımda enine yerleştirilmiş tüfek ve üst
tarafta kalan boşluklarda birer kalp formu bulunmaktadır. Bunların
altında çapraz yerleştirilmiş birer kılıç; sol köşeden yukarıya

İNCİ, Cizre Mezar Taşları…, s. 22.
İNCİ, a. g. e., s. 22.
39 İNCİ, Cizre Mezar Taşları…, s. 94.
37
38
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tutturulmuş bir madalyon ve kurdelesi ile kılıçların kabzasının
arasında küçük bir kalp ve madalyon bulunmaktadır40 (Fot. 19).

Foto 19: Cizre’de Abdurrahman bin Osman’ın Baş
Şahidesi (İnci, 2008)
2.14. Şırnak – Cizre’de Ahmet Kari’nin Mezarı41
Ayak taşı üzerinde yer alan kitabesinden h. 1322/m. 1904
tarihli olduğu anlaşılan mezarın baş şahidesinin arka yüzeyi, alınlık
kısmı ile gövde kısmı bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Alınlık
kısmında stilize yaprak hemen altında geometrik şekil ve alt kısmında
yan yana yerleştirilmiş iki farklı formda kılıç vardır. Geometrik şeklin
altında kalan yerde barutluğa yer verilmiştir. Barutluğun hemen
altında tekrar bir stilize yaprak ve dallara yer verilmiştir. En alt
kısımda üst üste biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki tabancaya da
yer verilmiştir42 (Fot. 20).

İNCİ, a. g. e., s. 94.
İNCİ, Cizre Mezar Taşları…, s. 114.
42 İNCİ, a. g. e., s. 114.
40
41
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Foto 20: Cizre’de Ahmed Kari’nin Mezarı Baş Şahidesi
(İnci, 2008)
2.15. Şırnak – Cizre’de Said bin Hacı Muhammed’in
Mezarı43
Baş ve ayak şahidelerinden oluşan mezarın, baş şahidesinde
yer alan kitabesinden h. 1324/ m. 1906 tarihine ait olduğu
anlaşılmaktadır. Baş şâhidesi arka yüzeyinde alınlık kısmında palmet
ve bitkisel süslemeler; gövde kısmını ayıran cetvellerin üst
tarafındaysa yarım daireler yer almaktadır. Gövde kısmında birebir
çapraz yerleştirilen fişeklik ile arada kalan yerlerde palmetler
bulunmaktadır. Aşağıda kalan kısımda kılıç, tüfek, palmet, kama gibi
savaş malzemeleri ile birlikte geometrik şekiller yer almaktadır44 (Fot.
21).

43
44

İNCİ, Cizre Mezar Taşları…, s. 136.
İNCİ, a. g. e., s. 136.
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Foto 21: Cizre’de Said bin Hacı Muhammed’in baş
şahidesi (İnci, 2008)
3. Karşılaştırma
Mezar taşlarında görülen askeri eşya bezemelerinden 18. ve
19. yüzyıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
gördüğümüz örnekleri Anadolu ve Asya’daki daha erken ve çağdaş
mezar taşı örnekleri ile 19. yüzyıldan kalan kıyafet tasvirli gravürler
ve fotoğraflar üzerinden tespitlere varılmaya çalışılmıştır.
3.1. Hakkari Stelleri
Hakkari’de bulunan M. Ö. 2. binin sonlarına tarihlenen45 insan
figürlü stellerin üzerinde askeri malzemelerin çokça kullanıldığını
görmekteyiz. Üst kısımda belirgin bir şekilde işlenmiş insan yüzü ile
kolları arasına aldığı mızrak ve baltalar; belinde bir kemer ile bunun
üstüne işlenmiş bir hançer motifi askeri malzemelerin taşa işlenmiş
erken örnekleridir (Fot. 22, 23).

45 SEVİN, V.; ÖZFIRAT, A., Hakkari Stelleri: Doğu Anadolu’da Savaşçı Çobanlar,
Belleten, , C. LXV, S. 243, Ankara 2001, s. 512.
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Foto 22 – 23: Hakkari Stellerinden örnekler (Sevin;Özfırat, 2001)
3.2. Kazakistan’da Bulunan İslam Öncesi Döneme Ait
Balballar46
Sağ eliyle göğüs hizasında bir kap tutarken, sol eliyle de
kılıcının kabzasından tutmaktadır. Tasvir edilen bu kişi de sağ elindeki
kaba baktığından göz kapakları kapalı gibi duruyor. Birçok erkek ve
kadına ait heykelin, sağ elle göğüs üzerinde tutulan kaba dikkatli
şekildeki bir bakış tarzıyla işlenmiş olmaları dikkat çekmektedir.
Karşıdan bakıldığında gözler kapalıymış gibi görünüyor. Gözlerin
kapalı tarzda işlenmiş olmaları, elde tutulan kabın kafa hizasının
altında ve yakından bakılmış olmasından kaynaklanabilir47 (Çiz. 10).

46 BUĞRUL, H., Van-Bitlis Yöresi XII.-XV. Yüzyıl Mezar Taşlarının İslâm Öncesi
Orta Asya Türk Mezar Taşları İle Bağlantıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Van 2010, s. 51.
47 BUĞRUL, H., a. g. e., s. 53.
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Çizim 10: Kazakistan’dan İslam öncesi döneme ait balbal
(Buğrul, 2010)
Kama motifi de çoğunlukla kılıçla birlikte işlenmiş ve kılıç
gibi çok yaygın olarak kullanılan bir motiftir (Çiz. 11). Kamanın
kılıçla birlikte verilmiş olunması bir ek tedbire her zaman ihtiyaç
olduğu anlamını taşıyabilir48.

Çizim 11: Kazakistan’da İslam öncesi döneme ait
balballardan örnekler (Buğrul, 2010)
48

BUĞRUL, H., Van-Bitlis Yöresi…, s. 202.
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3.3. İran’da Meraga Müzesinde Bulunan Bir Sanduka
Mezar49
Kitabesine göre h. 900/m. 1495 tarihli, ortadan kırık vaziyette
1.15x0.50x0.25 m ölçülerindeki dörtgen prizmal sanduka, altta sade
dörtgen kaide üzerindeki köşelerine yerleştirilen sütunçelerle, lale
altlıklar üzerinde çokgen gövdeli olarak yükselmektedir. Sandukanın
uzun kenar yüzeyleri mimarideki tuğla ya da taş derzlerini
anımsatacak nitelikte bir uygulamayla kaydırmalı eksenlerdeki
dörtgenlerle hareketlendirilmiştir. Dörtgenlerin kısa kenarlarına
kondurulan birer dairecikle bu hareketlilik arttırılmıştır. Bu zemine bir
tarafta kama, balta ve ok dolu bir sadağa yer verilmiştir. Sadağın
yüzeyi gül bezeklerle ayrıntılı şekilde işlenmiştir. Diğer yüzde kılıç
kalkan ile ok ve yay alçak kabartma tekniğinde benzer tarzda ayrıntılı
bakış açısıyla işlenmiştir. Kısa kenarlarda sütunçelerin arasındaki
yüzeylere sade birer niş yerleştirilmiştir. Sandukanın üst yüzeyinde
altı satırlık kabartma sülüs kitabenin altında sade sivri kemerli bir niş
yerleştirilmiştir50 (Çiz. 12).

BAŞ, G., İran Azerbaycanı’ndan Türk Dönemine Ait Taş Sandukalar: Meraga
Müzesi Örnekleri, Türk Tarih Kurumu Yayını, 2015.
(Erişim Linki: http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/BA%C5%9EG%C3%BCl%C5%9Fen-%C4%B0RAN-AZERBAYCANI%E2%80%99NDANT%C3%9CRK-D%C3%96NEM%C4%B0NE-A%C4%B0T-TA%C5%9ESANDUKALAR-MERAGA-M%C3%9CZES%C4%B0%C3%96RNEKLER%C4%B0.pdf
Erişim Tarihi: 10.06.2016)
50 BAŞ, G., a. g. m., s. 612.
49
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Çizim 12: Meraga Müzesinde bulunan taş sandukanın
çizimi (Baş, 2015)
3.4. Konya – Beyşehir, Fasıllar Köyünde Bir Mezar Taşı
H. 1269 /m. 1852-53 tarihli çerçeveli mezarın alınlık
bölümünü bütünüyle dolduran başlangıç ifadesi ve sülüs hatlı metin
bölümünü oluşturan 7 satır, ince şeritlerle sınırlandırılmıştır. Baş
taşına göre biraz daha küçük olarak tasarlanan 102x39x11 cm
ölçülerindeki ayak taşının mezara bakan cephesinde düşey olarak
yerleştirilmiş ucu kıvrık bir kılıç motifi yer almaktadır. Kılıç üst
kısımdaki kabzası bir vazo gibi değerlendirilmiş ve kabzadan çıkan iri
yapraklara yer verilmiştir51 (Fot. 23).

MUSMAL, Hüseyin; ÇETİNASLAN, Mustafa., “Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar
Köyü Mezar Taşları”, Turkish Studies, S. 8/7, 2013, s. 338.
51
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Foto 23: Beyşehir, Fasıllar Köyünde bulunan mezar taşı
(Musmal vd., 2013)
3.5. İstanbul Eyüp Sultan’da ve Çevresinde Bulunan
Hazirelerdeki Mezar Taşlarından Örnekler
İstanbul Eyüp Sultan’da 16. yüzyıldan kalma sandukalı
şahideli tipli mezar taşlarında kullanılan özellikle hançer motifleri
karşılaştırma örnekleri olarak önemli bir yere sahiptir.
3.5.1. Hançerli Fatma Sultan’a ait Mezar Taşı
Hançerli Fatma Sultan Türbesinde bulunan 1532 tarihli Sultan
II. Bayezid’in oğlu Şehzade Mahmud’un kızı Hançerli Fatma
Sultan’a52 ait mezar sandukasının yan yüzüne işlenmiş bir hançer
motifi, mezarda yatan Hançerli Fatma Sultanın adına istinaden
yapılmış olmalıdır (Fot. 24).

ÇORUHLU, T., Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli
Lahitler ve Taş Sandukalar, I. Eyüp Sultan Sempozyumu, 1997, s. 47.
52
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1997)

Foto 24: Hançerli Fatma Sultan’a ait mezar taşı (Çoruhlu,

Abdurrahman Paşa Türbesi Haziresindeki Bir
Mezar Taşı
Lahit tipinde sandukası ve baş ve ayak şahidesiyle
oluşturulmuş, Vezir-i Azam İbrahim Paşa’nın oğlu Mustafa Ağa’ya ait
1601 tarihli53 mezarın sanduka yan yüzeyine işlenmiş iki gülbezek
motifi arasına dilimli topuzlu ve sivri uçlu bir hançer motifi yer
almaktadır (Fot. 25).

53

3.5.2.

ÇORUHLU, Eyüp Sultan ve…, s. 50.
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Foto 25: Mustafa Ağa’ya ait 1601 tarihli mezar taşı
(Çoruhlu, 1997)
3.6. 19. ve 20. Yüzyılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinden Gravür ve Fotoğraflardan Örnekler
19. yüzyılda Anadolu’ya gelen gezginlerin Doğu ve
Güneydoğu’da tahlil ettiği insan manzaraları neticesinde ortaya
koydukları bir takım çizimler, gravürler ve resimler dönemin giyim ve
kuşamını günümüze birebir aktaran önemli belgelerdir. Konumuzun
kapsamındaki askeri eşyaların özellikle bu belgelerde sıkça işlendiği
görülmektedir. Bölge halklarının kültürlerinin karşılaştırmalı
örnekleriyle ele alındığı bu belgelerden yararlanmadan konunun
tamamlanacağı düşünülemezdi. Bu bağlamda başta internet üzerinden
yapılan taramalarla bu belgelere ulaşmış bulunmaktayız.
Değerlendirme kısmında, aşağıda yer alan görsellerle bir sonuca
varmaya çalışacağız.
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Foto 26: Amadeo Preziosi, Kurdish Warriors adlı tablo54
Foto 27: Maku, Kazvin ve Şirazda Savaşçılar55

Foto28: Hamidiye Alayı Haydaranlı Kör

Erişim Linki: http://www.saradistribution.com/galeri.htm Erişim Tarihi: 10. 06.
2016
55 Erişim Linki: http://www.saradistribution.com/galeri.htm Erişim Tarihi: 10. 06.
2016
54
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Foto 29: Hamidiye Alaylarından Bir Grup Asker
Hüseyin Paşa ve Adamları56
4. Değerlendirme ve Sonuç
İncelediğimiz 18. ve 19. Yüzyıllara ait Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki mezar taşlarında bezeme unsuru olarak işlenen
askeri eşya örneklerinin Tunceli, Erzincan, Bitlis, Van, Mardin, Şırnak
ve Siirt illerindeki mezarlıklarda çokça bulunduğu görülmüştür. Bu
mezar taşları, Orta Asya ve Anadolu’da etkileşim içinde bulunan
kültürlerle olan bağlarıyla birlikte değerlendirilerek sonuçlanmıştır.
Anadolu’da İslamiyet’in kabulünden sonra, şimdiki
inanışlarının yanı sıra önceki inanışlarının izleri de mezar taşlarına
yansımıştır. İslamiyet’ten sonra, mezar ve defin şekilleri çeşitlilik
göstermiştir. Bu çeşitliğin sebepleri arasında bölgesel özellikler,
inanışlar ve mezhep farklılıkları gösterilebilir57. İslâm öncesi Orta
Asya mezar taşları üzerinde kılıç motifinin ilk örnekleri Hunlar
devrindeki geyik taşlarda, Göktürk ve Uygurlar döneminde
çoğunlukla insan heykelleri üzerinde görülmektedir. Türklerin
İslâmiyet‘i kabul ettikleri Karahanlılar devrinde de kılıç motifinin
heykeller üzerine işlenmesine devam edilmiştir. Kılıç, bir komutan,
hükümdar veya askere işaret ettiği gibi cesaretin ve mertliğin de bir
sembolü olmuştur58. Eski Türklerde savaşçı geleneğin yaygın olması
ve at üzerinde silahları ve oklarıyla askeri bir geleneğe sahip olunması
Erşim Linki: http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/hamidiye-alaylari-195
(Erişim Tarihi: 10.06.2016)
57 ÖZTÜRKER, H. C., “Caferi Mezar Taşlarında Görülen Sembolik Anlamlı Bezeme
Unsurlarının İkonografik Çözümlemesi”, XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları
ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 21-24 Ekim 2015 (Yayın
Aşamasında).
58 BUĞRUL, H., Van-Bitlis Yöresi…, s. 201.
56
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doğal olarak ölümden sonra da kendisi adına dikilen taşlarda da bu
gereçlerin kullanılmasını sağlamış olmalıdır. Bey, han, hakan, önder
ve liderlerin mezarlarında görülen bu motiflerin Anadolu’daki 18. ve
19. yüzyıla ait mezar taşlarına yansımaları da paralel bir anlayış
göstermektedir.
Ele aldığımız mezar taşlarından Bitlis – Güroymak’taki ilk
örneklerde sadece kılıç, kalkan ve hançerin kullanılmış olması, tüfeğin
burada henüz kullanılmaya başlanmadığını göstermektedir. Bu mezar
taşlarında yatan kişilerin savaşçı kişiliklere sahip olan muhtemelen
genç yaşta ölen ya da öldürülen kişilere ait oldukları düşünülebilir.
Tunceli, Savur, Van, Erzincan, Siirt ve Şırnak’tan
incelediğimiz örneklerin hemen tamamında ateşli silahların bulunması
bunların düzenli bir yapılanmaya sahip ordu mensubu ya da kendi
bölgesinin yönetiminde söz sahibi olan kişilere ait olduğu
görülmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gelişmiş bir mezar
kültürünün bulunduğu burada yer alan kümbet ve türbelerden
anlaşılmaktadır. Daha küçük boyutlu mezar yapıları olan mezar
taşlarında; Selçukluların Orta Asya’dan getirip İran, Ermeni ve Arap
kültürüyle sentezleyerek geliştirdiği taş işçiliğinin en güzel örneklerini
görmekteyiz. Bu mezar taşı kültürünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesindeki gelişimini takip ederek 18. ve 19. yüzyıllara tarihlenen
mezar taşlarında karşımıza çıkan nesneli bezemeler içerisinde askeri
eşya betimlemeli bezemelerin, mezarda yatan kişilerin savaşçı kişiliği
ile cömertliğini belirtmek amacının yanı sıra bu nesnelerin şan ve
şeref sembolü olarak görüldükleri için kullanıldığı anlaşılmıştır.
Osmanlı’nın son dönemlerinde artan savaş durumundan kaynaklı
olarak şehit olanlar, askerler ve öldürülen insanların mezar taşlarında
da bu simgelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Mezar taşlarında
bulunan kitabelerden orada yatanın kimliği ve kişiliği ile ilgili
bilgilere ulaşabildiğimiz gibi süsleme öğelerinin de metfun hakkında
bilgiler içerdiği bir kez daha ortaya konmuştur.
Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in, devletin doğu ve güney
sınırlarında Rusları tehdit olarak görüp oluşturduğu Hamidiye
Alaylarının59 tek tip askeri kıyafet uygulamasının mezar taşlarına
yansımalarını Cizre ve Siirt örneklerinde açıkça görmekteyiz.
Fotoğraf 28 ve 29’da Hamidiye Alayları mensubu aşiret askerlerinin
fotoğraflarında görülen üniforma uygulamasının mezar taşlarına
59 Hamidiye Alayları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Van BRUINESSEN, Martin.,
Ağa, Şeyh, Devlet, İletişim Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 2015; KLEIN, Janet.,
Hamidiye Alayları İmparatorluğun Sınır Boyları ve Kürt Aşiretleri, İletişim Yayınları,
İstanbul 2013.
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hemen hemen aynı şekilde işlendiği; Hakkâri Stellerine işlenen insan
formu ve üzerindeki askeri malzemeler gibi, bölgede İslamiyet’in
tasvir yasağından olsa gerek insan formunda olmasa da buna yakın bir
biçimde işlendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İstanbul Eyüp’te bulunan
Hançerli Fatma Sultan’a ait mezardaki hançerin neden işlendiği orada
yatanın isminden anlaşılmaktadır. Eyüp’teki ikinci mezarın da Vezir-i
Azam İbrahim Paşa’nın oğluna ait olduğu yani toplum nezdinde
önemli bir yere sahip mülk sahibi olduğu; hançerin, şan ve şeref
sembolü olduğu düşüncesini pekiştirmektedir.
Sonuç olarak, karşımıza çıkan mezar taşlarındaki askeri nesne
bezemelerinin çok daha eski örneklerinin bulunması, askeri nesneli
bezeme unsurlarının köklü bir gelenek niteliğinde çağları aşan ve
birtakım sembolik anlamlara da sahip nitelikte bezeme unsurları
olduğunu göstermektedir. Çalışma konumuzu oluşturan 18. ve 19.
yüzyıl Anadolu’sunda devrin moda akımı olan Batılılaşma etkisinin,
özellikle bitkisel bezemenin büyük bir olgunlukla işlendiği dönemler
olduğu göz önüne alınırsa, bu dönemde Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da askeri nesnelerin mezar taşlarında sıkça işlenmesinin
sebebinin bölgesel üslubun mezar taşları üzerindeki etkisini gözler
önüne seren örnekler olması açısından oldukça önem teşkil
etmektedir.
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Özet

Süsleme, tarih boyunca uygarlıkların var olma olgusunun önemini
ve varlığını sonsuz kılabilme yetisini içerisinde barındırmıştır. Bunun sonucu
insanoğlunun dünyayla kurduğu estetik bağlardan biri olarak sanat tarihinde
kendine özgü gelişim gösteren özel alanlardan biri olmuştur.
Bu özel alan kapsamında süslemeye duyulan ilgi Doğu Anadolu
Bölgesi Hıristiyan dini mimarisinde kilise ve manastırların inşa edilmesiyle
ebedi kılınmıştır. Bu noktada Urartulardan beri medeniyetlerin kesiştiği
kavşak noktalarından biri olan Van ili, Hıristiyanlara ait mimari eserlerini
bünyesinde barındırarak hala ayakta olan yapılarla bize, o dönemin mimari
özelliklerinin yanı sıra süsleme programları hakkında da bilgi edinmemize
olanak sağlamaktadır. Ancak söz konusu mimari eserlere yönelik özellikle
yabancı bilim adamları tarafından ciddi çalışmalar yapılmış olmasına
rağmen, Akdamar Adası Kutsal Haç Kilisesi kubbe kasnağı pencerelerindeki
taş bezemeler açısından detaylı bir çalışmanın henüz yapılmadığı
görülmektedir.
Bu çalışmamızla daha çok cephelerindeki figürlü süslemeleriyle ön
planda tutulan Akdamar Adası Kutsal Haç Kilisesi’nin kubbe kasnağı
pencerelerinde bulunan geometrik, bitkisel ve figürlü süslemeler ele
alınmıştır. Taş bezeme örnekleri hem Van çevresindeki hem de daha
kuzeydeki Ani başta olmak üzere Ermeni ve Gürcü Sanatları’ndaki süsleme
örnekleriyle karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Van, Doğu Anadolu Bölgesi Hıristiyan Sanatı,
Manastır, Kilise, Mimari Süsleme, Taş Bezeme
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Abstract
Ornamentation has held the ability of making presence infinite and
the importance of existing of civilizations. As a result being as an aesthetic
relation to the universe by humanbeing, ornamentation has become a special
field having developed peculiarly in Art History.
In the scope of this special field; the interest in ornamentation
became eternal through building of Churchs and Monasteries in Christian
Architectural ın Eastern Anatolia Region. Being one the confluence of
civilizations since Urartion period, Van Province provides ınformation not
only about the characteristics of that time architecture but also about
ornamentation programs thanks to hosting architectural monuments
belonging to Christians. Although some close studies have been done on
these monuments especially by foreign scientists, Any detailed study hasn’t
been done on stone ornaments on Windows the dome hood of Akdamar
Island Holy Cross Church.
In this study; geometric, vegetal and figurative ornaments which
existed on Windows the dome hood of Akdamar Island Holy Cross Church,
being famous for mostly Its figurative ornaments on front – lines, have been
studied on. Stone ornamentation samples have been compared with those
both in Van and surroundings and mainly Ani Ruins in more northen as well
as Armenian and Georgion arts.
Key Words: Van, Eastern Region Christian Art, Monastry, Church,
Architectural Ornamentation, Stone Ornamentation.

Giriş
Süsleme, bir obje veya yüzeye onu güzel ve anlamlı kılan
çeşitli unsurların uygulanmasıdır.1 İnsanoğlunun varoluşundan bu
yana yaşamlarının pek çok alanına farklı nedenlerle süsleme girmiştir.
Bu süslemeler ait oldukları topluma dair; kültürel olgularını, çevre
algılarını ve yorumlarını, gelişim düzeyini, sosyolojik yapısını gibi
pek çok özellik ve bilgiyi aktarır.
Ortaçağ ve sonrasında Van Gölü çevresinde inşa edilen
mimari eserlerin başında dini yapılar gelmektedir. Bunlar arasında
insanların inançları doğrultusunda dini vazifelerini yerine
getirebilmeleri için gerek müstakil gerekse kompleks halinde çeşitli
mabetler ( tapınak, kilise, camii, havra, manastır, külliye gibi) inşa
edilmiştir. Kompleks bir biçimde inşa edilen manastır 2 lar ise
1
Selçuk Mülayim, Değişimin Tanıkları : Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve
İkonografi, İstanbul, 1999, s.15.
2
Yunanca μουάξω (=monos) “tek başına yaşamak” fiilinden türemiştir. Manastırlar
dünya ile ilişkisini kesmiş ve kendi kendine yeterli bir dinsel topluluğun inzivaya
çekildikleri, şehir yaşamından uzak, dağlık ve kırsal alanlarda kurulmuş, aynı
zamanda dini eğitim ve öğretimin de verildiği yapı yada yapı topluluklarıdır. Manastır
kompleksinin içinde başta kilise olmak üzere bu kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak
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Hıristiyan dini mimarisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bu
noktada Hıristiyan Ermenilerin yapmış olduğu dini yapılar arasında
manastır kuruluşları hem mimari hem de taş bezemeleri ile ön plana
çıkmaktadır.
Bu manastır yapılarından Akdamar Adası Kutsal Haç Kilisesi
mimari özellikleri ve taş kabartma bezemeleriyle Ermeni sanat ve
mimarisinde önemli yer tutar. Öney (1989)’e göre, “Kilise,
mimarisinden çok, figürlü kabartmaları ile etkileyicidir”. Kilisenin bu
özelliğini vurgulayan, ele alan çok sayıda yayın mevcuttur.
Kabartmalar cephelerde aşağıdan yukarıya dört rölyef kuşağı şeklinde
kiliseyi çepeçevre dolanmaktadır. Bu kuşaklara ek olarak düzensiz
figürler de bulunmaktadır. Rölyefler tarihi, dini, kültürel ve sosyal
konuları içeren kompozisyonlarla birlikte, çok sayıda bitkisel,
geometrik ve hayvan figürleri içermektedir.
Bu çalışmamızda özellikle Akdamar Adası Kutsal Haç
Kilisesi kubbe kasnağı pencerelerindeki taş bezemeleri incelememizin
nedeni, yukarıda değinilen taş bezemeler arasında kubbe kasnağı
pencerelerini taçlandırarak hareketlilik kazandıran yarım daire planlı
taçkemerlerin bordür yüzeylerinde ve alt süsleme şeridinde yer alan
süsleme unsurlarına henüz detaylı olarak değinilmemiş olmasıdır. Bu
amaçla kubbe kasnağında yer alan yarım daire açıklıklı sekiz adet
pencere üzerlerindeki yarım daire planlı taçkemerlerin bordür
yüzeyleri ve alt süsleme şeritleri motif ve kompozisyon açısından
detaylı olarak incelenmiş, fotoğrafları çekilerek belgelendirilmiş olup,
sanat değerleri gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır.
Bu makale çerçevesinde ele alınan Akdamar Adası Kutsal Haç
Kilisesi kubbe kasnağı pencerelerindeki taş bezemeler değerlendirme
ve karşılaştırmada geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme ana başlıkları
altında ele alınacak ve bu taş bezeme örnekleri Ermeni ve Gürcü
Sanatları’ndaki
süsleme
örnekleriyle
karşılaştırılarak
değerlendirilecektir.

için değişik sosyal ve dinsel amaçlı yapı elemanları bulunmaktadır. Manastır hakkında
detaylı bilgiler için bkz.: Sema Doğan: “ Ortaçağ Manastır Sistemi: Doğu ve Batı
Manastırları”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.20, S.2, Ankara,
2003, s.73-89.
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Konumu ve Genel Özellikleri
Yapı adını üzerinde inşa edildiği Akdamar Adası’ndan alır3.
Akdamar Manastırı Kutsal Haç Kilisesi kompleksi, Van Gölü’nün
güneyinde kıyıdan yaklaşık 4 km. uzaklıkta bulunan Gevaş İlçesi
sınırları kapsamında Akdamar Adası’nda yer alır. Gevaş İlçesi’nin 7
km. batısında yer alan ve Çadır Dağı’nın ( Artos- 3537 m.) kuzey
uzantısı olan Çumar yarımadasındaki 4 iskeleden kalkan teknelerle 1520 dakikada adaya ulaşım sağlanmaktadır ( Foto.1).
Ada da tasarımını bizzat Kral I. Gagik’in yaptığı saray, kilise,
liman, dükkanlar ve teraslı bahçelerin bulunduğu etrafı surlarla çevrili
küçük bir şehrin inşa edildiği tarihi kaynaklarda geçmektedir.
Vaspurakan Prensliği’nin yıkılmasından sonra kilisenin etrafına çeşitli
zamanlarda ek binaların yapıldığı, sosyal tesislerin kurulduğu ve saray
kilisesinin bir komplekse dönüştürüldüğü bilinmektedir. 5
Zaman içinde gelişen ve manastıra dönüşen yapılar topluluğu
6
ndan dini yapılar grubunu oluşturan merkezde bir saray kilisesi olan
Kutsal Haç Kilisesi, kilisenin kuzeydoğu köşesindeki Saint Sergius
Şapeli ile yapılardan bağımsız olarak kilisenin güneydoğusuna inşa
edilmiş Saint Stephanos Şapeli, Saint Sergius Şapeli’ne bitişik olan
kuzey jamatunu ve kilisenin batı haç koluna eklenen Katogikos
Thomas Jamatunu , güney haç koluna bitiştirilen çan kulesi, kazılarla
ortaya çıkarılan ruhban okulu7 günümüze gelebilmiştir. Ayrıca
Katogikos Thomas Jamatunu’nun güney cephesine bitişik olarak
yapılmış ve güneye doğru “L” şeklinde uzayan iki katlı keşiş
hücreleri, kazılar sırasında manastır avlusunun doğusundaki teras
duvarının arkasında yer alan sarnıç 8, sosyal tesisler, Kutsal Haç
Akdamar Adası’na Akdamar ( Agh’tamar ) adının verilmesi halk arasında yaygın bir
efsaneyle açıklanır. Açıklamalar için bkz.; Gönül Öney: Akdamar Kilisesi
(Aght’amar), Ankara, 1989, s. 3 ; Eylem Güzel: Van-Akdamar Kilisesi Mimari
Süslemesine İkonografik Bir Yaklaşım, ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale, 2003, s. 19 .
4 Cumhuriyetin 50. Yılında Van 1973 İl Yıllığı, İstanbul, 1973, s. 134; Cumhuriyetin
75. Yılında Van, Ankara, 1998, s. 88, 297.
5 Yalçın Karaca: Van ve Çevresindeki Manastır Kiliseleri, (Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler
Enst. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van, 1996, s. 54-55, d.n. 24.
6 Akdamar Adası ve Manastır yapıları, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı
Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 08.06.1979 tarih
ve A-1673 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak tescil
edilmiştir. Akdamar Adası’ndaki manastır yapıları Haziran 2005 yılında onarılmaya
başlanmış olup Kutsal Haç Kilisesi’nin güneyindeki yapılar 2006 yılı yazında Van
Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen dört aylık bir kazı çalışmasıyla ortaya
çıkarılmıştır.
7 Sinan Kılıç: Barışın ve Sevdanın Adası Ahtamar, İstanbul, 2008, s. 41.
8 Sinan Kılıç: a.g.e., s. 43.
3
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Kilisesi’nin kuzeyinde ve kuzeydoğu yönünde yer alan mezarlık ve
iskele oluşumu da günümüze gelen diğer yapılardır ( Foto. 2).
Tarihçesi
Akdamar Adası’ndaki Holly Cross ( Kutsal Haç) Kilisesi, 908
tarihinde Vaspurakan Kralı olan I. Hacik Gagik tarafından 915 – 921
tarihleri arasında Mimar Manuel’e bir saray kompleksinin kilisesi
olarak yaptırılmıştır. Birçok kaynakta Gagik’in taç törenini, Akdamar
Adası’nda tasarımını bizzat kendisinin yaptığı ve inşaat sırasında
nezaret ettiği saray, kilise ve surların beş yıl gibi kısa sürede
tamamlandığı anlatılır. 9
1021 tarihinde Vaspurakan Krallığı’nın yıkılmasının ardından
adadaki saray kilisesi 1113’te manastıra çevrilmiş, yapının çevresine
değişik zamanlarda ek binalar ve çeşitli sosyal yapılar inşa edilerek
1895’e kadar varlığını sürdürmüştür. 1113-1895 tarihleri arasında Van
Gölü çevresinin Katogikosluk merkezi olan manastır, kutsal içeriğinin
yanı sıra XIX. yy. sonu XX. yy. başında bölgede çıkan Ermeni
isyanları ve 1. Dünya Savaşı yıllarında siyasi etkinlikleriyle de ün
yapmıştır. İzlediği misyonun sonucu 1918 yılında terk edilmek
durumunda kalınmıştır. 10
Jean – Michel Thıerry – Patrick Donabedian: Armenian Art, New York, 1989, s.
171-172; 475-476; Gönül Öney: a.g.e., s. 3-9; Selçuk Güzeloğlu: Tanrı Haldi’nin
Başkenti Van ve Çevresine Tarihi ve Arkeolojik Bir Bakış, İstanbul, 1996, s. 54;
Abdüsselam Uluçam : “ Van Gölü Adalarındaki Manastır ve Kiliseler”, Kültür ve
Sanat Van Özel Sayısı, Ankara, 1996, s. 32-34; Yalçın Karaca: a.g.t., s. 53-54; Yalçın
Karaca: “ Taşın Dile Geldiği Yer Akdamar Adası” ,Dünyada Van, XVII, Ankara,
1999, s. 1- 13; Abdüsselam Uluçam: Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi
Mimarlığı - I - Van, Ankara, 2000, s. 90; Şefket İpşiroğlu: Ahtamar Kilisesi ( Çev.,
Alev Yalınız), İstanbul, 2003, s. 21; Yalçın Karaca: Doğu Anadolu Bölgesi Hıristiyan
Dini Mimarisinde Jamatun Yapıları ( Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enst. Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Van, 2004, s. 210.
10 Yalçın Karaca: Doğu Anadolu Bölgesi…, s. 213. Akdamar Adası’ndaki Kutsal Haç
Manastır Kilisesi’nin tarihi ve mimarisi üzerine yayınlanmış çok sayıda kitap ve
makale bulunmaktadır. Detaylı bilgiler için bkz: Bunlardan Thomas Ardzruni’nin
Ermenice yazdığı Ardzruni Sülalesi’nin tarihini anlatan kitabı M. Brosset tarafından
Fransızca’ya çevrilmiştir. M. Brosset: Collection d’ Historiens Armeniens, St.
Petersburg, 1874, s. 225-238; A.H. Layard: Discoveries in the Ruins of Nineveh and
Babylon with Travels in Armenia, Kurdistan, London, 1853, s. 413-414; M. Theophile
Deyrolle: Le Tour du Monde LLX-XL VIII, Paris,1876, s. 396-397; C.F. Lehman Haupt: Armenia Einst und Jest, II.-1, Berlin, 1910, s. 91-94; E. Lalayan: “Couvent
celebres du Vaspurakan”, Azgakrakan Handes, XX, Tiflis, 1910, s. 197-212; Walter
Bachman: Kırchen und Moschen ın Armenian und Kurdistan, Leipzig, 1913, s. 40-47;
Joseph Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Vienna, 1918, s. 82-84;
Sirarpie Der Nersessian: Armenia and Byzantine Empire A Brief Study Of Armenian
Art and Civilization, Massachusetts, 1945, s. 10, 66; Sirarpie Der Nersessian :
Agh’tamar Church of the Holly Cross, Massachusetts, 1965, s. 1-10; M. Şevket
9
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Adadaki yapılar, 1979 tarihinde 1. derece arkeolojik ve doğal
sit alanı olarak tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
Yapının Mimari Tanımlaması
Yapı dıştan 12.50 x 16.00 m. ölçülerinde, dört yapraklı yonca
biçimli (tetrakonkhos) plana sahiptir ( Çiz.1 - 2).
Kilise; naos, apsis, pastoforion odaları ve dört cephede yer
alan ve merkezi kare mekandan dışarıya doğru çıkıntı yapan haç
kolları ve her yonca yapraklı haç kolunun arasında yer alan köşe
nişlerinden oluşmaktadır. Haç kollarının genişlikleri birbirine eşit olup
doğu haç kolu ile batı haç kolu kemer atılımları ile derinleşerek kuzey
haç kolu ile batı haç kolundan daha uzun tutulmuştur. Güney haç kolu
ise iki katlı olarak yapılmıştır. İç mekanın ortasındaki 6.90 x 6.90 m.
ölçülerindeki merkezi kare mekanın üzeri, duvar payeleri üzerine
oturan pandantif geçişli bir kubbe ile örtülüdür. Zeminden 25.00 m .
yüksekliğindeki kubbe, içten silindirik bir şekilde yapılmış olup dıştan
pramidal külahla örtülüdür.
Kilise dış cephe formu itibariyle doğu ve batı cephesi düz
tutulmuş, kuzey ve güney cephesi ise iç mekanın mekansal formuna
göre uygun olarak yapılmıştır. Cephelerin hepsinde pencereler
asimetrik bir dağılımla, altta daha küçük üstte daha büyük formlar
olmak üzere sıralanmışlardır.
Yapıda kahverengi kesme taşlar kullanılmıştır. Kilisenin
duvar kalınlığı yapının farklı yerlerinden alınan ölçülere göre 0.85 –
1.10 m. arasındadır. Yapı iki kademe halinde yapılan sert blok taşlar
üzerine oturtulmuştur. Kilisenin duvarlarında kullanılan taşların
boyutları farklı olup taşlar birbirine tüf karışımı bir harçla daha sağlam
bir şekilde tutturulmuştur. Kilisenin iç mekanı kireç katkılı bir sıva ile
sıvanmıştır. Duvar resimlerinde ise kök boyalar kullanılmıştır.
Kubbe Kasnağı Pencerelerindeki Süsleme Programı
Kasnak, dairesel bir kaideye oturtulan içten silindirik dıştan
ise çokgen gövdeli on altı eşit yüzeyden oluşmaktadır. Onaltıgen olan
kubbe kasnağının üzeri pramidal bir külahla kapatılmıştır.
On altıgen kubbe kasnağında açılan birbirine simetrik sekiz
adet pencerenin üzerleri yarım daire planlı kemerler bordürlerle
İpşiroğlu: Die Kirche von Achtamar, Berlin und Mainz, 1963, s. 18; Cyril Mango:
Byzantine Architecture, New York, 1976, s. 231, 293; Nicole Thierry: “Le Cycle de la
Creation et de la Faute d’Adam a Alt’amar”, REA, XVII, Paris, 1983, s. 289 v.d.; Ara
Sarafian – Osman Köker : Aghtamar / Ortaçağ Ermeni Mimarlığının Mücevheri,
İstanbul, 2010.
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taçlandırılarak kasnak hareketlendirilmiştir (Foto. 3). Bu bordürler
yüzeyden 0.10 m. çıkıntı yapmaktadır. Kasnakta yer alan yarım daire
açıklıklı sekiz pencerenin üzerini taçlandıran yarım daire planlı
taçkemerlerin bordür yüzeyleri farklı bitkisel ya da geometrik
motiflerle bezenmiş ve alt bölümleri yanlara doğru uzatılmış şeritlerle
süslenmiştir. Söz konusu kemerlerin alt kısmında ise bir süsleme
şeridi görülmektedir.
Batı Pencere : Kubbe kasnağında yer alan yarım daire
açıklıklı batı pencereyi yarım daire planlı kemerli bir bordür
taçlandırır. Taçkemer bordür yüzeyi, ulanarak devam eden doğruların
kıvrılarak birbiri içinden altlı üstlü geçmesiyle zincirleme bir görüntü
oluşturur ve oluşan hasır örgü motifi yarım daire şeklinde sonlanır.
Söz konusu taçkemerin alt kısmı birbirini takip eden kartuşların
yüzeyleri eşkenar dörtgenler ve bunların uçlarına yatay olarak
yerleştirilen damla motifleriyle hareketlendirilmiştir ( Çiz.3 / Foto. 4 5).
Güneybatı Pencere : Batıdan güneye doğru devam eden
yarım daire açıklıklı güneybatı pencereyi çevreleyen taçkemerin kilit
taşı yüzeyinde taç yaprağın her iki yanında üç dilimli yan yaprakları
ile palmet motifi yer almaktadır. Palmet motifinin sağında ve solunda
birbiri ardına dörder tane bıldırcın 11 türünde kuş figürleri çizgisel bir
dokuya sahip , perspektiften uzak bir görünüm içerisinde profilden
verilmiştir. Burada bıdırcınlar karşılıklı bir düzende verilmiş olup,
kemerin yana doğru uzatılmış olan yüzeylerindeki bıldırcınlar
diğerlerinden farklı olarak kemer başlangıçlarında yer alan palmet
yapraklarını gagalamaktadır. Bu palmetler ortada bir taç yaprak ve her
iki yanda dört dilimli yan yapraklardan oluşmaktadır. Kemerin alt
yüzeyini ise birbirini altlı üstlü kesen dairevi şeritlerle yapılmış olan
bir örgü motifi dolanmıştır ( Çiz.4 / Foto. 6 - 7).
Güney Pencere: Güney pencerenin yarım daire planlı
taçkemerle çevrili bordür yüzeyi, stilize edilmiş kıvrık yarım palmet12
11

H.Heinzel, R.F. Fitter, J. Parslow: Birds, London, 1972, s. 103.; Özdemir Adızel,
İlhami Kızıroğlu , Oktay Belli ve Vedat Evren Belli : “Tarihi Akdamar Kilisesi Dış
Kabartmalarında Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Hayvanların Resimleri”, III.
Uluslar arası – Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu, 22-24 Eylül, AhlatBitlis, 2014, s. 178. Bu rölyeflerde yer alan kuş türünün “bıldırcın” ile uyumluluk
göstermesi özellikle kuyruk tüylerinin kısalığı ile açıklanmıştır. Bu özellik bıldırcın
için çok önemlidir. Aynı zamanda yörede yaz aylarına üreyen ve yoğun avlanan bir
kuş türüdür.
12
Yarım palmet tanımlaması için bkz. Çiğdem Temple: “ Konya’da Bulunan Yivli ve
Düğüm Motifli Sütunlar”, Turkish Studies – International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/ 10, Fall 2014, s.
1019 -1031.
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motiflerinin ard arda dizilimiyle birbirini takip etmesi sonucu oluşan
bitkisel düzenlemeler ile tezyin edilmiştir. Kemerin alt kısmında oval
ve dairesel geometrik şekiller birbirini takip eder şekilde
13
düzenlenmiştir.
Bu
uygulama
tuğla
bordür
olarak
nitelendirilmektedir ve genellikle de ara bordür olarak kullanılan
süsleme şerididir
( Çiz. 5 / Foto. 8 - 9).
Güneydoğu Pencere: Kubbe kasnağında güneyden doğuya
geçiş yönü olan güneydoğu pencerenin taçkemer bordür yüzeyinde
stilize edilmiş kıvrık yarım palmet motifleri yer almaktadır. Ters- düz
olarak yerleştirilen palmet motiflerinin yan yaprakları, yarım kalan
dilimli palmet uygulamasının yan yapraklarını oluşturmuştur.
Motiflerin yüzeyleri yivlerle hareketlendirilmiştir. Kemerin alt
kısmında oval ve dairesel geometrik şekillerin birbirini takip etmesiyle
oluşan ve tuğla bordür uygulaması olarak da nitelendirilen süsleme
formu yer alır. Bu süsleme formu aynı zamanda güney pencere
kemerinin alt kısım şerit süslemesi ile benzerlik gösterir ( Çiz.6 /
Foto.10 - 11).
Doğu Pencere: Kubbe kasnağında doğu pencerenin taçkemer
bordür yüzeyinin etrafı, birbirlerine düğümlü dairelerin içinde yer alan
farklı formlarda palmet motifleri ile bordürün çevresindeki ikişer sıra
ince silmenin dairelerle düğümlenmesinden oluşmaktadır. Dairesel
düzenlemenin yatay ve düşey eksenlerinde oluşan düğümlerden; her
iki dairenin arasında yatay eksendeki düğümlerin üst kısımlarında ters
yerleştirilmiş palmet tomurcuklarına yer verilmektedir. Kemerin alt
kısmının yüzeyi ise birbirini takiben sarmal bir dizilim oluşumu
arasındaki yaprak motifleriyle çevrelenmiştir ( Çiz. 7 / Foto.12 - 13).
Kuzeydoğu Pencere: Kubbe kasnağı kuzeydoğu pencereyi
taçlandıran kemerin bordür yüzeyinde stilize edilmiş kıvrık yarım
palmet motifleri yer almaktadır. Ters- düz olarak yerleştirilen palmet
motiflerinin yan yaprakları, yarım kalan dilimli palmet uygulamasının
yan yapraklarını oluşturmuştur. Motiflerin yüzeyleri yivlerle
hareketlendirilmiştir. Kemerin alt kısmındaki süsleme şeridinde ise
oval ve dairesel geometrik şekillerin birbirini takip etmesiyle oluşan
ve tuğla bordür uygulaması olarak da nitelendirilen süsleme formu yer
alır.
Kuzeydoğu pencere taçkemer bordür yüzeyinde yer alan süsle
formu ile güneydoğu pencerenin taçkemer bordür yüzeyinde
karşılaşılmaktadır. Kemerin alt kısmındaki süsleme formu ise güney
ve güneydoğu pencerelerin taçkemer alt kısmındaki şerit süsleme

13

Yıldız Demiriz: İslam Sanatında Geometrik Süsleme, İstanbul, 2000, s. 307.
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formu ile benzerlik göstermekle birlikte motif düzenlemesi adeta
birbirini tekrar eder niteliktedir
( Çiz. 8 / Foto.14 - 15).
Kuzey Pencere: Kubbe kasnağı kuzey pencere taçkemer
bordür yüzeyi dağınık şekildeki stilize kıvrık yarım palmet motifleri
ile oluşturulmuştur. Kemerin alt kısmının yüzeyi de zikzak (testere
dişi – den dan) şeklinde devam eden bir geometrik düzenlemeye
sahiptir
( Çiz.9 / Foto.16 - 17).
Kuzeybatı Pencere : Kuzeybatı pencerenin taçkemer bordür
yüzeyi bezemesinde yüzeyde birbirini takip eden palmet motifleri
kullanılmıştır. Palmetlerin yan yaprakları birer aralıklı diğer palmetin
yan yaprağını oluşturmaktadır. Oluşan kesişim noktasında ters
yerleştirilmiş palmet motifine yer verilmiştir. (Buradaki düzenleme
palmet motiflerinin saplarından çıkarak ikiye ayrılan kıvrık dallar
farklı iki yöne giden iç içe geçmiş kıvrık dalların birbirini dolaması ile
oluşmuş bitkisel kompozisyonlu düzenlemedir). Kemerin alt
kısmındaki yüzeyinde kuzey pencere taçkemer alt yüzey süslemesinde
de görülen zikzak (testere dişi – den dan) şeklinde geometrik bir
düzenlemedir ( Çiz.10 / Foto.18 - 19).
Değerlendirme ve Karşılaştırma
Bu makalemizde; Ortaçağda, Vaspurakan (Van) Bölgesi’nde
varlık gösteren Ardzruni Sülalesinin kurduğu Vasal Vaspurakan
Krallığı ( 908 – 1021) dönemi Ermeni Mimarisi yapılarından,
Akdamar Adası Kutsal Haç Kilisesi’nin Kubbe Kasnağı
Pencerelerindeki Taş Bezemeler incelenmeye çalışılmıştır.
Tarihi süreç içinde Van, VIII. yüzyıldan itibaren Abbasilerin
himayesine girmiştir. Abbasilerin himayesindeki Ermeni yöneticiler,
halifelerle iyi ilişkiler kurmaya çalışmışlardır. Bu dönemden itibaren
bölgede yaşayan Ermenilere Abbasiler tarafından IX.- XI. yy’lar
arasında Vasal krallıklar kurdurulmuştur. Vastan adıyla Gevaş’ı
merkez edinen Vaspurakan Ermeni Krallığı iç işlerinde serbest, dış
işlerinde ise Abbasilere bağlı kalmıştır. Abbasi halifesi Muktadir
Vaspurakan Kralı Gagik’e 908 yılında taç hediye ederek onu kral
olarak tanımıştır. Bu olumlu gelişim sürecini değerlendiren Kral
Gagik’in bu dönemde Vastan ve Akdamar Adası’nda yoğun imar
çalışması başlattığı kaynaklarda belirtilmektedir. İşte bu imar
çalışmalarının somut örneklerinden biri olarak Kral Gagik; Akdamar
Adası’nda 915- 921 tarihleri arasında Mimar Manuel’e bir saray
kompleksinin kilisesi olarak Kutsal haç adına Akdamar Kilisesi’ni
inşa ettirmiştir.
Yapının kubbe kasnağı pencereleri incelendiğinde taş
bezemeler; kubbe kasnağında yer alan yarım daire açıklıklı sekiz
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pencerenin üzerlerindeki yarım daire planlı taçkemerlerin bordür
yüzeylerinde ve bu kemerlerin alt kısmındaki süsleme şeritlerinde
görülmektedir. Kasnağın pencerelerinde görülen genel süsleme
programı bitkisel ve geometrik süslemeler üzerine temellendirilmiştir.
Bunların yanı sıra figürlü süslemelere de kısmen yer verilmiştir.
Yukarıda genel olarak değinilen süslemeler motif
ve
kompozisyon açısından değerlendirildiğinde ise, kubbe kasnağında
yer alan yarım daire açıklıklı sekiz pencerenin üzerindeki yarım daire
planlı taçkemerlerin bordür yüzeyleri ve kemer altı şeritlerin
yüzeylerindeki bitkisel kompozisyonlarda palmet motifinin farklı
üsluplarda ve diğer motiflerle birlikte kullanımı ile stilize yaprak
motiflerin kullanımı gözlemlenmiştir. Geometrik kompozisyonlarda
çizgilerin kesişmesi ile oluşan düzenlemeler ve geometrik geçmelerle
oluşan basit formlu kompozisyonların kullanıldığı izlenmiştir. Figürlü
süsleme olarak ise kaynaklardan yola çıkarak bıldırcın oldukları ifade
edilen kuş figürlerinin bu düzenlemeyi oluşturduğu görülmektedir.
İncelenen bitkisel ve geometrik süslemelerin tespiti ile yapılan
tanımlamaların yanı sıra özellikle bugüne kadar figürlü süslemelerde
kuş türlerinin geneli için sadece “ kuş” ifadesinin kullanımına karşılık
biyologların yaptığı çalışmalardan yararlanarak bu çalışmada mevcut
kuş türünün isimlendirilmesi açısından bilimsel katkı sağlanmaya
çalışılmıştır.
Genel özellikleri ile tanımladığımız süslemelerin benzer
örnekleri ile kilisenin inşa tarihine yakın dönemlerde yapılmış, hem
Van çevresindeki hem de daha kuzeydeki Ani başta olmak üzere
Ermeni ve Gürcü sanatlarındaki mimari yapılarda karşılaşılmaktadır.
Örneğin, yapımızda görülen ve büyük bir kısmını palmetlerin
oluşturduğu stilize bitkisel motiflerin çok yakın benzerleriyle
Van’daki Ermeni mimarisi yapılarından Saint Ejmıacın (Soredır)
Manastırı kilisesi ( VII. yy)’ nde (Foto. 20) ; ayrıca komşu sanat
çevrelerinden Tao Klarjeti bölgesi’nde bulunan ve Bagratlı dönemine
tarihlenen İşhan ( VII. yy), Cevizli ( Tbeti) ( X. yy) manastır kiliseleri
( Foto. 21 - 22) ile Kars –Ani Tigran Honents Kilisesi (1215) ‘nde
karşımıza çıkmaktadır ( Foto. 23).
Düğümlü daireler içinde rozetlerden oluşan kompozisyonlar,
Ani Katedrali
( 987-1001)’nin güney cephesinde yer alan
pencere çerçevesinde , Cevizli Manastır Kilisesi’nin doğu haç kolu
cephesi kuzey havalandırma deliğinde görülmektedir (Çiz.11 / Foto.
24). Basit geometrik süsleme örneklerinden güney pencere kemer alt
yüzey süslemesi “ oval ve dairesel geometrik şekillerin birbirini
takibiyle” oluşan kompozisyonun farklı üslupta bir benzeri “daire ve
baklava motiflerinin birbirini takibiyle ” Kars-Ani Tigran Honenst
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Kilisesi batı cephe niş süslemelerinde görülürken (Çiz.12) ; güneybatı
pencere kemer alt yüzey süslemesinde “birbirini altlı üstlü kesen
dairevi şeritlerle yapılan kompozisyonun bir benzerine de Cevizli
(Tbeti) Manastır kilisesi doğu haç kolu cephesi güney kısmında
rastlanmaktadır (Foto. 25).
Figürlü süslemelerde ele almış olduğumuz çalışmada Van’da
daha erken tarihli yapılarda gördüğümüz ve daha sonraki yapılarda
karşımıza çıkacak olan motif, farklı türlerde olmak üzere genel
ifadeyle “kuş” figürleri olacaktır ( Foto. 26).
Çalışmamız kapsamında Ermeni ve Gürcü mimarisi
süslemeleri motif ve kompozisyonların değerlendirilmesi noktasında
örnekler üzerinden ele alınmıştır. Bu siyasi oluşumlar aynı coğrafyada
ve aynı dış etkilere maruz kalmışlardır. Bunun sonucunda hem
kültürel anlamda hem sanatsal anlamda etkilenilmiştir.
Sonuç olarak, kültürel, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlardaki
dış ve iç faktörlere bağlı olarak gelişen yenileşme hareketleri ve
değişimlerin yansımalarının sonucunda oluşan, karşılıklı kültürel
etkileşim, Vaspurakan Bölgesi’ndeki mimaride de varlığını
sürdürmüştür. Coğrafik konumu nedeniyle Akdamar Adası Kutsal Haç
Kilisesi’nde de görüldüğü gibi kubbe kasnağı pencerelerindeki
süslemeler motif ve kompozisyonların komşu sanat çevrelerinden
bağımsız gelişmemiş olduğu bezemelerdeki benzerlikler ile kendini
göstermektedir.
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Foto. 17: Yapının kubbe kasnağı, kuzey pencere, detay

Foto. 18: Yapının kubbe kasnağı, kuzeybatı pencere
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Foto. 19: Yapının kubbe kasnağı, kuzeybatı pencere, detay

Foto.20 : Saint Ejmıacın (Soredır) Manastırı kilisesi ,kuzey haç
kolu pencere kemer yüzeyi
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Foto. 21: İşhan Manastır Kilisesi, güney haç kolu cephesi, kuzey
pencere (Tahsin KORKUT’dan)

Foto. 22: Cevizli (Tbeti) Manastır Kilisesi, güney haç kolu
cephesi, havalandırma deliği (Tahsin KORKUT’dan)
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Foto. 23: Tigran Honents Kilisesi, batı cephe, niş
(Gül GÜLER’ den)

Foto. 24: İşhan Manastır Kilisesi, doğu haç kolu dehliz orta
pencere kemeri (Tahsin KORKUT’dan)
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Foto.25: Cevizli (Tbeti) Manastır Kilisesi, doğu haç kolu cephesi,
güney kısmı (Tahsin KORKUT’dan)

Foto. 26: Varank Vank ( Yedi Kilise), Jamatun (1648) batı cephe
güney yarısı, detay
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OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE
VAN GÖLÜ’NDE
VAPUR İŞLETME ÇALIŞMALARI
Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz KARDAŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
e-mail: a.kardas@yyu.edu.tr
Özet

Türkiye’nin en büyük kapalı havzası içinde yer alan Van Gölü tarih
boyunca stratejik öneme sahip olmuştur. Bu nedenle havzaya hâkim olan her
devlet gölün sağladığı imkânlardan faydalanmıştır. Osmanlı Devleti, havzayı
ele geçirdikten sonra ticari ve siyasi gayelerle burada gemiler işletmeye
başlamıştır. XIX. Yüzyıldan itibaren bazı Osmanlı vatandaşları devletin
yanında Van Gölü’nde gemi işletmek amacıyla teşebbüslerde bulunmuştur.
Ancak Osmanlı’nın son dönemine kadar bu alanda yapılan çalışmalar yeterli
olamamıştı.
Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Osmanlı Devleti, Vapur İşletme,
Ulaşım.

LAKE VAN FERRY OPERATING ACTIVITES
IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE
Abstract

Located in a closed basin, Lake Van is the largest lake of Turkey
and it has a strategic impotance through the history. For this reason, every
state that prevails in the basin of the lake has benefited from the opportunities
it provided. After the conquest of The Ottoman State, the ships started to
operate for commercial and political purposes. From19th century onwards,
some Ottoman citizens have started enterprises in order to operate the ships
with the state. However, until the last period of The Ottoman State, the
running operations had not been sufficient in this area.
KeyWords: Lake Van, The Ottoman State, Ferry Running,
Transportation.
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Giriş
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü olup, Doğu
Anadolu’nun Yukarı Murat- Van Bölümünde ve İran hududuna yakın
bir noktada yer alır. Doğu’da Van batıda Bitlis vilayetleriyle
çevrilmiştir. Van Gölü, sularını denizlere değil, göle döken dağlarla
çevrili kapalı bir çanak şeklindedir. Bu çanak, batıda Nemrut ve
Süphan dağlarını 1 , güneyde Bitlis-Gevaş sıra dağlarını, kuzeyde
Aladağ ile Tendürek dağlarının bir bölümü, doğuda ise İran sınırına
kadar uzanır2.
Van Gölü’nü çevreleyen dağların yüksek olması, göl
çevresinde kurulan yerleşim yerleri ve kaleler arasında karayoluyla
ulaşımı zorlaştırmıştır. Özellikle kış mevsiminde bu yerleşim yerleri
ile Van arasındaki karayolu ulaşımı en az 4-5 ay boyunca neredeyse
imkânsız hale gelmekteydi. Buna karşın bu yerleşim merkezleri
arasında yılın her mevsiminde göl üzerinden ulaşımı sağlamak
mümkün olmaktaydı. Bu nedenle tarihin eski devirlerinden itibaren
ulaşımda Van Gölü’nden yararlanılmıştı.
Urartuların Van Gölü yakınında inşa ettiği Van Kalesi’nin
yapısında bulunan iri ağaç gövdelerinin, Van Gölü’nün güneyindeki
Karçikan ormanlarından Van Gölü yoluyla getirildiği tahmin
edilmektedir. Urartulardan sonra Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular
ve Osmanlı Devletinin Van Gölü Havzası’nda hüküm sürdüğü
dönemlerde de ulaşım için Van Gölü’nden yararlanılmıştır.
XII. Yüzyılın başlarından itibaren Selçukluların hâkimiyetinde
Van Gölü kıyısındaki Ahlât, Erciş, Van, Vastan (Gevaş) ve Tatvan
arasında gemilerle ulaşım sağlanmış ve ticaret geliştirilmiştir 3 . Van
Gölü kıyısındaki şehirlerarasında gölden yararlanılarak yapılan ulaşım
ve ticaret Osmanlı Devleti döneminde de önemini korumuştur. Kanuni
Sultan Süleyman’ın İran seferi sırasında kullanılmak amacıyla Van
Gölü’nde Mimar Sinan tarafından üç kadırga yapılmıştır 4 . Bu
kadırgalar Tatvan iskelesinden Van’a asker ve savaş malzemesinin
Hamit Sadi Selen, Türkiye Coğrafyasının Ana Hatları, Hüsnütabiat
Matbaası, Ankara 1945, s.61.
2
Reşat İzbırak, “Van Gölü Çevresi”, Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi,
II/13, Ocak 1948, s. 8.
3
Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Boğaziçi Yayınları,
İstanbul 1993, s.118-119;Nejat Göyünç, “Van” İslâm Ansiklopedisi XIII,
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988, s. 198.
4
İsmail Hakkı Uzun çarşılı, Osmanlı Tarihi II, İstanbul’un Fethinden Kanuni
Sultan Süleyman’ın Ölümüne Kadar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
1994, s. 646; Faiz Demiroğlu, “Van Gölü’nde Yelkenli ve Vapur İşletilmesi”
Van Sesi Gazetesi, 20 Aralık 1948.
1

The Journal of Social Sciences Institute

267

nakliyatında kullanılmıştır. Van Gölü Havzası, Osmanlı hâkimiyetine
girdikten sonra bölgede bulunan yerleşim yerlerine ulaşım ve nakliye
işleri çoğunlukla göl üzerinden yapılmıştır. Van Gölü’nde bulunan
ticari ve askeri amaçlı gemiler Van, Erciş Tatvan ve Ahlât
iskelelerinde bulunan gemi ustaları tarafından inşa edilmişti.
Başlangıçta Van Gölü’nde sadece devlete ait gemiler yer almıştı.
Ancak daha sonra devletin müsaadesiyle ticari maksatlı gemiler de
çalıştırılmaya başlanmıştır. Bu dönemde devlet Van Gölü’nde ticari
amaçla çalışan gemilerden öşür vergisi almıştır5.
Osmanlı Dönemi’nde ulaşımda ve özellikle ticari malların
taşınmasında Van Gölü tercih edilmekteydi. Bunun başlıca iki sebebi
vardı. Birincisi, o zamanın koşullarında kervanlarla yapılan karayolu
taşımacılığına oranla şehirlerarasında gemilerle ulaşımın daha kolay
yapılabilmesi; ikincisi ise özellikle istila dönemlerinde Van Gölü’nde
ulaşımın karayoluna göre daha güvenli olmasıydı 6 . Özellikle Van
Gölü’nün güneyini dolaşan ve buradaki yüksek dağları kat eden
Tatvan-Gevaş karayolu güç aşılır bir yoldu. Kış şartlarında ticaret
kervanlarının bu yoldan geçmesi imkânsızdı. Van’dan Tatvan’a
gitmek için gölün kuzeyini dolaşmak ise uzun zaman almaktaydı.
Ayrıca burada ticaret kervanlarının eşkıya saldırılarına maruz kalma
ihtimalleri de çok yüksekti.
Van Gölü’nün çevresinde yer alan merkezler arasında göl
üzerinden yapılan ulaşım karayolundan daha avantajlı görünmekteydi.
Örneğin Van Gölü’nün kuzeydoğusunda bulunan Amik kalesinden,
gölün batı kıyısında yer alan Adilcevaz ve Tatvan iskelelerine gitmek
için aradaki 110-130 km’lik karayolunu dolaşmaktansa, göl üzerinden
15-20 mil gitmek, her bakımdan daha uygundu. Aynı şekilde Van’dan
Bitlis’e kara yoluyla o zaman koşullarında birkaç günde gitmektense
göl yoluyla bir günde gitmek zamandan kazanmak açısından
önemliydi. Ayrıca gölün sağladığı ulaşım imkânlarını kullanmak,
Bitlis-Van-Erzurum-Trabzon yolunu da kısaltmaktaydı. Bu
XVI. Yüzyılda Van Gölü Havzası’na gelen Evliya Çelebi, Van Gölü’nde
kaleden kaleye tüccarı taşıyan elli parça gemi bulunduğunu aktarmaktadır.
Evliya Çelebi’nin bu gözlemi o devirdeki göl ulaşımının önemini göstermesi
açısından dikkat çekicidir. Yine Evliya Çelebi; Van kulu tarafından memur
edilen bir ağa da Van Gölü’nde gelip giden gemilerden onda bir oranında
gümrük vergisi aldığını kaydetmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, III-IV
, Sadeleştiren: Tevfik Temelkuran, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1986, s. 513-515.
6
Nihat Falay, “19. Yüzyıl Sonlarında Van Gölü Havzası’nın SosyoEkonomik Yapısı”, III. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu
Bildirileri, Editör: Oktay Belli, Hakkâri Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Yayını, Hakkari 2008, s. 474.
5
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nedenlerden dolayı civardaki merkezlerle ulaşımı sağlamak için göl
yolunu kullanmak daha mantıklı görünmekteydi7.
Osmanlı döneminde Van Gölü’nde çalıştırılan gemilerin
önemli bir kısmı yük taşımacılığında kullanılmaktaydı. Mesela Van
Gölü Havzası’nın batısında üretilen buğdaylar ile gölün güneyinde yer
alan Karçikan kazasının ormanlarından indirilen ve Van’ın yakacak
ihtiyacını karşılayan odun gemilerle Van’a veya diğer merkezlere
nakledilmekteydi8.
XIX. yüzyıla kadar Van Gölü’nde kayıklar ve yelkenli
gemiler çalıştırılmıştı. Buharın keşfedilmesi ve makine sanayinde
kullanılmasıyla meydana gelen büyük gelişmelere paralel olarak gemi
sanayisinde de gelişmeler olmuştur. Buharlı gemilerin kullanılmaya
başlanılmasından sonra Van Gölü’ndeki gemilerin sayısı hızla
artmıştır. Gemi sayısının artmasına paralel olarak gemilerin askeri
amaçlı kullanımının yanında halkın talepleri doğrultusunda iskeleler
arası yolcu ve yük taşımacılığında da kullanılmaya başlanmıştır.
Van Gölü sahillerindeki yolcu ve yük taşımanın sürat ve
kolaylık kazanmasını sağlamak amacıyla bazı özel teşebbüsler
olmuştu. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti tebaasından Artin Sarrafyan
ve Abraham Kavafyan Efendiler tarafından bir dilekçe yazılarak 6
Nisan 1879’da Şurâ-yı Devlet’e gönderilmiştir 9 . Bu dilekçe Van
Gölü’nde vapur işletme teşebbüslerini ve aynı zamanda ilk şirketleşme
hareketini başlatmıştır.
İlgililer bu dilekçe ile Van Gölü’nde vapurla yolcu ve eşya
taşımak, eşya yüklü mavnaları (küçük gemi) çekmek için bir şirket
kurmak amacı ile kendilerine kırk yıllık bir süre için imtiyaz
verilmesini talep etmekteydi.
Şura-yı Devlet Nafıa Dairesi’nde okunan bu dilekçe de
yapılması düşünülen işler, Doğu Anadolu’da gerçekleştirilmesi
planlanan icraatlardan olması dolayısıyla üzerinde durulmuş ve
gerekli olan mukavelename ve şartnamelerin yazılıp gönderilmesi için
Nafıa Nezareti’ne yazı yazılmıştır. Bunun üzerine Nafıa Nezareti
tarafından bir şartname oluşturularak Şura-yı Devlet’e gönderilmiştir.
Oluşturulan bu mukavelename ve şartname 4 Ağustos 1879’da
Meclis-i Mahsus’ta okunmuştur10.
Binbaşı Subhi, Osmanlı Vilayetleri, İstanbul (Basım Yılı Yok), s. 215.
Mayewski (General), Van, Bitlis Vilayetleri Askeri İstatistiki, Matbaa-ı
Askeriye, İstanbul 1330, s. 65.
9
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Meclis-i Mahsus (İ.MMS) Dosya
No (D): 63, Gömlek Sıra No (G): 2967.
10
BOA, İ.MMS. D: 63, G: 2967.
7
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Van Gölü’nde vapurla taşıma işletmeciliği bölgenin servetini
artıracağı ve kalkınmasını güçlendireceği hususları göz önünde
bulundurularak ve burada işletilecek vapurlar gölde mevcut olan
küçük ulaşım araçlarının hareketine engel olmayacağından ilgililerin
imtiyaz talebi Meclis-i Mahsus tarafından uygun görülmüştür 11 . Bu
çalışmalar neticesinde 16 Ağustos 1879’de Artin ve Abraham
Efendilere bir imtiyaz fermanı verilmiştir 12. Bundan sonra ilgililerle
yirmişer maddelik birer mukavele ve şartname hazırlanmıştır.
Mukavelenamede üzerinde durulan başlıca hususlar şu şekilde
belirlenmişti; Van Gölü’nde vapurlar ile yolcu eşya nakletmek, eşya
yüklü mavnaları çekmek ve bu iş için bir şirket kurulmasına ruhsat
verilmek üzere Artin Sarafyan ve Abraham Kavafyan Efendilere kırk
sene müddetle imtiyaz verilmiştir. İmtiyaz fermanının yazılıp hazır
olduğu imtiyaz sahiplerine yazılı olarak bildirileceği tarihten itibaren
en geç bir aya kadar kefalet akçesi olarak 500 adet Osmanlı altını
bankaya yatırılacak ve ferman ele geçmez ise verilmiş olan imtiyaz
feshedilmiş sayılacaktır13.
İmtiyaz sahipleri Van Gölü’nde vapur işletmek için ihtiyaç
duyulan yerlere masraf, zarar ve ziyanı kendilerine ait olmak üzere
iskeleler ile yük ambarları inşa etmeyi taahhüt edecekler ve imtiyaz
fermanının verildiği tarihten başlayarak iki seneye kadar Van Gölü
sahilinde bulunan en az dört noktada iskeleler yapılmasına
başlanılacaktır. Altı ay sonra da yani fermanın veriliş tarihinden iki
buçuk seneye kadar iskelelerin yapımı tamamlanacak, yolcu ve
eşyanın düzenli bir şekilde ulaşımının sağlanması için bu iskeleler
arasında en az iki vapur işletilmeğe başlatılacaktır. Vapurlara ait
olmak üzere yapılacak inşaat için gerekli olan ve Osmanlı Devleti’nin
değişik bölgelerinden getirilecek malzemeler, imtiyaz süresinin sona
ermesine kadar dâhili gümrük vergisinden muaf tutulacağı gibi
Avrupa’dan getirilecek alet ve edevat ile vapurlar ve makineler de bir
defalığına mahsus olmak üzere aynı şekilde gümrük vergisinden muaf
sayılacaktır14.
Van Gölü’nde vapur işletmek üzere kurulacak kampanyanın
idare merkezi İstanbul olacak ve mahallinde de bir şubesi
bulunacaktır. İmtiyaz sahipleri Van Gölü’nde Vapur taşımacılığı
imtiyazının verilmesinin üzerinden bir sene geçmesinin ardından

B.O.A. İ.MMS. D: 63, G: 2967.
BOA, Yıldız Arşivi Sadaret Resmi Maruzatı (Y.A. RES), D: 12, G: 40.
13
BOA. İ.MMS. D: 63, G: 2967.
14
BOA. İ.MMS. D: 63, G: 2967.
11
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imtiyaz müddetinin sona ermesine kadar senelik Nafıa Nezareti’ne
120 adet Osmanlı lirası ödeyeceklerdi15.
Artin ve Abraham Efendiler yukarıda zikredildiği gibi
mukavelenameye uygun olarak bir şirket kurma 16 hazırlıklarına
başlamışlardır. İlgililer gerek fermanın ve gerekse mukavelenamenin
hükümleri doğrultusunda, “Van Gölü Şirket-i Osmaniyesi” adı altında
bir şirket kurarak söz konusu şirketin nizamname taslağını da
hazırlamışlardır. Bu nizamnameye göre Van Gölü’nde vapur işletme
imtiyazı şirkete 40 yıllığına verilmiştir. Başlangıçta 55 bin Osmanlı
lirası sermayesi olması kararlaştırılan şirketin bu sermayesinin her biri
11 Osmanlı lirası olmak üzere 5 bin hisseye taksim edilmesi ve bu
miktar hissenin 4500 adedinin piyasaya satışı planlanmıştır17.
Hazırlanan nizamname Artin ve Abraham Efendiler tarafından
onay için ilgili birimlere sunulmuştur. İlk olarak Şura-yı Devlet’e
havale edilen nizamname, bu kurumun Tanzimat Dairesi tarafından
Nafıa Nezareti’nin görüşü alınmak üzere Ocak 1880’de buraya havale
edilerek incelenmeye alınmıştır 18 . Ancak aradan iki yıla yakın bir
sürenin geçmesine rağmen Nafıa Nezareti söz konusu nizamnameyi
imzalayıp ilgililere vermemiştir. Hükümetin bu konuyu sürüncemede
bırakmasının iki önemli sebebi bulunmaktaydı. Bunların birincisi iki
taraf arasında daha önce imzalanmış olan mukavelename hükümlerine
göre imtiyaz sahiplerinin vermesi gereken yıllık 120 Osmanlı lirasının
Nafıa Nezareti’ne verilmemesi19 ikincisi ise, o dönemde, bölgede baş
gösteren Ermeni olaylarıydı. Çünkü bu sıralarda Van Gölü
Havzası’nda Ermeni olayları başlamıştı. Rusya ve İran sınırından
geçen Ermeni çeteleri, Ermeni gemiciler tarafından Van Gölü’ndeki
adalara veya Bitlis’e taşınmaktaydı. Bölgenin bu özelliğinden dolayı
şirketin iç tüzüğü onaylanmamış ve bu nedenle Van Gölü’nde vapur
işletme teşebbüsü sonuçsuz kalmıştır.
Bundan dolayı ilgililerden hayatta kalan Artin Efendi Mayıs
1899’da devlete başvurarak bu iş için 95 bin kuruş masraf yaptığını
beyan etmiş ve devletin bu masrafını karşılamasını istemiştir 20 .
Devletle Artin Efendi arasında yapılan müzakere sonunda devletin
Artin Efendiye 50 bin kuruş tazminat ödemesi hususunda uzlaşmaya

BOA. İ.MMS. D: 63, G: 2967.
BOA. Y.A.RES, D: 6, G:18.
17
BOA. Y.A.RES, D:12, G:40. (Nizamnamenin 6. Maddesi)
18
BOA. Şura-yı Devlet Evrakı (ŞD.TNZ.), D: 2900, G: 47.
19
BOA. Y.A. RES. D: 12, G: 40.
20
BOA. Y.A.RES, D: 107, G: 58.
15
16
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varılmıştır21. Ancak aradan iki yıl geçmesine rağmen bu paranın da
Artin Efendi’ye ödenmediği tespit edilmiştir22.
Van Gölü’nde vapur işletme yönündeki çabaların bir türlü
fiiliyata dökülmemesi bölge halkını merakta bırakmıştı. Bu nedenle
Van Valisi Halil Bey, Temmuz 1887’de hükümet merkezine bir yazı
göndererek; Erciş, Malazgirt ve Erzurum istikametlerinde muntazam
bir karayolunun (Şose) inşa edilmesi ve Van Gölü’nde Vapur işletmek
için harekete geçilmesini istemiştir 23 . Vali daha sonra hükümete
gönderdiği başka bir yazı da, Van Gölü’nde Vapur işletme işinin
imtiyaz sahipleri eliyle değil devletin bizzat buna el atması gerektiğini
dile getirmiş ve sebep olarak; “Van Gölü’nde işletilmekte olan doksan
adet kayıktan sadece üç tanesi Müslümanların malıdır. Geri
kalanların sahipleri Ermeni’dir. Bundan dolayı bir takım mahzurların
ortaya çıkması muhtemeldir. Devletin olaya el atması ve kendine ait
vapurların işletilmesi sorunu ortadan kaldıracağı gibi” 24 ticari ve
siyasi faydaları büyük olacaktı. Bu nedenle devletin bir an önce
buraya en az iki vapur göndermesi 25 birçok faydayı beraberinde
getirecekti.
Van Gölü’nde devlet adına vapur işletilmesi26 hususunda çaba
sarf eden bir başka kişide Anadolu Islahatı Umum Müfettişi Yaver
Müşir Şakir Paşa’dır. Şakir Paşa, Van Vilayeti’nde idari ve diğer bazı
hususlarda teftiş faaliyetlerinde bulunmuştu. Bu faaliyetler sırasında
Van Gölü’nde vapur işletilmesi hususuyla ilgilenmişti. Şakir Paşa,
Bab-ı Âli’ye 2 Nisan 1897’de sunduğu layihasında; Van Gölü’nde en
azından iki vapur bulundurulmasının Bitlis ve Van vilayetlerinde
asayişin temini ve her iki vilayetin ziraat ve ticaretinin gelişmesinde
önemli rol oynayacağını belirtmiştir27.
Şakir Paşa’ya göre ayrıca, Bargiri (Muradiye)’de çıkarılacak
olan petrol gölde çalıştırılacak vapurlar vasıtasıyla istenilen yelere
kolayca nakledilebilecekti. Bundan başka Van, Bitlis ve Erzurum
vilayetlerinde asayişin sağlanması ve devam ettirilmesinde gölde
21
BOA. Y. A. RES, D: 103, G: 60; BOA, Y.A.RES, D: 107, G: 58; BOA.
Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.): D: 177, G: 103.
22
BOA. Y.A.RES, D: 111, G: 71.
23
BOA. Y.A. RES. D: 43, G: 24.
24
BOA. Yıldız Tasnifi Mütennevi Maruzat Evrakı Bölümü (Y. MTV), D: 50,
G: 31; BOA. Y. PRK. SRN. D: 1, G: 66.
25
BOA, Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı Umum Vilayetler Tahriratı
(Y.PRK.UM), D:12, G: 48; BOA. Y. MTV, D: 35, G: 22.
26
BOA. Y. MTV. D: 68, G: 128.
27
Fahrettin Tızlak, “Van Gölü’nde Vapur İşletme Teşebbüsleri (1879-1907),
Belleten, LXIV / 240, Ankara, Ağustos 2000, s.482.
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çalıştırılacak vapurlardan istifade edilebilecekti. Aynı şekilde Van,
Bitlis, Erzurum, Erciş, Vastan (Gevaş), Adilcevaz, Ahlât, Karçikan ve
Tatvan’da nakliyat ve ticaretin geliştirilmesinde de vapurların katkısı
olacaktı. Çünkü gölde işletilecek vapurlar sayesinde İran ve Trabzon
arasındaki kervan yolu 36 saat kısalacaktı. Böylece İran’dan
Trabzon’a giden kervanlar eskisi gibi Bakü üzerinden değil de artık
doğrudan Van-Erzurum güzergâhından geçeceklerdi 28 . Bu durumda
güzergâh üzerinde bulunan şehirlerin iktisadi yönden kalkınmaları
mümkün olabilecekti.
Şakir Paşa, bu maksatlarla hazırladığı layihasını Bab-ı Âli’ye
göndermiş, buradan da Bahriye Nezareti’ne incelettirilmiştir. Yapılan
inceleme sonunda Van Gölü’nde küçük çapta vapurların işletilmesi,
bunların da Tersane-i Amire’de yapılması kararlaştırılmıştır. Söz
konusu işlemler 27 Ekim 1897’de II. Abdulhamit’e sunulmuş ve
padişahın iradesi doğrultusunda Van Gölü’nde İdare-i Mahsusa’ya
bağlı bir Vapur idaresi kurmak üzere Binbaşı Reşit Bey
görevlendirilmiştir. Böylece Van Gölü’nde araba vapuru tarzında
yandan çarklı, 12 ton ağırlık taşıyabilen, saatte 9 mil hız yapabilen ve
4 kişi tarafından kullanılabilen vapurların inşası için çalışmalara
başlanmıştır29.
Vapurlar ve iskelelerin inşası için 16030 liraya ihtiyaç
duyulmaktaydı. Bunun 7000 lirası mahallinden geri kalanında
borçlanma yoluyla karşılanması düşünülmüştü 30 . Ancak devletin
içinde bulunduğu mali sıkıntılar, bölgede Ermeni isyanlarının
başlaması ile dikkatlerin buraya kayması gibi sebeplerden dolayı bu
konuda ilerleme sağlanamamıştır.
1904’te Van Gölü üzerinden askeri sevkiyatın ve
malzemelerin taşınması amacıyla iki vapur inşa ettirilmiş 31 , 1905
yılında ise mevcut gemilerin yetersiz kalması nedeniyle Karadeniz’de
çalışan vapurlara benzer iki vapur daha inşa ettirilerek göle
indirilmiştir32. Gölde çalışan iki adet vapur askeriyeye bırakılmış ve
bunların yerine yeni vapurların alınmasına çalışılmıştır33.
22 Nisan 1907’de Van Valiliği tarafından Dâhiliye
Nezareti’ne çekilen telgrafa bakılacak olursa yukarıda belirtilen
BOA. A. MKT. MHM. D:721, G:17.
Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa (1838-1899), Eren
Yayınevi, İstanbul 1993, s. 149.
30
BOA. Yıldız Tasnifi Perakende Evrakı Mabeyn Baş Kitabeti (Y.PRK.
BŞK.), D:48, G: 46.
31
BOA. Y.A.RES. D: 127, G:76.
32
BOA. DH. MKT. D: 964, G:6.
33
BOA. Y. MTV, D: 298, G:112.
28
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çalışmalardan da tam anlamıyla bir sonuç alındığı söylenemez. Van
Valiliği’nin telgrafında şu ifadeler yer almaktaydı;“Müteharrik küçük
bir vapurun süratle gönderilmesi veyahut müsaade edildiği ve emir
verildiği takdirde Amerika’da vapur üretimi yapan fabrikalardan
satın alınmasının uygun olacağını, çünkü müessese müdürünün bu
sıralarda Osmanlı Devleti’ne iyi görünmek için çaba sarf ettiği ve bir
vapurun alınmasına izin verildiği takdirde hazine hesabına toplanan
ağnam vergisinden üç yüz liranın sarfı için izin verilmesi” hususunu
dile getirmişti. Dâhiliye Nezareti, bu talebi Meclis-i Mahsusa’ya
sunarak meclisin onayını almış ve harcama yetkisinin verilmesi uygun
görülmüştür34.
Van Valiliğinin talebi doğrultusunda Ocak 1908’de Hazine-i
Hassa-i Şahane hesabına Van Gölü’nde kullanılmak üzere
Amerika’dan bir vapur sipariş edilmiştir 35 . Sipariş edilen vapur
Hazine-i Hassa-i Şahane’ye ait olması hasebiyle gümrük vergisinden
muaf tutulmuştur36. Nisan 1908’de Trabzon iskelesine getirilen vapur
buradan parçalar halinde karayoluyla Van Gölü’ne nakledilmek ve
burada çalıştırmak amacıyla Bahriye Nezareti’nden Kolağası Bekir
Sıtkı ve Mülazım Hamdi Efendiler görevlendirilmiştir37.
Van Belediyesi de gölde çalıştırılmak üzere 1910’da iki
istimbot satın almış ve yeni alınan bu araçların çalıştırılması için
Bahriye Nezareti’nden kaptan ve çarhçı gönderilmesini talep
etmiştir 38 . Nisan 1913’ten itibaren Van Gölü’nde çalışan vapurlar,
Osmanlı Seyr-i Sefain 39 idaresine devredilerek işletmenin daha iyi
çalışması sağlanmıştır. Ayrıca idarenin bazı alımlarda bulunması ve
yeni bina ile iskele inşaatlarının tamamlanması için gerekli olan para
mahalline gönderilmiştir.
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Mayıs
1913’te Van Gölü’nde vapur işletmek ve Van – Diyarbakır – Harput
yolunu iyi bir şekilde inşa etmek amacıyla harekete geçmiştir. Bu
çerçevede 15 bin altın tutarında iki vapur satın alınmış ve söz konusu
vapurlar Trabzon limanına getirtilmiş ve buradan da parçalar halinde

34

BOA. Bab-ı Âli Evrak Odası (BEO), D:3250, G:243726; Salih Mercan,
“İmparatorluktan Cumhuriyet’e Van Gölü’nde Ulaşım ve Taşımacılık
Çalışmaları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:
14, Van 2008, s. 16.
35
BOA. BEO. D: 3289, G:246654.
36
BOA. BEO. D: 3248, G:243527.
37
BOA. BEO. D: 3294, G:246984.
38
BOA. DH. MVİ. D:23-2, G:23.
39
BOA. ŞD. D:1898, G:29.
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karayolu ile Van Gölü’ne nakledilmiştir40. Ekim 1914’te devlet, ihale
usulü ile Van Gölü’nde çalıştırılmak üzere yeni vapurlar satın almıştır.
Alınan bu vapurlar da Trabzon limanına getirtilmiş ve buradan kara
yolu ile Van Gölü’ne nakledilmiştir41.
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Van’da bulunan
Ermenilerin isyan etmesiyle gölde vapur işletme çalışmaları
durmuştur. 1915’te bölgeyi işgal eden Ruslar, Van Gölü’nü işgalleri
altında tutukları dönemde iskeleler inşa etmiş ve göl taşımacılığı için
faaliyetlerde bulunmuştur. Rusların 1917’de çekilmesinden sonra
onlardan kalan tesisler, vapur ve işletmeden bir süre daha42 yani Milli
Mücadele yıllarında yararlanılmıştır.
Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasına az bir zaman kala
TBMM Hükümeti devletin her alanında yeni ve büyük hamleler
başlatmıştı. Hükümetin üzerinde önemle durduğu hamleler arasında
ülkenin ulaşım ve taşımacılık sorunu önemli bir yer tutmaktaydı.
İktisadi kalkınma ve asayişin temininde Van Gölü’nün sağlayacağı
ulaşım olanaklarından faydalanmayı zaruri gören hükümet, Milli
Mücadele’nin son günlerinden itibaren Van Gölü’ndeki ulaşım işine el
atmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni devletin kuruluş
felsefesine uygun olarak Van Gölü Havzası’nın kalkındırılması
çerçevesinde Van Gölü’ndeki ulaşım işlerine önem verilmiştir.
Kaynakça
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Eser Tutel, Gemiler, Süvariler, İskeleler, İletişim Yayınları, İstanbul 1998,
s. 268.
41
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42
E. Tutel, Gemiler.., s. 268.
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Osmanlı Tunası’nda Bir Mabet İnşası:
KALAS (GALATİ) HAMÎDİYE CAMİ-İ ŞERÎFİ
Yrd. Doç. Dr. Galip ÇAĞ
Gazi Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
galipcag@gmail.com
Özet
Osmanlı şehrinde cuma camileri bir merkezi ifade eder. Şehir
burada yaşar. Pazar burada kurulur. Taşra ile merkez bağı burada
sağlanır. Dolayısıyla bir Cuma camiinin inşası çoğu zaman ciddi bir uğraş
gerektirir. Ve çoğu zaman bu uğraş arşiv belgelerine tüm ayrıntısı ile
yansır.
Kalas ya da bugün ki adı ile Galati Tuna’nın Karadeniz’e
döküldüğü noktada oldukça önemli bir liman kentidir. Bilhassa 19.
yüzyılda şehrin önemi artan ticaret hacmi ciddi bir gelişim gösterdi.
Dolayısıyla şehirdeki nüfus da arttı. Bu da şehirde yeni ibadet alanlarının
inşasını kaçınılmaz kıldı. Konunun merkeze aktarılması ile burada bir
cami inşası başladı. Ancak caminin inşa hikayesi farklı işledi. Zira
alışılagelenin aksine bina halk ve devletin birlikte çalışması ile inşa
edildi.
Bu çalışma Kalas Hamîdiye Cami-i Şerîfi’nin inşa sürecini
arşiv vesikaları ışığında anlatmaya gayret edecektir. Bu sayede 19.
yüzyılda Tuna ağzındaki bir liman kentinde devlet halk ortaklığının
ortaya konmasına çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Tuna, Kalas, Hamidiye Camii,
Sosyal Devlet
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A temple built in the Ottoman’s Danube: Kalas (Galati)
Hamîdiye Cami-i Şerîfi
Abstract
The Friday Mosque refers to a central in the Ottoman city.The
city live in here. The market place (pazar) opens here. The Rural and
urban relationships is provided here.Hence the construction of a Friday
mosque is often an enormous challenge.And often reflected with all the
details of this deal to archival documents.
Kalas or these days, the name of Galati is an important port
city at the point where the Danube flows into the Black Sea. In particular,
the city showed a significant growing with importance of volume of trade
developmentin the 19th century. It was inevitable the construction of new
worship space in the city.It began construction of a mosque here by
transferring demand centers.But the story of the construction of mosques
in different operating. However, unlike known, the building was built to
work together with the people and the state.
This study, Kalas Hamidiye Cami-i Şerîfi’s construction
process will endeavor to explain in light of archive documents. İn this
way, will be tested to reveal the state public partnership in the 19th
century, a port city on the Danube's mouth.
Keywords: Ottoman, Danube, Galati, Hamidiye Cami-i
Şerifi, Social State.
Giriş: Osmanlı Şehrinde Cami ile Mescid Arasında
Osmanlı şehri maziden hâle ulaşan bir sürecin eseridir.
Kavram olarak salt yaşanılan bir alanı karşılamanın ötesinde devletin
en temel niteliği olan otorite ve merkeziyetçi yapının tezahür ettiği bir
merkezi karşılar. Ve bu merkezi yapının odağında Cami ya da mescit
bulunur. Bu yapıların her ikisi de insan odağını bir arada tutan mühim
toplanma alanlarıdır. Genel olarak aynı manaya geliyorlarsa da işlev
olarak farklı bir statüye sahiptirler.Buna göre cami beş vakit namazın
kılındığı mekân olmakla birlikte hususen cuma namazının kılındığı
ibadet mekânıdır. Mescit ise sadece beş vakit namazın kılındığı bir
mabettir1. Diğer bir açıdan değerlendirirlerse cami şehrin merkezinde
ve bir kompleksin ortasında bulunurken mescitler genelde belirli
sayıda konuta hizmet verecek şekilde sokak aralarında bulunurdu.

1

Müslim, Mesacid, 272.
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Cuma namazı ve dolayısıyla Cuma Camii Türk İslam devletlerinin şehir
planında mühim bir noktada yer alır 2 . Bu manada Cuma Camisi’nin
merkezinde bulunduğu kompleks en geniş hali ile pazar ( han,
kervansaray, çarşı, bedesten, kapan) hamam (temizlik), medrese, hastane
(darüşşifa) ve imarethanelerden oluşurken en stratejik konum Cuma
Camisi’ne aittir3. Zira halkın iktisadi, sosyal ve idari hayatının merkezi
olan halk meydanları bu camilerin etrafında şekillenir. Ve bu meydanlar
Osmanlı son döneminde büyük oranda zayıflayan şehir – köy rabıtasının
da kurulduğu alanlardır. Bu rabıtanın zayıflaması ve sonunda bahsi geçen
iktisadi düzenin bozulmasının devletinin yıkılışına doğrudan tesir ettiği
görüşü önemli bir bakış açısıdır. Kaldı ki modern zamanda kurumsal
binaların kurulmasına, şehir ve anlayışlarındaki farklılığa rağmen
camilerin
bulunduğu
meydanlar
önemlerini
halen
devam
ettirmektedirler4.
Bir bölgede Cuma Camisi varlığı o bölgedeki yoğun nüfusa da
işaret eder. Bu da canlı bir ekonomik yapıyı ve gelişmiş bir kültürel
ortamı beraberinde getirir. Kaldı ki Cuma Camisi çoğunlukla halkın
yoğun olarak bulunduğu ya da birkaç köy veya mahallenin merkezine
inşa edilirdi. Bunun sonunda toplumun birlikteliğini sağlamak ve
iletişimin kopmasını engellemek gibi gayeler yatardı. Bu noktada cuma
namazının sadece camilerde kılınabilmesi çok büyük rol oynar. Buna
bağlı olarak da Cami-i şeriflerin en gösterişli ve en büyük kapasiteye
sahip olmalarına önem gösterilirdi.
Bu izahat sonunda bahsi geçen ehemmiyetin en mühim
yansımasının özellikle bu camilerin inşasına dair sürece yansıdığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çalışmaya konu olan Kalas Hamidiye
Camii’nin belgelere yansıyan imar süreci de Anadolu dışındaki bir
coğrafyada tüm bu durumun veçhelerini anlamak noktasında faydalı
olacaktır.
Tuna Ağzında Bir Liman Kenti ve Bir Mabedin İnşası
Osmanlı belgelerinde bir kasaba olarak kaydedilen Kalas /
Galati, bugün ki Romanya’da, aşağı Tuna nehri sahilinin sol tarafında,
Bükreş’in kuzeydoğusunda yer alır. Boğdan bölgesinde yer alsa da
bazı kaynaklarda -Osmanlı döneminde- Dobruca bölgesinde

Mustafa Kara, “Mabet Psikolojisi ve Ulucami” Bursa’nın Kalbi Ulucami, Ed. Mustafa
Kara, Bilal Kemikli, Furkan Ofset, Bursa, 2010, s. 84.
3 Mustafa Kara, a.g.e., s. 85.
4 Ahmet Önkal, Nebi Bozkurt “ Cami”, DİA, VII, TDV Yayınları, İstanbul, 1993, s. 4656
2
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gösterilir5. Kasaba Seret (Siretu) nehrinin Tuna ile birleştiği yerdedir.
Aynı isimli limanıyla ünlüdür. Kayıtlara göre 16. yüzyılda İstanbul,
Trabzon ve Sinop limanlarından her yıl 70-80 gemi Karadeniz’i
geçerek Kalas ve İbrail’e pamuk, ipek, incir, limon ve bunun gibi
mallar götürüp, karşılığında buralardan Anadolu’ya hububat taşıyordu.
Ayrıca Karadeniz limanlarından, Trabzon, Kefe, Sinop, Samsun ve
İstanbul’dan gelen gemiler de bilhassa Tuna ağzındaki Kalas
İskelesinden hububat almakta idiler. Bu manada Kalas'tan yapılan
ihracatın büyük çoğunluğunun hububattan oluştuğu söylenebilir.
Bunun yanında buradan İstanbul'un iaşesi için gelen hububatın da
Eflak, Boğdan eyaletleri, Tuna, Karadeniz ve Rumeli yakasındaki
iskelelerin çevrelerindeki merkezlerden karşılandığı bilinmektedir. Bu
bilgiler şehrin oldukça yoğun bir insan sirkülasyonu ile karşı karşıya
kaldığını ve yukarıda izahı yapılan iktisadi değerinin oldukça yüksek
olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada inşa edilecek bir caminin
oldukça ciddi bir sosyo ekonomik fonksiyona sahip olacağı da açıktır.
II. Abdülhamit devrinde Kalas'ta inşa edilen Cami-i şerif
böyle bir inşa ihtiyacına binaen nüfusunun arttığına dair bir çıkarımı
zaruri kılar.Bu artışa bağlı olarak, cami için öncelikle bir komisyon
kurulur daha sonra bu komisyon bir miktar yardım toplar. Ancak arsa
temini konusu ve eksik kalan nakit ihtiyacı için merkezden yardım istenir.
Dolayısıyla camiinin bir vakıf eser olmakla birlikle devlet desteğiyle de
inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu konuda şu kayıt dikkat çekicidir6:
Hâriciye Nezâreti’ne Fî 10 Mart sene (18)90 târîhiyle Bükreş
Sefâret-i Seniyyesi’nden mevrûd olan 86 numrolu tahrîrâta göre;
“Kalas’da bir câmiʻ-i şerif inşâsı için teşekkül eden komisyon âʻzâsının iş
bu eser-i hayrın ikmâli zımnında samimeten bir mikdâr iʻâne iʻtâsı için
icrâ-yı vesâtet buyrûlmasını müstedʻî takdîm etdikleri bir kıtʻa arz u hâli
hâvî bu kere Kalas Baş Şehbenderliği’mizden mevrûd bir kıtʻa tahrîrât
sûreti leffen irsâl kılındı. Emr ü fermân”.
Ek metin de de şu ifadeler yer alır:
“Kalas’ta bir câmiʻ-i şerif inşâsı için teşekkül eden komisyon âʻzâsının iş
bu eser-i hayrın ikmâli zımnında samimeten bir mikdâr iʻâne iʻtâsı için
icrâ-yı vesâtet buyrûlmasını müstedʻi takdîm etdikleri bir kıtʻa arz u hâli
hâvî mektub sûreti leffen irsâl kılındı”.

5Cezmi

Karasu, “Romanya Dobrucası’ndaki Osmanlı
Eserleri”,http://www.fikirdebirlik.org/yazdir.asp?yazi=200901008 [03.08.2016]
6 BOA, HR. TO, 72331, 43-18,
5 Eylül 1888.
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Taht-ı riyâset-i âcizânemde bulunan mezkûr komisyon netice-i matviyyeye
vusûlü için metbû-ı mufahham ve muazzamamız pâdişâhımız efendimiz
hazretlerinin efkâr-ı celîle-i fütüvvet-mendâne-i hümâyûnlarına
mürâcaʻat etmekdedir. Emr ü fermân”.
Şüphesiz bu belge caminin inşası öncesinde hem resmi süreci
başlatır hem de süreci halk ve devletin birlikte yürüteceği bilgisini sunar.
Buradan anlaşılacağı üzere ahali temel ibadetlerini yapabileceği bir cami
inşası için öncelikle kendileri bir çalışmaya girmeyi uygun görür.
Şüphesiz bir açıdan bakıldığında bu durum vakıf müessesinin ortaya
koyduğu bir uygulamadır. Ancak anlaşıldığı üzere bu camiinin inşası
sürecinde maddi güç tamamlamasına kifayet etmeyince devlete
başvurmak da kaçınılmaz olur. Nitekim Kalas Hamidiye Camii Şerifi için
de böyle durum söz konusudur. Buna göre cami için toplanan yardımların
listesi aşağıdaki gibidir7:
Nev‘i Tercüme;

Bâb-ı Alî
Tercüme Odası
Numro
2
Kalas’da bir câmiʻ-i şerif inşâsı için cemʻ olunan iʻânatın birinci
cetvelidir.
Santim

3000
474
215
454
10
10
8
10
10
6

7

Mütercim

Frank
6000

50
75

Musahhih

Taraf-ı eşref-i hazret-i pâdişâhi’den ihsân
buyrulan
Arsanın iştirâsı için cânib-i Hükûmet-i
Seniyye’den iʻtâ buyrulan
Köstence şehbenderi tarafından cemʻ olunan
Yergöğü şehbender vekâleti tarafından cemʻ
olunan
Sünne şehbender vekâleti tarafından cemʻ olunan
Ayineli Çelebioğlu İsmail İbrahim Kapudan
tarafından verilen
Ömer Ağa Hacı Ahmed Zahir
Mehmed İbrahim Kapudan
Hantaloğlu Tayyar Kapudan
Hacı İbrahim Mehmed Ali Kapudan
Hasan İbrahim Kapudan

BOA, HR.TO, 72361-.344-112.
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22
10
8
10
6

8
2
8
30
200
20
200
20
60
7
10
10
5
10
10
10
10
5
15
8
8
1

10
10
5
8
10
8BOA,HR.TO,

9BOA,HR.TO.,

Koyunoğlu Ömer Mehmed Kapudan
Sürmeneli Temel Hacı Hasan Kapudan
Süleyman Mehmed Kapudan
Abanalı Mehmed Ahmed Kapudan
İsmail Hüseyin Kapudan8
Bâb-ı Alî
Tercüme Odası
Numro
3
İsmail Hasan Kapudan
Rizeli Süleyman Ömer Kapudan
Hüseyin Hacı Ali Kapudan
Kılavuz Aziz YAkub
Tüccârdan Niko Lapo Kristano
Sarrafândan Marko Golostan
Teodor Malkoçi Kalas’daki Sefâin-i Ticâriye-i
Osmâniyenin nân-ı aziz müteʻahhidi
Kılavuz Mehmed Ali
Hüseyin Feyzullah
Ahmed İsmail Kapudan
Alaylı Ali Kapudan
Alaylı Hüseyin Halil Kapudan
Ereğli’li Hüseyin Hüseyin Kapudan
Ereğli’li Halil Halil Kapudan
Yorgi Sipridon Kapudan
Anastaş Karanfil Kapudan
Ali Mustafa Kapudan
Gavril Vasil Kapudan
Amasralı Hacı Nuri Mehmed Kapudan
Hasan Ahmed Kapudan
Ali Hacı Halil Kapudan
Abdullah Hasan Kapudan9
Bâb-ı Alî
Tercüme Odası
Numro
4
Ereğlili Hacı Derviş Nuri Kapudan
Rizeli Hurşid Hüseyin kapudan
Rizeli Ali Aziz Kapudan
Hasan Hasan Kapudan
İbrahim Osman Kapudan

72359, 344-112.
72360, 344-112.
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40
10
45

20
8
10
10991

Molla Zade Hüseyin Kapudan
Mustafa Mehmed Kapudan
Hüseyin İlyas Kapudan
Yekün frank

Toplumsal dayanışmanın somut örneklerinden birinin
sergilendiği bu süreçte Başşehbender Maksim Efendi’nin çabaları da
takdire şayandır. Zira Ermeni olmasına rağmen devlete bağlılığını net bir
şekilde biçimde gösterir. Zira birçok Ermeni çetesinin ayrılıkçı faaliyetler
içinde olduğu bu dönemde Maksim Efendi’nin bu tavrı ve çabası sosyal
tarih açısından mühimdir. Bu arada Sultan Abdülhamid de caminin
inşasına yakın ilgi gösterir. Devletin ekonomik manada iflasın eşiğinde
olduğu bu dönemde buraya gösterilen alaka sosyal devlet anlayışı
bağlamında da mühimdir.
Kayıtlarda, tüm bu çabalar sonunda Caminin inşası için bin
Franklık bir açığın bulunduğu ancak toplanan yardımlar sayesinde bu
açığın kapatılacağı belirtilir. Ayrıca ilginç bir bilgi olarak herhangi bir
afet, özellikle de yangın karşısında - buranın sigortalanması da Hâriciye
Nezâreti’ne Fî 8 Haziran (1)890 târihiyle Kalas Baş Şehbenderliği’nden
gelen 33 numaralı tahrîrâtta şu şekilde talep edilir10:
Kalas’da bir câmiʻ-i şerîf inşâsı için miʻmâr ˝Anderya
Kanelanos˝ ile Komisyon Reisi sıfatıyla âcizileri beyninde akd olunub
mezkûr komisyon tarafından kabûl ve tasdîk kılınan mukâvelenâmenin
tercümesi leffen takdîm kılındı. Acizileri ile Cemâʻat-i İslâmiye
muvâcebesinde âlîyâne mübâşeret arz olunarak ve bu vesile ile İmâm
Abdülvahab Ali Efendi tarafından metbûʻ-ı mufâhham ve muʻazzamamız
pâdişâhımız efendimiz hazretlerinin tezâyüd-ı eyyâm ve ömr ü ikbâl-i
hümâyûnları teʻminât-ı refʻ-i bâr-gâh-ı cenâbdır. Bi’l cümle inşâât
gelecek Eylül-i rûmî’nin beşinde reside-i hitâm olunacak ve câmiʻ-i
şerîfin ittihâzı yevm-i mezkûrda tarafımıza teslîm edilecekdir.
Kararlaşdırılan mesârif-i inşâiye on bin altı yüz frank olub her ne kadar
bin frank kadar daha akçeye lüzûm var ise de câmiʻ-i mezkûre el yevm
toplanmakda olan iʻânât ile o zamana kadar tedârik olunacakdır. Câmiʻ-i
şerîf-i mezkûrun vâridâtı mefkûd olunmasına mebnî câmiʻ-i şerîfin
küşâdından iʻtibâren şehbenderhâne hâsılâtından te’diye olunmak üzere
şehrü üç lira-yı osmâni imâm mâʻaşı iʻtâsına ve câmiʻ-i şerîfi harika
karşı sigorta için kezâlik şehbenderhâne hâsılâtından senevi otuz kırk
frank te’diyesine”.

10

BOA, HR. TO. 72351-345- 6, 8 Haziran 1890.
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Yine Hâriciye Nezâreti’ne Fî 11 Mayıs sene (18)88 târihiyle
Bükreş Sefâret-i Seniyyesi’nden gelen 248 numaralı tâhrîrâtta daşu
bilgilere yer verilir:
“Kalas Şehbenderi Maksim Efendi sûret-i melfûf-ı
tâhrîrâtında Kalas’da bir câmiʻ-i şerîfin lüzum-ı inşâsından bahsle üç bin
frank kıymetindeki hâli bir arsanın Cânib-i Hükûmet-i Seniyye’den iştirâ
buyrulmasını Kalas’da mütemekkin ahali-i islâmiye ricâ ediyor. Şehr-i
mezkûr ahâli-i müslimesi salif-üz-zikr câmiʻnin mesârif-i inşâiyesini
kendileri tesviye edeceklerini vaʻad etmişlerdir ve bizzat Maksim Efendi
dahi bu iş için Tuna Avrupa Komisyonundan bin frank istihsâl edeceğini
taʻahhüd ediyor binaen aleyh şehbender-i muma ileyhin mes’ûl vâkıʻanın
tervîh buyrulmasını ricâ ederim. Emr ü fermân”11.
Aynı yılın Eylül ayında konuya dair bir teşekkürle birlikte
Hâriciye Nezâreti’ne (5 Eylül sene (18)88) Kalas Baş Şehbenderliği’nden
şu yazı ulaşır12:
“Kalas’da mukîm ahâli-i müslime bin sekiz yüz seksen dört
senesine kadar bir kabristandan mahrum oldukları halde şimdi buna
malik olmalarından dolayı pek memnun ve müteşekkirdirler. Kalas’a
muvâsalat etmekde olan ahâli-i müslimenin tezâyüdü hasebiyle bir câmiʻi şerîfe lüzûm görülmekde ve ale’l-husûs mevsim-i sayfda yani Tuna’da
seyr-i sefâin esnâsında Kalas’da mukîm müslümanlar ile Osmanlı melâsı
bir câmiʻnin mevcûd bulunmamasından dolayı izhâr-ı te’essüf
etmekdedirler zîrâ ekseriya hesâb melâ satr üzere beherinde on tâ’ife
bulunduğu halde otuzu mütecâviz sefine Kalas limanında tevâkkuf
etmekde ve bu sûretle tüccâr ve müslimeden başka üç yüz islâm melâsı
merâsim-i dinîyeyi icradan mahrûm kalmakdadır. Şu hâl-i esefâ
iştimâlin”.
“Ale’l-husûs eyyam-ı mahsûsiyede tecvîz olunamayacağı
derkârdır. Kalas’da mütemekkin tebeʻamız tarafından bendenize bizzat
izhâr olunan arzu burada bir câmiʻi-şerîfin inşâsı mevkiʻi bahs ve
müzekkireye vazʻ etmeyi vazifeden add etdim bunun için kançılaryamızda
Tebʻa-i Devlet-i Aliyye’den herkes akd olunan bir cemʻiyetde câmiʻ-i
şerîf-i mezkûrun bir kıyyeyi havi olmak üzere ve imama mahsûs iki
odadan mürekkeb olmasına arap usûl-ı miʻmârisi üzerine inşâ edilmesine
minâresiz olmasına müttefikân kararlaşdırılmışdır. Ahali-i mezkûre
11BOA,HR.
12BOA,HR.

TO,71758- 41-93, 11 Mayıs 1888.
TO, 71759- 41-93, 11 Mayıs 1888.
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câmiʻ-i mezkûrun mesârif-i inşâiyesini kendileri tarafından tesviye
olunacağını vaʻd etdiler bendeniz dahi bu iş için Tuna Avrupa
Komisyonu’ndan bin frank istihsâl etmeyi taʻahhüd ederim yalnız
câmiʻnin inşâsına elverişli olan üç bin frank kıymetinde vasiʻ bir arsayı
cânîb-i hükûmet-i seniyyeden iştirâ buyrulması ricâ olunuyor binaen
aleyh arsa hakkındaki mes’ulleri tervîh buyurmalarını ricâ eylerim arsa
bir kere tedârik olunca câmiʻi şerîfin kariben inşâ ve itmâm
olunacağından eminim. Şurasını dahi makal ederim ki câmiʻi mezkûr
şehbenderhane namına kayd olunacağı cihetle Devlet-i Aliyye’nin malı
olacakdır efendim.”
Toplanan yardımlarla birlikte caminin nasıl yapılacağı da
planı dâhil her türlü ayrıntı kayıtlarca tespit edilebilmektedir. Buna göre
Hamidiye Camii’nin, Arap camileri şeklinde yapılacağı ve minaresinin
olmayacağı ilginç bir bilgi olarak kaydedilmiştir13:
“Ale’l-husûs eyyam-ı mahsûsiyede tecvîz olunamayacağı
derkârdır. Kalas’da mütemekkin tebeʻamız tarafından bendenize bizzat
izhâr olunan arzu burada bir câmiʻi-şerîfin inşâsı mevkiʻi bahs ve
müzekkireye vazʻ etmeyi vazifeden add etdim bunun için kançılaryamızda
Tebʻa-i Devlet-i Aliyye’den herkes akd olunan bir cemʻiyetde câmiʻ-i
şerîf-i mezkûrun bir kıyyeyi havi olmak üzere ve imama mahsûs iki
odadan mürekkeb olmasına arap usûl-ı miʻmârisi üzerine inşâ edilmesine
minâresiz olmasına müttefikân kararlaşdırılmışdır. Ahali-i mezkûre
câmiʻ-i mezkûrun mesârif-i inşâiyesini kendileri tarafından tesviye
olunacağını vaʻd etdiler bendeniz dahi bu iş için Tuna Avrupa
Komisyonu’ndan bin frank istihsâl etmeyi taʻahhüd ederim yalnız
câmiʻnin inşâsına elverişli olan üç bin frank kıymetinde vasiʻ bir arsayı
cânîb-i hükûmet-i seniyyeden iştirâ buyrulması ricâ olunuyor binaen
aleyh arsa hakkındaki mes’ulleri tervîh buyurmalarını ricâ eylerim arsa
bir kere tedârik olunca câmiʻi şerîfin kariben inşâ ve itmâm
olunacağından eminim. Şurasını dahi makal ederim ki câmiʻi mezkûr
şehbenderhane namına kayd olunacağı cihetle Devlet-i Aliyye’nin malı
olacakdır efendim.”
Caminin inşası için Abdülhamid Han’ın katkılarından dolayı
kendisine teşekkür bağlamında buraya onun adının verildiği de yine arşiv
vesikalarına şu şekilde yansır14:

13
14

BOA, HR. TO, 71759-41-93.
BOA, HR. TO, 72349-.345-6.
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“˝Hamidiye˝ nâmıyla tesmiye olunacak câmiʻ-i şerîf-i
mezbûrun haritasının sûreti takdîm kılınmışdır. Emr ü fermân.”
İlginç başka bir bilgi de Caminin inşası için Anderya Kanalos
adında gayrı Müslim bir mimar ile anlaşılmış olmasıdır: Anlaşmanın
metni ve camini planı aşağıdaki gibidir15:
Buyrulmasını komisyon-ı mezkûrun talebi üzerine ricâ ederim.
˝Hamidiye˝ nâmıyla tesmiye olunacak câmiʻ-i şerîf-i mezbûrun
haritasının sûreti takdîm kılınmışdır. Emr ü fermân.
Devamında da şunlar kayıtlıdır:
Muharrirîn-i İmzâ: Bir tarafdan Miʻmâr ˝Anderya Kanelanos˝ ve diğer
tarafdan Devlet-i Aliyye Baş Şehbenderi Maksim Efendi beyninde
mevâddâtına karar verilmişdir.
Evvelâ: Miʻmâr ˝Anderya Kanelanos˝ Kalas’da taʻyîn olunacak mahalde
ve Maksim Efendi ile beynlerinde kararlaşdırıldığı vechle edâ-yı salât’a
tahsîl olunmak üzere evvelce tanzîm olunan haritalarda muharrer
iʻbârede ve şerâite tahtında olarak bir câmiʻ-i şerîf inşâsını taʻahhüd
eder.
Sânîyen: İş bu binânın temeli iki buçuk tuğla arzında olmak üzere sath-ı
zeminden bir metre irtifâʻa kadar sert taşdan yapılacak ve bu irtifâʻdan
sonra duvarın kalınlığı iki tuğla olarak kireç ve kum harç ile iʻmâl
olunacakdır.
Sâlisen: 9
Hâmisen: Kereste birinci nevʻ çam ağacından ve döşemeleri ile tûlen
yekpâre kalas tahtasından olacakdır.
Sâdisen: Câmiʻ-i şerîfin hâricen badanası belediye bahçesindeki büfenin
badanasına müşâbih olacağı gibi latalar dahi boyanacakdır.
Sâbiân: Yedi adedden iʻbâret olacak olan pencereleri hâricen meşe ve
dâhilen çam ağaçtan iʻmâl ve bunlardan ikisi müdevver olarak camları
yekpâre olacak ve pencerelere lâzım gelen menteşe ve edevât-ı saire
birinci nevʻden olarak kâfi mikdarda olacakdır.
Sâminen: İçeriye girilecek kapı iki kanadlı zeminden bir metre irtifâʻdan
sonra cam vazʻ olunacak ve merdiven dahi taşdan inşâ edilecekdir16.”

15BOA
16

HR. TO. 72348- 345-6.
BOA, HR. TO. 72350 - 345-6.
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Tâsiʻân: Miʻmâr kezalik iş bu binanın havlusuna tuğladan ve döşemesi
tahtadan ve üzeri boyalı demir saçla mestûr iki oda ile bir matbah ve bir
abdesthâne inşâsını taʻahhüd eder.
Âşiren: Binanın etrâfı muhit tahta perde ile kapısı güzel işlenmiş ve
boyanmış çam ağacından olarak irtifâʻı iki metre olacakdır.
Hâdi âşer: Miʻmârlık ile binanın bi’l cümle levâzımâtına ve binâyı
boyasıyla beraber Eylül-i rûmînin beşine kadar teslîm etmekliği taʻahhüd
eder.
Sânî âşer: Zîrde vâzʻ-ı imzâ iş bu inşââta mukâbil miʻmâra on bin altı yüz
frank te’diyesine kaviyyen taʻahhüd ederim. Meblâğ-ı mezbûrun dört bin
beş yüz frangı lazıme-i inşâiyyenin iştirâsı için iş bu mukâvelenâmenin
hin-i akdinde ve bâkisi dahi”
Mimar Anderya Kanalos ile yapılan antlaşmanın sureti de şu şekildedir17
Bâb-ı Alî
Tercüme Odası
Numro
5
Ameliyat etdirildiğim iki bin frank kalıncaya değin ale’l-hesâb
tesviye edeceğini taʻahhüd eder.
İş bu mukâvelenâme iki nüsha olarak muharririn-i imzâ beyninde
teʻati olunmuşdur.
An Kalas
Fî 25 Haziran 1890
İmzâ
Maksim
İmzâ
Miʻmâr Anderya Kanelanos
Bu noktada Kalas’ta inşa edilecek bir caminin devleti
neden bu kadar meşgul ettiğini, buna neden bu kadar önem verildiği
anlamak adına şehirdeki ticari hareketliliği gösteren bazı bilgileri
sunmak faydalı olacaktır. 19. yüzyılın hemen başında, Mart 1817 ile
Aralık 1817 arasında 118 gemi İstanbul’a hububat getirmek için Kalas
İskelesi'ne gider ve önemli miktarda hububat getirir. Buna göre 1817
yılında Eflak ve Boğdan’dan ve Kalas üzerinden, 118 gemi ile
286.166 kile buğday, 41.875 kile arpa, 19.420 kile mısır İstanbul’a
doğru yola çıkarken, bu gemilerden 106’sı İstanbul’a ulaşır; 9’u Kalas
17BOA,

HR. TO. 72352 - 345-6.
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ve İbrail, 3’ü Sinop olmak üzere- toplam 12’si olumsuz hava şartları
sebebiyle İstanbul’a ulaşamaz 18 . Yine, 1829 yılında Kalas ve diğer
iskelelerden zahire almak için, kapan tüccarı 200 gemi gönderir.
Gemilerin gider gitmez yüklenilmesi için Eflak ve Boğdan
voyvodalarına emirname yazılması istenir19. Buradan anlaşılmaktadır
ki bu yüzyılda da hububat ihtiyacı yoğun şekilde devam etmektedir.
Bir diğer nokta da, Eflak ve Boğdan bölgesi ya da daha genel bir ifade
ile Tuna boyu sadece stratejik hususiyetlerle değil iktisadi açıdan da
mühim bir öneme sahiptir.
Tekrar konuya dönmek gerekirse; Camii şerif imamlığına
Hasan Sıdkı Efendi adında bir şahsın gönüllü olduğu
kaydedilmektedir.Ancak kendisinin, temel ihtiyaçlarını karşılayacak
gelirden yoksun olması dolayısıylagerek halktan gerekse şehbenderlikten
kendisine maaş bağlanmasını isteyen birçok dilekçesi mevcuttur.
Bunlardan bazılarını belirtmek konuyu açığa kavuşturmak adına
önemlidir20:
Hâriciye Nezâretine Fî 3 Temmuz Sene 93 tarihli Bükreş
Sefâret-i Seniyyesinden gelen 148 numaralı tahrîrât
“Kalas’da kâ’in Hamîdiye Cami-i Şerîfi imâmı Hasan Sıdkı
Efendiyi zât-ı âlî-i asafânelerine bir kere daha tavsiye-i mübâderet
etdiririm mûmâileyh medâr-ı maʻâşını almak ve vezâ’if-i mukaddesesini
hakkıyla îfâ edebilmek cânib-i hükûmet-i seniyyeden hiçbir maʻâşa nâ’il
olmaksızın üç sendeye karîb bir müddetden berü cami-i şerîf-i mezkûr
imâmetinde bulunmakdadır Kalas’dan esnâ-yı mürûrumda bi’z-zât
müşâhede eylediğim veçhile mûmâileyh bir hâl-i tahammül-fersâda
bulunmamakda olduğundan esbâb-ı maʻîşeti tedârik içün karîben cami-i
şerîf-i mezkûru terke mecbûr olacakdır imdi Kalas’da dâ’imâ ve ale’lhusûs mevsim-i sayf’da bir çok ahâli-i İslâmiye bulunmakda ve ahâli-i
merkûme nâm-ı sâmi-i hazret-i padişahiye mensûb olan mezkûr cami-i
şerîf salât-ı hamseyi edâ etmekde olduğundan cami-i şerîf-i mezkûr sûreti muntazamada îfâ-yı hidmet edecek birimâma muhtâçdır vazife-i imâmeti
hayli zamandan berü kâmil-i sıdk ve ehliyetiyle îfâ eden Hasan
Efendi’nin bu hidmete îfâsı muvaffık-ı hakâniyet olacağı zann ve
iʻtikâdında bulunduğum cihetle Kalas Şehbenderhânesi hâsılâtından
tesviye edilmek üzere şehrî dört yüz guruş maʻâşla mûmâileyhin cami-i
şerîf-i mezkûr imâmetine taʻyînini ricâ ederim ve mes’ûl-i âcizânemin
taraf-ı âlî-i âsafânelerinden hüsn-i telakkî buyurulacağını ümîd eylerim
Emr ü fermân”
18BOA,

HH, 29961-A.
HH, 30746-B.
20BOA, HR. TO. 36823-45.28, 3 Temmuz 1893.
19BOA,
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Bir başka belge de Hasan Sıdkı Efendi’nin vazifeli olmadığı
halde üç ay maaş almaksızın imamlık görevini yerine getirdiği ancak
temel ihtiyaçlarını görmek için de olsa bir miktar maaşa ihtiyacı
olduğunu belirtilirken, adı geçen şahsın başka bir yere gitmesinden endişe
edildiği ifade edilmektedir21:
“Şerif’in suret-i küşâdını muhârrerâtına sâbıkâ-i acizânemle bildirdiğim
gibi hasan Sıdkı Efendi’nin imâmete taʻyîni istirhâmını hâvî tebeʻa-i
müslimemiz tarafından arz kılınan arz u hâlleri takdîm etmişdim. Hasan
Efendi asla muvazzaf olmadığı halde üç aydan beri kemâl-i gayret ve
hitâm ile hizmet-i imâmeti iʻfâ etmekde ise de vâzife-i mezkûreyi ala gayrı inhâya meccânen iʻfâda devam edemeyeceği gibi zarûret halinden
muzırr ekseriya şikâyet eylemekde olunduğu bahanesiyle günün birinde
Kalas’ı terk ile istifa-yı maʻişeti üçin başka bir mahalle gitmesinden
endişe etmekdeyim zîrâ bu takdîrde câmiʻ-i şerîfʻin kapısını sedde mecbûr
olacağımızdan bu hâl tebeʻa-i müslimemizce azimi ve memleketce dahi
şâyân-ı teessüf ü te’sîratı muceb olacakdır. Binaen aleyh bir mikdar
münasib maʻâş tahsisiyle vâzife-i imâmetin Hasan Efendi uhdesinde
takrîr ve iʻfâsı veyahud diğer birinin taʻyîni ile imâmet hasenesinin bir
tertîb ve intizâm altına alınması için tensîb buyrulacak tedâbirin ittihâzı
zımnında keyfiyetin beyanıyla nazar-ı dikkat-i sefîranelerine vazʻını
işʻârını vazifeden add ederim. Emr ü fermân hazret-i men lehü’l
emrindir22.”
Hamidiye Cami-i Şerifî,I. Dünya Savaşı boyunca yağmaya uğrayacak ve
Osmanlı Devleti ile Romanya arasında imzalanan Bükreş Antlaşması
gereği bu yağma esnasında alınan malların Romanya hükümetince
karşılanmasına karar verilecektir. Buna bağlı olarak yağma edilen
malların listesi ve bu malların adetleri o zamanki ederleri ile aşağıdaki
listede belirtilecektir. Bahsi geçen listede Cami-i Şerif’in yanında imam
için ayrılan dairenin de yağmalandığı belirtilir. Bu nedenle daire içinde
aynı şekilde yağmalanan malların iadesi için bilgilendirme yapılır. Tüm
yağma edilen mallar, adetleri ve o günkü değerleri ile şöyle kaydedilir:
“Hâriciye Nezâret-i Celîlesiʻne
Devletlû Efendim Hazretleri
Romanya’nın iʻlân-ı harbi üzerine hemen Kalas kasabasını terk
etdirilerek orada vâkiʻ Hamidiye Câmiʻ-i Şerîfine aʻid eşya-yı mevkûfe ile
câmiʻye meşrut hanede mevcûd eşyalarım ali-hâlihi bırakılarak hareket
21BOA,
22BOA,

HR. TO. 79796. 43-96.
HR. TO. 79796. 43-96.
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edilmiş olduğu arzıyla beraber bu kere sulhün iʻâdesi üzerine icrâ edilen
muhaberede merbûtân takdîm kılınan defterde görülen câmiʻ-i şerîfe a’id
ve eşya-yı zâtiyelerimin yağma yağma ve gaib olduğu anlaşılmıştır.
Binsen aleyh bunların istirdâd-ı kıymetleriyle beraber ahvâl-i hazıra
münasebetiyle husûle gelen galâ-yı isʻâdan dolayı aynı eşyanın tedâriki
için ihtiyâr edeceğim fazla-i mesârife tekâbül edecek olan bir mikdar
tazminâtın da iʻtâsı istikmâli husûlüne müsaʻade-i aliyye-i cenab-ı
nezâret-penâhîlerinin sezâ-vâr buyrulması bâbında emr ü fermân hazret-i
men lehü’l emrindir”.
Fî 27 Mayıs sene (1)334/(1)918 Fî 27 Mayıs sene (1)334/(1)918
“Tahtakale civârında vâkiʻ Kundakçı Hanının 17 numrosunda misafiren
mukim Kalas Câmiʻ-i Şerîfi imâm ve hatibi Hasan Sıdkı Kalas Baş
Şehbenderhanesi imâmı ve Hamidiye Câmiʻ-i Şerîfi hatibi” 23
“Matbah’da
Frank
60
30
40
30
180
maʻa tabak, iki aded tas
30
Yekün:370

Aded
Yemek pişirmek için frenk makinesi
İki aded masa
Dört aded iskemle
Üç pencere perdeleri
Nühasdan üç aded tencere, on aded sahan
İki aded çinko tencereleri

Yemek Odasında
Frank
Aded
80
Soba maʻa borular
100
Bir aded yemek masası
200
On aded iskemle
120
İki pencere perdeleri maʻa kornize
150
Sofra takımı: maʻdenden maʻmûl beheri
düzine edilen çatal, kaşık, bıçaktır
60
Üç düzine tabak takımı
24
Sofra peşgirleri bir düzine
Yekün:734

23BOA
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Çamaşırhanede
Frank
120
frankdan
100
60
Yekün:280

Aded
Nühasdan iki aded kazgan beheri altmışar
Bir aded makine çamaşır kaynatmak için
İki aded çamaşır tenekesi, sepet ve ip

Sandık derununda elbise-i rûhâniyem
Frank
Aded
600Yekün- İki aded pantolon, iki aded
lata, iki aded yelek, iki aded ceket
olmak üzere ala kumaşdan maʻmûl
elbise-i rûhâniyem
Frank yekün
5190
1915
660
630
370
734
280
600
Yekün-ı Umûmî: 11384
“Câmiʻ-i şerîfe a’id eşya-yı mevkûfe ve yağma edilen eşya-yı zâtiyemin
mikdar ve kıymet-i hakîkaları ber-vech-i bâlâ defterde taʻadâd ve taʻyîn
edilmiş ise de ahvâl-i hazıra münâsebetiyle husûle gelen galâ-yı es’arın
netice-i tabiʻiyesi olarak bunların tedâriki mebâliğ-i mezkûr ile mümkün
olamayacağı nazar-ı dikkatinize arz ile gayrı eşyanın tedâriki için ihtiyâr
edeceğim fazla-i mesârife tekâbül edecek bir mikdar tazminâtın iʻtâsı
taleb ve istirhâm olunur efendim. Ol babda emr ü irâde efendim
hazretlerinindir”.
Fî 27 Mayıs sene (1)332/(1)918
Tahtakale civârında vâkiʻ Kundakçı Hanının 17 numrosunda misafiren
mukim Kalas Câmiʻ-i Şerîfi imâm ve hatibi Hasan Sıdkı”24

24BOAHR.SYS.
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Sonuç
Genel manada, tarihin dönemlendirilmesi meselesi uzunca
zamandır tartışılagelen bir vakıadır. Zira dönemlendime kriterlerinin ve
döneme verilen isimlerin göreceliliği konuyu ciddi manada
zorlaştırmaktadır. Bu manada en yoğun tartışmalardan biri de Osmanlı
tarihine dair olandır. Zira Osmanlı Devleti’nin kabaca kuruluş, yükselme,
gerileme ve çöküş devri olarak anlatılagelen evrelerinin niteleme
kriterlerinin ve keyfiyetinin de doğru analizi her daim zor olmuştur.
Gerileme ve çöküş kavramlarının göreceliliği burada araştırmacıların
karşısına çıkan en mühim engel elbette.
Bu çalışmanın ortaya koyduğu veriler yukarıda belirtilen
dönemlendirme evrelerinin en son aşamasına aittir. Yıkılışın son
noktasında merkezden oldukça uzak bir liman kentinde inşa edilecek bir
caminin, arsa alımı ile başlayan sürecinden isminin belirlenmesine,
imamının tespitinden I. Dünya Savaşı’nda bir anlaşmaya konu edilmesine
kadar ki her evresinin arşiv vesikalarında ayrıntısı ile takip
edilebilmesibir vakıanın aydınlatılmasından öte Osmanlı Devlet
teşkilatının hususiyet ve inceliklerini anlamak açısından çok önemlidir.
II. Abdülhamit’in şahsen alaka gösterdiği bu caminin inşasının devlet ve
tebaa arasındaki bağı göstermesi açısından değeri analize oldukça açıktır
Böyle bir yapıyı halk ve devletin birlikte inşa etmesi de bu döneme ait
farklı bir durumu ortaya koyar.
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