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Hüseyin Su nun Öykülerinde Kişi Kadrosu
Nurcan AKBAŞ
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Özet
Hüseyin Su, 1980 sonrası Türk öykücülüğünde klasik öykü
tekniği ile modern öykü olanaklarını birlikte kullanan önemli
yazarlarımızdandır. Deneme, araştırma ve eleştiri türünde eserler de veren
yazarın, Tüneller(1983), Gülşefdeli Yemeni (1998)1, Aşkın Halleri (1999)2,
Ana Üşümesi(1999)3 adlı dört öykü kitabı vardır. 1999 yılında Tüneller adlı
öykü kitabı, Ana Üşümesi adlı kitabıyla birleştirilerek tekrar yayımlanmıştır.
Hayatımızın her alanına yayılan içi boş, geçmişi olmayan ve geleceksiz
yaşam biçimi karşısında tavrını yazdıkları ile ortaya koyan Hüseyin Su’nun
öykülerindeki kişi kadrosunu bu bağlamda değerlendirirken, makalenin giriş
bölümünde Hüseyin Su’nun edebi kişiliğine ve öykülerine kısaca
değinilmiştir. Kişilerini oluştururken onların fiziksel yönlerini ve sosyal
yaşantılarını ön plana çıkarmak yerine ruhsal hallerini ve karakterlerini
ortaya koyan yazarın öykü kahramanları, yaşlarına göre sınıflandırılıp, her
yaş gurubunda ayrı bir önem kazanan içsel portreleri, alt başlıklar halinde
gösterilmiştir. Böylece Hüseyin Su’nun geçmişin değerlerini hatırlatmak ve
sürdürmek için öykü kişilerini nasıl oluşturduğu saptanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Hüseyin Su, Öykü, Kişi Kadrosu, Portre,
Çocuklar, Gençler, Orta Yaşlılar, Yaşlılar

Characters in Hüseyin Su’s Stories
Abstract
Hüseyin Su is one of our important writers using modern facilities
with classical story technique. The writer who has works in the type of assay,
research, and critique has also four story books; Tüneller (1983), Gülşefdeli


1

İncelemede şu baskıdan yararlanılmıştır: Hüseyin Su, Gülşefdeli Yemeni,
Hece Yayınları, Ankara, 1998
2
İncelemede şu baskıdan yararlanılmıştır: Hüseyin Su, Aşkın Halleri, Hece
Yayınları, Ankara, 1999
3
İncelemede şu baskıdan yararlanılmıştır: Hüseyin Su, Ana Üşümesi, Hece
Yayınları, Ankara, 1999
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Yemeni (1998), Aşkın Halleri (1999) and Ana Üşümesi ( It was published as
putting together with Tüneller in 1999). As Hüseyin Su defined his attitude
with his works against life style that is hallow, hasn’t got a history and a
future is reviewed, it is briefly touched upon Hüseyin Su’s literary
personality and stories in the prologue of the article. Su whose characters
displaying mental state and personality instead of bringing to the fore of
physical aspects and social life are classified according to the age and his
inner portraits becoming important in every age group are indicated as
subheadings. So it is tried to identify how he created his characters to bring to
mind and maintain the worth of the past.
Key words: Hüseyin Su, Story, Characters, Portrait, Children,
Young, Middle Aged, Old.

Giriş
Son dönem Türk öykücülüğünde önemli bir yer edinen
Hüseyin Su, öykülerinde olaylara kendine özgü yaklaşımı, dili
kullanmadaki başarısı ve etkili anlatımıyla dikkat çeken
yazarlarımızdan biridir.
Okuma yazmayı bilmediği dönemlerde sözlü öykülerle
büyüdüğünü belirten yazar, bu dönemde şeyhlerin ağzından
dinlediği menkıbeler, vaizler, Kur’an ve hadislerdeki dini tahkiyeler
ile ilk okuma yıllarında okuduğu çeşitli halk hikâyelerinin,
kendisine ince bir insani duyarlılık kazandırdığını belirtir.4
Okumayı öğrendikten sonra ise adı geçen öykülerin yazılı
metinleriyle yüz yüze geldiğini söyleyen yazar, sözlerine şöyle
devam eder: “Okumayı ve yazmayı öğrendikten sonra bunların
yazılı metinleriyle birlikte halk hikâyelerini de tanıdım. Kış
akşamlarında babamın odasına toplanan dostlarına, mevlitten
peygamberimizin doğumunu, miraç yolculuğunu, ölümünü,
Kesikbaş Hikayelerini, Hz. Ali Cenklerini, Heyber Kalesi’ni, Kerem
ile Aslı’yı, Ferhat ile Şirin’i, Aşık Garip’i Yusuf ile Züleyha’yı…
daha çok da kendim için Sürmeli Bey ile Telli Senem’i okurdum.”5
Bu metinler sayesinde kendisinde bir “tahkiye dokusu” 6
oluştuğunu belirten Su, öykü damarının oluşmasını bu dokuya
bağlar. Daha sonra Türkçe ve edebiyat kitaplarında yer alan yerli ve
yabancı yazarlar ile bu yazarların eserlerini tanımak için çaba
gösterir. Pek çok yazara ait eseri bulup okur.


4

Cemal Şakar, “Hüseyin Su İle Söyleşi: Öykü Yazarının Kulağı ‘Kün’
Emrine Aşina Olmalı”, Hüseyin Su Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul, 2005,
s.285
5
Cemal Şakar, a.g.e., s.285
6
Cemal Şakar, a.g.e., s.285
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Liseyi bitirdikten sonra Diriliş ve Edebiyat dergileri ile tanışır.
“Yan yana yükselen iki sütundu bu dergiler ve kitaplar. Büyük
Doğu ve Necip Fazıl daha çok siyasal bir idoldü bizim için.
Edebiyatın ve sanatın alanlarını ve imkânlarını Sezai Karakoç ve
Nuri Pakdil’le tanıdım. İşte bir insan için damar ya da çizgi
dediğimiz de böyle oluşuyordu sanırım”7 sözleriyle edebiyat
çizgisinin nasıl oluştuğunu özetlemiştir. Yazar, Ankara Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi nde okuduklarını ve dil, duyarlılık, tahkiye
bakımından kendini dokusal olarak yakın hissettiği, hem bir okur,
hem de bir yazar olarak kendisi ile bir kan bağı olduğunu gördüğü
adları şöyle sıralar: “Çehov, Maupassant, Borges, Poe, Wolf,
Faulkner, Balzac, Dostoyevski…; Binbir Gece Masalları,
Müzekkinnüfus, Tabakatü’l- Kübra…; Halit Ziya Uşaklıgil, Refik
Halit Karay, Sait Faik, Memduh Şefket, Sabahattin Ali, Sevim
Burak, Bilge Karasu, Tarık Buğra, Vüs’at O. Bener, Sabahattin
Kudret Aksal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Haldun Taner, Tahsin
Yücel, Oğuz Atay, Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu ve her biri
birer okul olarak Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil… Yazı ve
öykü çizgimdeki geriye döner dönmez hemen görebileceğim işaret
taşları bunlar.”8
“Edebiyatın ve sanatın alanlarını ve imkânlarını, Türk ve
dünya edebiyatında etkin olan birçok yazar ve eseri okuyarak
genişleten”9 Hüseyin Su, çocukluk ve ilk gençlik yılları ile
üniversite yıllarında özümsediği hikâyecilik geleneği sayesinde,
taklit ve yapmacılıktan uzak, özgün öyküler yazmıştır. Dili
kullanırken oldukça titiz çalışan, sözcükleri kimlikleri ile beraber
tanıdığını hissettiren yazar,10 aynı özgün tavrı öykülerinin
konularını oluştururken de ortaya koyar.
Su, 1970 yılının sonuna doğru Edebiyat Dergisi’nde yazmaya
başlar. Bu arada İlim ve Sanat, Mavera dergilerinde de yazıları
çıkar. 1983 yılında, henüz Edebiyat Dergisi kapatılmamışken
kaleme aldığı ve bu dergide yayımladığı öyküleri Tüneller adı ile
Edebiyat Dergisi yayınları arasında çıkar.
Yazar, 1984 yılının Aralık ayında son sayısını çıkaran
Edebiyat Dergisi’nden sonra 12-13 yıl süren uzunca bir suskunluk


7

Cemal Şakar, a.g.e., s.286
Cemal Şakar, a.g.e., s.287
9
Zeki Taştan, “Hüseyin Su ve Ayfer Tunç’un İnsanları”, Hikâyenin Bu Günü
Bu Günün Hikâyesi–80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, Ümraniye
Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2008, s.2
10
Mehmet Dursun Erdem, “Hüseyin Su’nun Türkçeye Bakışı ve Dili
Kullanımı”, Hüseyin Su Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul, 2005, s.124
8

7

8
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dönemine girer. Bu dönemin kendisi için bir suskunluktan başka,
bir bekleyiş dönemi olduğunu belirten Hüseyin Su, bu süreci daha
iyi anlayabilmek için, Edebiyat Dergisi’nin temel dinamiklerine
bakılması gerektiğini belirtir:
“…Benim içinse, somut olarak, yazınsal olarak olmasa da,
bir anlamda Edebiyat Dergisi süreci hep devam ediyordu. Hemen
her gün sabahtan akşama kadar Nuri Pakdil’le birlikteydik.
Edebiyat Dergisi’nin düşünsel, siyasal hassasiyetlerini ve gerilimini
en yoğun bir biçimde kesintisiz bu on iki yıllık süre içinde yaşadık.
Yazınsal ve kültürel ilgimiz okuma, konuşma, düşünme ve
düşleme… düzleminde hep sürdü. Hayatımın Nuri Pakdil’le geçen
en gerilimli bu on iki yılına çok şey borçluyum.”11
Asıl adı İbrahim Çelik olan ve eserlerini Hüseyin Su imzası
ile yazan yazar, Edebiyat Dergisi’nin bir daha çıkmayacağını
gördükten sonra, Hece Dergisi için hazırlıklara başlar. 1996 yılının
sonuna kadar devam eden bu sürecin sonunda, 1997 yılının Ocak
ayında derginin ilk sayısını çıkarır. Yazarın uzun bir zaman içinde
ve bir gelenekten beslenerek yapılandırdığı öykücülüğünün ilk
ürünlerini bu dergide görürüz. Kendisinin de “suskunluk”12 dediği
ve bu sürede kaleme aldığı yazı ve öyküleri Hece Dergisi’nde
yayımlanır.
Hüseyin Su, çocukluğundan beri dinlediklerinin ve
okuduklarnıın kendinde bir öykü birikimi oluşturduğunu belirtir. İlk
defa yazmak için oturduğunda kaleminden çıkan şeyin öykü
olduğunu, yazıya dönük düşünüşünün, duyarlılığının, duruşunun ve
dilinin kendisinde bir öykü kuracak malzemeler oluşturduğunu
söyleyen Gülşefdeli Yemeni’nin yazarı, öykülerini nasıl yazdığını şu
şekilde ifade eder: “Önce bir tohum halinde, öykülük bir düşünce
düşer içime. Sonra da çimlenip dal budak salar. Onu genellikle
uzun bir süre içimde gezdiririm. Daha çok notlarımı düşünerek
alırım. Kâğıtlara yazdığım notlar bir öykü için gerekli olanların
onda biri bile değildir. İster üşengeçlikten ve tembellikten,
isterseniz hayatımızda yazıya ayrılan zamanın yetersizliğinden
deyin, bir öyküyü yazmak için bir türlü masaya oturmaya kendimi
ikna edemediğim için, öykünün kurgusal olarak yapısı neredeyse
yüzde yüz düşünce planında tamamlanır. Bazı öykülerin sayfaları


11
12

Cemal Şakar, a.g.e., s.287
Cemal Şakar, a.g.e., s.275
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ve paragrafları bile kâğıtla kalemin buluşmasından önce belli
olur.”13
Bir “olay ve atmosfer hikâyecisi olmaktan çok kişi
hikâyecisi”14 olan Hüseyin Su, öykülerinde, kahramanlarının hayat
içindeki durumlarını, yalın bir şekilde ve halk söyleyişleri ile
donatarak anlatan bir yazardır. Bu açıdan bakıldığında son dönem
edebiyatımızda, popüler kültürün etkisinde kalmadan yazan
kalemlerimizdendir.
Öykülerinde modern hayat ile geleneksel hayatı karşılaştıran
Hüseyin Su için tutucu bir gelenekçi demek yanlış olur. Yazara
göre geleceğin yapılandırılması için geçmişin değerlerini bilmek
gerekir. “Yeni, geleneğin memesinden emmek zorundadır ki yeni
olabilsin ve yeni kalabilsin. Bir çocuğun ana sütüyle büyümesi gibi.
Tersi durumda, kendisi de bir gelenek olamayacak,
oluşturamayacaktır… Gerek düne, gerekse yarına karşı konan
inkârcı tavır, hiçbir zaman tavır değildir.”15 Bu sözleri yazarın,
öyküleri ve diğer yazıları ile geçmiş ve gelecek arasında adeta bir
köprü olduğunu gösterir. Öykülerinde gelenekleri ve eskinin
kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini ön plana çıkarıp, onları
değerlendirirken, aynı zamanda bunları genç kuşaklara tanıtmak ve
unutturmamak gibi bir misyonu da sürdürmüştür.
Öykülerinde yer olarak Anadolu’nun çeşitli köylerini ve
küçük kasabalarını seçen yazar, buradaki hayatları, yine buraların
insanları olan kahramanlarıyla aktarırken okuru tanıdık bir
dünyanın içinde dolaştırır. Böylece okur onun öykülerini okurken
hep bildiği, yaşadığı ve tanıdığı, fakat çoğu kez görmezden geldiği
değerleri/değerlerini hatırlar. Bu toprakların öykülerini, olanca
sadeliği ve tarafsızlığı ile anlatan yazar, Anadolu’yu sosyalist
gerçekçi yazarlarda görülen “ideolojik bir kalıba”16 uydurmaktan da
uzak durmuştur. O, bu noktada içinde bulunduğu toplumu en saf ve
samimi duyguları ile ifade ederken, aynı zamanda sanatçı
sorumluluğunu da yerine getirmiştir.
Hüseyin Su’nun 1983 yılında Edebiyat Dergisi Yayınları
arasında çıkan Tüneller adlı öykü kitabından sonra, 1998 ve 1999
yıllarında iki öykü kitabı daha yayımlanır. Gülşefdeli Yemeni ve


13

Hüseyin Su, Öykü Soruşturması, Hece, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı
46/47, Ekim/Kasım 2000, s.253
14
Nurullah Çetin, “Hüseyin Su’nun Hikâyeleri”, Hüseyin Su Kitabı, Nehir
Yayınları, İstanbul, 2005, s.11
15
Cemal Şakar, a.g.e., s.291
16
Nurullah Çetin, “Hüseyin Su’nun Hikâyeleri”, Hüseyin Su Kitabı, Nehir
Yayınları, İstanbul, 2005, s.30
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Aşkın Halleri adlı eserlerin temelleri, daha Edebiyat Dergisi’nin
kapatıldığı yıllarda atılmış ve kendisinin “bir bekleyiş dönemi”17
olarak adlandırdığı bu dönemde tasarlanmıştır. Hüseyin Su’nun,
Ana Üşümesi adlı yapıtı yayımlanmış son öykü kitabıdır. Kitap,
Tüneller (1983) adlı kitabının yeniden gözden geçirilip
düzenlenmesi ile birlikte basılır. Dört öykü kitabında toplam 25
öyküsü bulunan yazarın, öykülerinden başka araştırma, inceleme ve
eleştiri kitapları da vardır. Kendinden önceki öykü geleneğini
özümseyen ve kendine has öyküler yazan Su, hâlen Hece, Hece
Öykü ve Hece Yayınları’nın genel yayın yönetmenliğini
sürdürmektedir.
1983 ile 1999 yılları arasında toplam dört öykü kitabı
yayınlayan yazarın bu kitapları şunlardır:
Tüneller
1983 yılında Edebiyat Dergisi Yayınları arasından çıkan
Tüneller adlı kitap, yazarın Edebiyat Dergisi’nde yayımlanan
öykülerinden oluşmuştur. Daha sonra Ana Üşümesi adlı kitapla
birleştirilerek 1999 yılında yayımlanacak olan bu eserde, toplam altı
tane öykü vardır. Kitapta yer alan öyküler şunlardır: Tüneller,
Rahvan, Isındıkça Buğulanan Toprak, Girdaplarda, Kaynayıp
Çoğaldıkça Kanımız, Damarlarda Kan Gibi.
Ana Üşümesi adlı kitap ile birleştirirlerek kitabın ikinci
bölümünde yer alan bu öyküler, yazarın diğer öykülerinde ortaya
koyduğu duyarlılıktan tamamen ayrılır. Bu öyküler, öyküden çok
deneme niteliği taşıyan metinlerdir. “Yoksulluk, emek, kitap,
mülkiyet, alın teri, ezilenler, öncüler, bilenmek, sorumluluk, direnç
gibi konuların anlatıldığı bu kitapta kullanılan ifade Edebiyat
Dergisi’nin ortak jargonu ile yazılmıştır. Edebiyat Dergisi’nde
oluşmuş ortak duyarlılığı dile getirdiği için bu metinlere
angaje/görevli metinler de denebilir.”18
Kitapta yer alan kahramanların hemen hemen tamamı
mevcut durumdan hoşnut olmayan kişilerdir. İslami duyarlılığa
sahip bu kişiler toplumun kurtuluşu için gönüllü birer
kahramandırlar. Metinler içinde gerek düşünsel, gerekse eylemsel
olarak konumlandırılmaya çalışılan bu kişiler, toplumsal hayat
içinde görülen sahtelikleri gözler önüne sererek, çözüm yolları
ararlar. Bu kişiler, yoksulluğu ve İslam dininin yoksulluğa
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yaklaşımını, konuşmalarının odağına koyarlar. Genellikle epik,
zaman zaman da coşkun bir tarzda yazılan bu metinlerde, İslam
dininin yoksullara el uzattığına, ancak İslami değerlerden
uzaklaşılarak kurulan toplumsal hayat içinde yoksulların
aşağılandığına dikkat çekilir.
Gülşefdeli Yemeni
Hüseyin Su’nun ikinci öykü kitabı olan Gülşefdeli Yemeni,
Hece Yayınları tarafından 1998 yılında yayımlanır. Kitap içinde yer
alan Gülşefdeli Yemeni ile Giden Gün Ömürdendir adlı öyküler
Arnavutçaya, yine Gülşefdeli Yemeni adlı öykü Azericeye
çevrilmiştir. Kitapta toplam sekiz öykü vardır: Gülşefdeli Yemeni,
Giden Gün Ömürdendir, Yanağımda Dedemin Sakal İzleri,
İbrişimden Yürek Bağları, Suya Vuran Kırılgan Suret, Yüzündeki
Deniz Duruluğu, Geride Kaldı Gönlün, Kolum Kısa Yol Uzun.
İsmini içindeki ilk öyküden alan Gülşefdeli Yemeni adlı
kitaptaki öykülerin neredeyse tamamında kuşaklar arası ilişkiler,
toplumsal değerlerin yok olması ve yeni değerlerin toplumu
biçimlendirmesi anlatılmaktadır. Öykülerinde eskinin ve eski
değerlerin öneminden yana tavır koyan öykücümüz, yitip giden
geleneksel ve insani değerler karşısında hüzünlenir.
Yazılarında eski ve geleneksel yaşam biçimini savunan ve
bu değerlerin öğretilmesi gerektiğini salık veren yazar, bunu kökten
gelenekçi bir tutumla ortaya koymaz. Modern hayatın
getirdikleriyle, insan ilişkilerinin, sevgi ve saygının, nasıl yavaş
yavaş ortadan kaybolduğunu, yeni ve modern olanı incitmeden
anlatır. Değişen dünya ve yaşam tarzlarının insanlarda oluşturduğu
ruhsal boşlukları ve bunalımları dile getirir.
Gülşefdeli Yemeni adlı kitabın öykülerinin tamamı aile
odaklıdır. Kitapta yer alan pek çok öyküde çocuk ve genç kişiler,
aile bireyleri arasında yaşanan çatışmayı ortaya koyan önemli birer
motiftir. Aile fertleri arasında, en fazla gerilimin hissedildiği,
çatışmaların yaşandığı kişiler gençlerdir.
Günümüz dünyasında artık rastlayamadığımız ve anılarda
kalmış değerli kişilerin, aile ve toplum içindeki sıradan hayatlarını
dile getiren bu öykü kitabında yazar, kişilerini geleneksel değerlerle
donatırken, onları, ahlaklı davranışlarından dolayı yüceltir. Onlara,
zaman zaman birer fikir niteliğinde açıklamalar yaptırır, bazen de
eylemlerde bulundurur. Böylece kendi inandığı gerçeklerini, öykü
kişileri aracılığı ile ortaya koymuş olur.
Yazarın, ilk öykü kitabında bulunan zorlama ve yapay
kodlardan sıyrıldığını belirten Necip Tosun, onun artık duru ve
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akıcı bir üslup yakalayıp, bir yazar olarak kendini bulduğunu
belirtir.19
Ana Üşümesi
1999 yılında, yazarın Tüneller adlı kitabı düzenlenerek ve
Ana Üşümesi adlı kitapla birleştirilerek tekrar yayımlanır. Hece
Yayınları tarafından çıkarılan kitap, iki bölümden oluşur. Birinci
bölümün adı Ana Üşümesi’dir. Kitapta altı öykü yer alır.
Kitaba ismini veren öykü olan Ana Üşümesi Arnavutçaya
çevrilmiştir. Toplam on iki öykünün yer aldığı kitabın ikinci
bölümündeki öykülerin isimlerini, Tüneller adlı kitabı tanıtırken
belirtmiştik. Ana Üşümesi adlı birinci bölümde yer alan öyküler
şunlardır: Ana Üşümesi, Alnımı Uzatıyorum Rüzgârın Dudaklarına,
Tüller, Aydan Arıdır Yüzleri, Bir Bulanık Akıntı, Ütü Yanığı Günler.
Kitabın birinci bölümünde toplanan tüm öykülerde
yoksulluk ve yoksunluk konusu işlenmiştir. Fakir ve çaresiz
insanların hayata tutunma çabalarının anlatıldığı bu öykülerde,
öykü kişilerinin hemen hepsi İslami bir duyarlılığa sahiptir.
Yaşadıkları acılara dayanma gücünü Allah’a sığınarak bulurlar.
Öykülerdeki konuların ortak paydaları, yoksulluk, çaresizlik,
kurtuluş için köyden kente göç ve memleket özlemi sebebiyle
memlekete geri dönüş olarak sıralanabilir. Kişiler ise hem
yoksulluk çekmekte hem de çaresizlikleri sebebiyle ezilmektedirler.
Yoksunluğunu çektikleri şeyler sadece maddiyat değildir. Onlar,
aynı zamanda ana-babalarının, eşlerinin, sıcak bir yuvanın veya
memleketlerinin de yoksunluğunu çekerler. Bu çift taraflı ezilme
hali onları daha da çaresiz yapar. Her şeyin Allah’tan geldiğine
inanıp kaderlerine razı olurlar, dua ederek böyle yaşamaya dayanma
gücünü kendilerinde bulurlar.
Kitabın ikinci bölümünde ise birinci bölümün yoksul ve
çaresiz insanlarının uyanışını, doğrulup daha iyi bir yaşam için
mücadele etme girişimlerini ve bu girişimin ancak İslam inancı ve
bu yaşam biçimi dâhilinde gerçekleşeceği belirtilir. Tüm bu
eylemler birer düşünce olarak ikinci bölümde sunulur. Yazar bu
şekilde kitabın iki bölümünü oluşturan konuları birbirine bağlamış
olur.
Aşkın Halleri
Hüseyin Su’nun Aşkın Halleri adlı öykü kitabı, 1999
yılında Hece Yayınları tarafından yayımlanır. Toplam beş öyküden
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oluşan kitaba yazar eserde yer alan öykülerin konularını genelleyen
bir isim vermeyi uygun görmüştür. Kitapta yer alan öyküler
şunlardır: Beri Gel Güzel de Yüzün Göreyim, Yiğidim Ya Ona
Gücüm Yetmiyor, Gömleği Yırtık Kırmızı Gül, Sen Gelmezsen
Güvercinler Küser, Ayrılık Makamında Gönül Ezgisi.
Öykülerinde geleneksel olan ile modern olanı karşılaştıran
Hüseyin Su, bu kitabında geçmişin penceresinden günümüzün
aşklarına bakarak bir karşılaştırma yapar. İnsaniyetin ve
maneviyatın, maddi olana karşı değerlenmesiyle, geçmişin
geleneksel aşkları da önem kazanır. Tümü aşk temasını izleyen bu
kitabın öykülerinde, aşkın tuzağına yakalanmış kişiler ve
çevrelerindeki insanların, arkadaşların, ailenin bu kişilere karşı
tutumları, onlara bakış açıları ve değerlendirmeleri yer alır.
Yazar, aşk ateşi ile yanan bu kahramanlar aracılığı ile aşkın
ne denli acı verici, aynı zamanda olgunlaştırıcı olduğunu dile
getirir. Aşkın ateşi onların yüreğine düştüğü zaman, onları içli,
derin ve yanık yapar. Bu kişilerin gözleri, aşklarından başka hiçbir
şeyi görmez ve sonsuza kadar ulaşamayacakları bir aşkın peşinden
koşarlar. Fakat bu koşturmadan dolayı bir an bile pişmanlık
duymazlar. Onlar için aşkın güzelliği de buradadır. Yandıkça
olgunlaşacaklarına ve manevi güçlerinin artacağına inanırlar.
Aşkın Halleri’indeki öykülerin hiç birinde kavuşma yoktur.
Özellikle halk öykülerinde rastladığımız ve aşkın ateşi ile yanıp,
maneviyata ulaşma düşüncesi, bu öykülerde de sezilir. Kitabın
başında yar alan “Hikmetten okuram sırdan sezerem; Aşk defterin
açıp görem sultanım”(s.9) dizeleri ile kitabın sonunda yer alan ve
Şeyh Galip’e ait olan “Ah mine’l ışkı ve halatihi; Ahraka kalbi bi
hararatihi”(s.117) dizeleri aslında yazarın aşka bakışını ortaya
koyar.
Aşkın Halleri adlı kitabında, aşkı erotizme bulaştırmadan
olanca saflığı, kutsallığı, hüznü, acısı ve romantizmi içinde
okuyucusuna aktaran20 Hüseyin Su’ya göre “aşkın yüzü şehvete
döndüğünde düşüş; güzelliğe, saflığa döndüğünde ve ruhsal arayışa
geçtiğinde incelme başlar.”21 Bu sebeple Aşkın Halleri adlı kitapta
aşk, manevi duygularla bezenmiştir, kahramanları da aşkı olanca
zarafetiyle yaşarlar.
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Hüseyin Su’nun Öykülerinde Kişi Kadrosu
Bir durum veya atmosfer öykücüsü olmaktan çok bir kişi
öykücüsü olarak tanımlanan Hüseyin Su, öykü kahramanlarını
canlandırırken izlenimlerinden veya anılarından yararlanır. Bu da
yazarın kahramanlarını doğal ve gerçekçi yapar.
Hüseyin Su’nun kahramanları, yaşamış, sıradan kişilerdir.
Hayattan beklentileri, hayata bakışları, hissettikleri, yaşadıkları
aşklar ve çektikleri aşk acısı, gördükleri zulüm ve gösterdikleri
tevekkül, hatta başkaldırışları bile sıradandır. Onlar arasında sıra
dışı düşünen ve yaşayan kişiler yoktur. Gerçek hayatta olduğu gibi
bu kişilerin
durgun yaşantıları arasında yaşadıkları küçük
dalgalanmalar, onların sıradan hayatlarını yerinden oynatmaya
yeter.
Hüseyin Su, kahramanlarını gerçek hayat içinden seçerken
mekân olarak Anadolu’yu gösterir. Onun kişileri, bu toprakların
insanlarıdır. Aşk acısı çektiklerinde, eziyet gördüklerinde, zulüm
ettiklerinde, başkaldırdıklarında hep bu toprağa aittirler. Bu
sebepten dolayı onun kişileri yadırganmaz, tanıdık gelir. Onlarla
empati kurmak kolaydır.
Yazarın kahramanlarının bir diğer özelliği de geçmişin
kalıcı değerlerine bağlı olmalarıdır. Bu kişiler, yaşantılarında
geçmişin izlerini taşırlar. Geleneklere bağlıdırlar ve bunların
güzelliğine inanmışlardır. Gerek aile içi ilişkilerinde gerek sosyal
yaşantılarında yüzleri her zaman geleneğe bakar. Anadolu’da ve
özellikle kırsal kesimde hala devam ettirilmekte olan bu değerler
eşliğindeki yaşam onlar için önemlidir. Değişmekte olan eskinin
yaşam biçimi ve yerine gelen yenidünya düzeni karşısında bazıları
içlenip kahrolur; kimi, çocuklarını söz konusu yeni yaşam biçiminin
getireceği tehlikelerinden korumaya çalışır, kimi de yaşadığı
huzursuzluğun, yaşanılan toplumsal çözülme olduğunu bilemeden
kendi başına, yarasına merhem olmaya çabalar.
Hüseyin Su’nun kahramanlarını iyi ve kötü olarak ayırmak
imkânsızdır. O, kahramanlarının hepsine aynı mesafeden bakar.
Herhangi birinden ya da birinin kişiliğinden yana tavır koymaz.
“Her şey insan içindir, insanoğlu doğru da yapabilir yanlış da”
fikrinden yola çıkarak kahramanlarını oluşturur ve onlara karşı
tarafsızlığını öykülerinin sonuna dek korur. Ancak öykülerinde ön
plana çıkardığı geleneksel değerler ve maneviyat olduğu için bunlar
eşliğinde yaşayan kişilerinin duygularını daha net hissettirmeye
çalışır. Bu sebeple yazar, toplum içinde saygın ve olumlu kişiler
oluştururken, aynı zamanda bu tipleri inandığı değerlerle donatır.
Onun öykülerinde kahramanın kaybetmesi veya kazanması söz
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konusu değildir. Acı da çekse, zafer de kazansa yazarın asıl hedefi,
portre öyküleriyle okura, eskinin inandığı değerlerini kabul ettirmek
ve yeni düzenin insaniyetten uzak yüzünü göstermektir. Yazar
kahramanlarını, köklü değerlere bağlı, manevi yönleri güçlü, inançlı
kişiler olarak aktarmaya çalışırken, bir anlamda geçmişin yaşam
biçimini ve değerlerini de savunmuş olur.
Hüseyin Su’nun öykülerindeki kişiler genel olarak yoksul,
mazlum ve ezilmiş kişilerdir. Onlar, gördükleri haksızlık ve zulüm
karşısında sessiz kalıp sabır gösteririler. Manevi yönleri güçlü olan
bu kişiler, tevekkül edip, Allah’a sığınırlar. Onların hayatlarında,
büyük oranda Hakk’a teslimiyet vardır. Yaşadıkları hiçbir
olumsuzluktan şikâyet etmezler. Kendileri için hep en hayırlısını
isterler, hayırlı olanın ardından giderler. Anadolu insanının hayat
karşısındaki genel tutumunun bir yansıması olan bu karakterler
arasında bazen sesini yükselten ve yapılan haksızlığa karşı gelen
tipler de vardır. Bu ses, İslam inançları ve değerleri çerçevesinde
yükselir; adalet, dini inançlar ve gelenekler dâhilinde aranır.
Yazarın kahramanlarının pek çoğu, özellikle de aşk acısı
çekenleri, acının ve hüznün kendilerini olgunlaştıracağını düşünür.
Bu kırılgan ve mağdur kişiler, çile çekerek olgunlaşırlar. Çünkü
onların her biri öyküde aynı zamanda bilge ve saygın birer kişilik
olarak gösterilirler. Trajik yaşantıları eninde sonunda onları arif
birer birey yapar.
Kendinden önceki öykü geleneği ile beslenmiş ve bu
geleneği özümsemiş olan yazar, çevre betimlemelerinden çok daha
fazla yer verdiği şey, oluşturduğu tiplerin ruh halleridir. Onların
hayat karşısındaki duruşlarını, iç sesleri ile bazen de yanlarındaki
diğer
kahramanlara
açılmalarını
sağlayarak
aktarırken,
kahramanlarının hüzünlerinin, kederlerinin ve yaşadıkları
çelişkilerin kaynağını da ortaya koymuş olur.
Hüseyin Su’nun kişileri hem günümüzün hem de geçmişin
insanlarıdır. Geçmişten beslenen bu insanlar gerçek, ancak modern
hayatın ürettiği popüler karakterler değildir. Onlar, her moda olan
şeyin akıbetini, yani unutulmayı yaşamazlar. Bu sebeple yazar,
yüzleri geçmişe dönük bu kişileri öykülerinin kahramanı yaparken,
eskinin kalıcı değerlerinden yararlanır. Modern kültürün ortaya
attığı ve gelenek ile gelecek arasında oluşturulmaya çalışılan
uçuruma dikkat çekerek, bu iki kavramın birbirinden
ayrılamayacağını söyleyip, kapatmaya çalışan yazar, bu konuda
şunları söylemiştir: “…yeni geleneğin memesinden emmek
zorundadır ki yeni olabilsin ve yeni kalabilsin. Bir çocuğun ana
sütü ile büyümesi gibi. Tersi durumda kendisi de bir gün gelenek
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olamayacak ve oluşturamayacaktır. İliksiz bir kemik düşünebilir
miyiz? Gelenek ilk insan olan Âdem’le son insan arasındaki vahyi
ilik bağıdır. Gerek düne, gerekse yarına karşı konan inkârcı tavır,
hiçbir zaman tavır değildir. Geleceksiz gelenek ve geleneksiz
gelecek olabilir mi?”22
Her karakteri ayrı bir derinlikte işleyen yazar, oluşturduğu
her tipi farklı bir öyküde yaşatılabilecek şekilde tanımlar. Yani
onun öykülerindeki her insan başlı başına bir öykü konusudur. Türk
toplumunda, özellikle de köy veya kasaba yaşantısı içinde,
kalabalıklar arasında seçtiği ve öyküsüne konumlandırdığı
karakterleri tanıtırken, onların sosyal yaşantılarından ve fiziksel
özelliklerinden çok, iç dünyaları, ruhsal yanları önem kazanır.
Hüseyin Su’nun kahramanlarının fiziksel özellikleri, birkaçı hariç,
belli değildir. Onlar fiziksel olarak yalnızca yaş gurupları ile
belleğimizde iz bırakır.
1. Çocuklar
Öykülerinde çocuğa ve çocukluğa dair anılara yer veren
Hüseyin Su, insanoğlunun bu evresini, yaşanılabilir bir gelecek için
göz ardı edilmemesi gereken bir dönem olarak görür. Bugün
kaybolmuş ve bozulmuş olan insani değerler yerini hızlı bir şekilde
içi boşaltılmış, insani olandan kopmuş değerlere ve popüler olana
bırakmaktadır. Oluşturulan bu yeni dünya düzeni içinde kaybolan
eskinin saf ve temiz değerleri, çocukluğumuzdan izler taşır. Bu
nedenle yazar için çocukluğun her türlü sanat eserine konu olması
demek, yarınlarımızı yeniden düşlemenin ve yapılandırmanın bir
yoludur. Çünkü insanoğlu ömrünün en temiz ve saf duygularını bu
dönemde yaşar. Bir röportajında23 insanın bir eşyadan
kurtulabileceği gibi çocukluğundan kurtulamayacağını belirten
Hüseyin Su, “bugünkü ve yarınki hayatımıza rengini vermesini
umduğumuz dokudan, umudumuzu bütünüyle kesmemişsek,
geleneğimizin bizim geleceğimiz olduğunu bilmemiz”24 gerektiğini
söyler. Yazar aynı röportajında, iyi bir yazarın çocukluk gibi
doğurgan olan bu dönemden uzaklaşmaması gerektiğini belirtirken,
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bunun “iyi yazar olmak için çocukluğa yer verilmelidir”25 şeklinde
anlaşılmaması gerektiğinin altını da çizer.
Çocukluğun ve buna ait iyi hatıraların önemli olduğunu
düşünen yazar, öykülerindeki çocukları bir aile içinde
konumlandırır. Tüller, Yanağımda Dedemin Sakal İzleri ve Ütü
Yanığı Günler adlı öykülerinde çocuk kahramanlara yer veren Su,
bu kahramanları anne ve babaları ile birlikte yaşayan, sevgi ve
şefkat gören çocuklar olarak gösterir. Bu çocuklar böyle bir
ortamda geleneksel değerlere göre büyütülmeye çalışılırlar. Yazarın
bu küçük kahramanları, Tüller’de yoksul ve çaresiz bir çocuk,
Yanağımda Dedemin Sakal İzleri’inde, dedesi tarafından şımartılan
bir çocuk, Ütü Yanığı Günler’de ise terzinin yanına çırak olarak
gönderilen bir çocuk olarak karşımıza çıkar. Onlar, yoksul veya
varlıklı ancak inançları olan bir aile ortamında büyüyüp yetişkin bir
insan olduklarında, kendilerine öğretilen bu değerler ile yaşamaya
devam edeceklerdir. Yine bu çocukların kendi çocuklarını da aynı
değerler içinde büyütecekleri muhakkaktır.
Hüseyin Su’nun öykülerindeki çocuklar, iyi birer
gözlemcidir. Aile bireylerini ve çevrelerindeki insanları, bu kişilerin
çeşitli olaylar karşısındaki tutumlarını gözlemlerler. Yazar bu
izlenimleri kimi zaman çocuğun ağzından kimi zaman da kendi
ağzından, ancak çocukça bir iç görüyle aktarır. Ütü Yanığı Günler
adlı öyküde anlatıcı olan çocuk, yaşadığı kısa süreli yalnızlığı
“Döndüğümde babam gitmişti çoktan, Biz suya giderken oturduğu
sandalyeye bakınca bir yalnızlık duygusu çöktü üzerime. İçimi
bastırmak için yutkundum, yutkundum’’(s.64) şeklinde dile
getirirken, Yanağımda Dedemin Sakal İzleri adlı öyküde
çocukluğunu derin bir iç çekişle hatırlayan anlatıcıyı büyümenin
çok zor bir şey olduğunu söylerken buluruz:“…koşmadan
yorulacak, oynamadan bıkıp usanacağım, ağlamadan avunacağım,
büyüyeceğim, büyümek ne zor şeymiş diyeceğim...’’(s.46)
Hüseyin Su, böylece çocukları öykülerinde kendine özgü
bir anlatımla ortaya koyarken, toplumların kurtuluşunun geçmişin
inanç ve değerler bütününün yaşatılması ve bu değerlerin sonraki
nesillere aşılanması ile gerçekleşeceğini söylemiş olur.
2. Gençler
Gençler, bir ülkenin geleceği olarak görülürler. Bu nedenle
gençler, her ülke için önemli bir değer taşır. Küreselleşen ve
bilimin, teknolojinin, sanatın paylaşıldığı dünyamızda her ülke,
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gençlerini yetiştirirken aynı zamanda evrensel değerleri de göz ardı
etmemelidir. Ancak bir dünya insanı olarak yetiştirilme fikri,
kültürel yozlaşmayı da beraberinde getirmiştir. Hem ülkesi, hem de
insanlık için faydalı işler yapmak üzere yetiştirilen genç nesil, ne
yazık ki kültürel bir dejenerasyona maruz kalır. Hüseyin Su, insani
olandan vazgeçilmeden bu nüfusun eğitilmesinden yanadır. Bu da
ancak ulusal değerler ve inançlar bütünün göz ardı edilmemesiyle
mümkündür.
Hüseyin Su’nun öykülerindeki gençlerin pek çoğu, ister
köyde, ister kentte yaşasınlar, gençliklerinin bir evresinde çeşitli
sıkıntılar çekerler. Özellikle kent hayatı ve onlar için oldukça cazip
olan getirileri, gençleri olumsuz etkiler. Bu arada çevrelerindeki
insanlara, özellikle de anne ve babalarına da zor anlar yaşatırlar.
Hem kendilerini, hem de birlikte yaşamak zorunda oldukları
ebeveynlerini hırpalarlar.
Yazar, tıpkı çocuklarda olduğu gibi gençleri de bir aile
içine konumlandırır. Anne ve babalarının himayelerinde, onların
koruyucu kanatları altında büyümeye çalışan bu kişiler, başlangıçta
olumsuz karakterler olarak gösterilseler bile, aslında zamanla
yaptıkları hataları anlarlar. Bu nedenle Hüseyin Su’nun gençleri,
tam manasıyla olumsuz kişiler değildir. Yazar onların hayatlarını
kurgularken yumuşak başlı bir ebeveyn gibi gençleri usulca
uyardıktan sonra sarar. Bu eylemi de gençlerin ebeveynlerine
yaptırırken okuyucuya gençlik heveslerinin geçiciliğini anımsatır.
Her ne olursa olsun bu çocukları terk etmemek gerektiğinin altını
çizer.
Hüseyin Su’nun gençlerinin, doğru yolu bulmalarının tek
sebebi anne ve babalarının sabrı ve şefkati değildir. Öykülerinde
yer verdiği bu ebeveynler, geleneksel bir hayat yaşamış, evlatlarını
da bu değerler ve inançlar eşliğinde büyütmüşlerdir. Bu nedenle
gençler en çalkantılı dönemlerini, özlerinde var olan manevi gücün
yardımıyla daha çabuk atlatırlar. Bu süreçte aldıkları bir takım
yaralar ise yuvalarında şefkatle sarılmaya çalışılır.
Yazarın öykülerindeki genç kişileri aşk kırgınıları ve
çelişkiler yaşayanlar olarak iki başlık halinde gösterebiliriz.
2.1. Aşk Kırgınları
Hüseyin Su’nun aşk kırgını tek genci, Yiğidim Ya Ona
Gücüm Yetmiyor adlı öyküsünün kahramanı olan Hasan’dır.
Yazar, öykülerinde aşk temasını aşk kırgınları ile
aktarmaya çalışmıştır. Genelini Aşkın Halleri adlı öykü kitabında
aktardığı aşk kırgınları, aşkı kutsal bir değer olarak algılayan bu
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şekilde yaşayan ya da yaşayamayan kişilerdir. Onun öykülerindeki
âşıklar, aşkı en temiz ve saf haliyle yaşarlar. “Aşkın yüzü şehvete
döndüğünde düşüş, güzelliğe, saflığa döndüğünde, ruhsal arayışa
geçtiğinde incelme başlar”26 sözleri yazarın aşk için düşüncelerini
de ortaya koyar. Ona göre aşkın içinde maddi hazlar yer
almamalıdır. Bu sebeple öykülerindeki âşıklar, aşkı tüm zerafetiyle
ve manevi bir haz doygunluğuyla yaşarlar.
Yazarın aşk acısı çeken tek genci olan Hasan, aşkı
hayatının merkezine oturtmuştur. Onun için aşk nefes alma
sebebidir. Bu nedenle aşkta vuslatı da ölesiye aramaz. Çünkü
yazara göre vuslat mükemmelliktir. Eğer hayatta her şey
mükemmelliğe ulaşırsa aranacak hiçbir şey kalmaz. Hayat için
insani bir çaba da olmaz. 27
Hüseyin Su’nun âşık tipleri, aşk nedeniyle vurgun yemiş
gibidirler. Ancak buna rağmen isyan etmezler ve kaderlerine razı
bir duruş sergilerler. Gençlerinde görülen tek aşk kırgını karakteri
olan Hasan, aşktan yana büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır.
Kendisi sevdiği kadını özümserken, onun da kendisini aynı şekilde
özümsemesini beklemiştir. Ancak kahramanımız bu beklentisine
karşılık bulamaz ve terk edilir. O da hayatı boş verir, gençliğe has
bir edayla kaygısız yaşamaya devam eder. Bu nedenle Hasan bir
aşk kırgınıdır.
2.2. Çelişkiler Yaşayan Gençler
Öykülerinde Türk toplumunun aile içi ilişkilerine yer veren
Su, aile kurumu içinde özellikle gençlerin hallerini aktarırken her
bakımdan çelişkiler yaşayan gençleri göz önüne serer.
Yazarın çelişkiler yaşayan bazı gençleri her istediklerini
yaptırmaya çalışan, söz dinlemeyen kişilerdir. İbrişimden Yürek
Bağları’nın kahramanı olan genç adam, gençliği ve gençlerin
yaşadığı çelişkileri olanca yoğunluğu ile yaşar. Kendisini tek başına
büyüten annesinden zaman içinde uzaklaşmıştır. Annesiyle hiçbir
şeyini paylaşmaz, sohbet etmez. Evdeki bu yaşlı kadının kendisini
anlamadığını düşünür. Sabah geç saatlere kadar uyur, sonra da bir
şey söylemeden çekip gider. Suya Vuran Kırılgan Suret adlı
öykünün kahramanı, henüz onsekizine girmiş ve bu yaşın olanca
uçarılıkları ile olgunluğu arasında sıkışıp kalmış bir genç kızdır.
Tüm şımarıklıklarını şefkatle karşılayan ve kandisine sabır gösteren
annesine son derece kızgındır. Onunla sürekli kavga etmek ister.
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Annesinin her sözünün sonunu “Güzel kızım...’’(s.66) diye
bitirmesi kahramanımızın öfkesini daha da arttırır: “ İşte tam
zamanı
ne
düşünüyorsam
hakkında
hepsini
sayıp
dökebilirim.’’(s.67) sözleriyle öfkesini dile getirir. Yüzündeki
Deniz Duruluğu adlı öyküde bu kızgınlık, genç bir kızın inadıyla
baş edemeyen bir annenin ağzından dökülür: “Bu kız bir katırla
aynı pınardan su içmiş işte’’(s.81) ,“O akşam gözlerini kırpmadı.
İnatla kırpmadı. Bizim önümüzde çözülmemek için kendisini
burnundan iple yıldızlara bağladı. Hep böyleydi, herkese karşı
böyleydi. Allahtan asi değildi. Bir de öyle olsa tövbe
çekilmezdi.’’(s.81)
Yazarın genç kahramanları aile dışına çıktıkları zaman da
çelişkiler yaşarlar. Anadolu’nun kırsalından kente genellikle
okumak için gelen bu gençler, kendilerine öğretilen değerler ile
burada karşılaştıkları yeni değerler arasında çoğu kez bocalarlar.
Bunun en güzel örneğini Aydan Arıdır Yüzleri adlı öyküde buluruz.
Öykünün dört genç kahramanı olan Ahmet, Mustafa, Mehmet ve
Mahmut okumak için şimdiye kadar hiç ayrılmadıkları köylerinden
büyük bir kente gönderilirler. Bu yeni hayat onların henüz
köydeyken hayalini kurdukları gibi çıkmaz. Burada hep birilerinin
istediği gibi yaşamak zorunda bırakılırlar. Bir süre sonra da
köylerinde ana-babaları tarafından kendilerine öğretilen değerleri
unutmaya başlarlar: “Aydan arı yüzlerimizi kararttılar. Kara
ellerinin, kara dillerinin uzanmadığı, değmediği yer kalmadı
içimizde, dışımızda. Kavlattılar, yapıştırdılar, söktüler, yırttılar ve
istedikleri gibi diktiler. Yeniden kurdular. Kendileri gibi yedirip
içirdiler ve kendileri gibi giydirdiler… Gözlerimizi görüntülerine,
kulaklarımızı seslerine, duygularımızın, edimlerimizin tümünü
başla, bitir buyruklarına göre yeniden ayarladılar. Zamanla
onların istemediklerini görmeyecek, duymayacak, söylemeyecek;
gözlerimiz, kulaklarımız ve dillerimiz oldu.’’(s.43)
Kentin ve kentli insanların arasında yozlaşmaya başlayan
kahramanlarımız, kendilerine yapılan kötülüğün farkına varırlar.
Zorla yaşattıkları hayatın anlamsızlığını ve boşluğunu görürler.
Ana-babalarından öğrendikleri değerlerden ve geldikleri
topraklarda yüzyıllardır sürdürülen geleneksel, insani olan her
şeyden koparıldıklarını anlarlar. Neredeyse kimliklerini, kim
olduklarını unutacaklardır. Daha ilk ziyaretlerinde ailelerine
yabancılaştıklarının farkına varırlar. Bunun üzerine içinde
bulundukları kent hayatının hiç de yaşamak istedikleri bir hayat
olmadığını anlayarak bir an önce okullarını bitirip köylerine
dönmeyi arzularlar.
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Hüseyin Su öykülerinde eski ve yeni olan değerler arasında
kalmış
gençlerin
yaşadıkları
sıkıntıları
onları
sadece
memleketlerine geri göndermekle gidermeye çalışmaz. Bazen de bu
çocukların karşısına kendilerine doğru yolu gösterecek idealist
insanları çıkarır. Bu kişiler, bir arkadaş toplantısında ya da ellerine
geçen gizemli bir mektupta görülür. Isındıkça Buğulanan Toprak
adlı öykünün genç kahramanı, bir yurda yerleşir ve bir süre sonra
da kendisinin buraya ait olmadığını düşünür. Yurttaki herkesin
yapmacık davranışlarından rahatsız olur. Bu insanların hayata ve
dünyaya karşı kayıtsız duruşlarını anlamlandıramaz. Yaşadığı bu
sıkıntılı sürecin sonunda insan olmayla ilgili umutlarını
kaybedecekken aldığı bir mektup onu kendine getirir. Mektupta
yazılanlar, “Hoş geldiniz T’ye!”(s.86) sözlerinden ibarettir. Bu
sözleri okuduktan sonra orada kalmaya karar verir. Ardından aynı
kişiden bir mektup daha alır. Bu mektup da tıpkı ilki gibi kısa ve
özdür: “Aynı ateşten ısınıyoruz, İLERİ!”(s.89)
Adına gönderilen bu kısa notlardan sonra silkinip kendine
gelen kahramanımız, toparlanır. Çevresinde yaşayan tüm bu
duyarsız insanların çaresizliğine acır. Onlara yardım etme gayretini
kendinde bulur. Oturup beklemek yerine yapılacak pek çok işin
olduğunu anlar. Şimdi düşünme zamanı değildir. Kalkıp yola
koyulma zamanıdır. Kendisinden yardım bekleyen bu insanları,
içinde bulundukları karanlıktan kurtarmak gerekir. Genç adama bu
mektupları göndererek dinamizm kazandıran, insanlar arasında
iyiliği ve hakkı yayma gücü veren kişi ise öykünün sonunda
“başöğretmenim”(s.89) diye anılacaktır.
Su, bazı öykülerinde eskinin manevi yönü kuvvetli
değerleriyle, yeninin sığ ve insaniyetten uzak değerleri arasındaki
uçurumu ortaya koymak için gençlerle yaşlıları karşı karşıya getirir.
Bu karşılaşma Gülşefdeli Yemeni adlı öyküde nişanlı kız ile
Halakız’ın karşılaşmasında olduğu gibi hüsranla bitebileceği gibi
Gömleği Yırtık Kırmızı Gül’de olduğu gibi ders alınıp kabul
görülerek de sonuçlanabilir.
Gülşefdeli Yemenin’nin eskinin kalıcı değerlerini temsil
eden Halakız, yeğeninin nişanlısına kendisi için manevi değeri fazla
bir hediye vermek ister. Ancak genç kız bu hediyeyi eski ve işe
yaramaz bir nesne olarak görüp, küçümser. Bu olay karşısında çok
içerleyen Halakız odasına çekilip kendisini suçlarken, yeğeni
Halasını kırdığı için nişanlısından ayrılır. Halakız’ın karşısına
çıkarılan ve yeninin maddiyatçı, geçici değerlerini temsil eden
nişanlı kız, yazar için adeta yeninin ve eskinin karşılaştırılması için
oluşturulmuştur. Hüseyin Su’nun, eskinin veya olumlu olanın
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değerinin anlaşılması için vücuda getirdiği bu tipler, öykülerinde
daima yer bulmuştur.
Gömleği Yırtık Kırmızı Gül adlı öyküdeki genç kız ise
babaannesi tarafından büyütülmüştür. Babaannesinin gençlik
hikayeleri ve değerleri ile büyütülen kahramanımız, evliliğinde
kendisine öğretilen bu değerleri yaşayamaz, bu nedenle babaannesi
tarafından eleştirilir: “…Yanmış bir kâğıdın küllerine benzetirdi
bizim sevgimizi. Her şey yanıncaya kadar, ondan sonra kırılıp
ufalanıyor kalbiniz, yetmiyor, elinizi yüzünüzü isle boyuyorsunuz,
derdi.”(s.65) Su, böylece genç kızın kişiliğinde günümüz
evliliklerinin ve ilişkilerinin oldukça sığ ve içi boş olduğunu ortaya
koyar. Burada özeleştirisini yapan torun, babaannesinden aldığı
terbiye üzerine eşine karşı olan davranışlarındaki yanlışlığın farkına
varır. Babaannesini dinledikçe kendi eşine karşı hissettiklerinin
sevgi olduğundan bile şüphelenir. Babaannesinin güvenli ve olgun
evliliğinin yanında kendi evliliğini “ateş ve su arasında ince bir
çizgi”(s.65) gibi düşünür.
Sonuç olarak Hüseyin Su, öykülerinde oluşturduğu
gençlerin, ruhlarındaki gediği, büyük bir ustalıkla kapatarak, onları
yükselen dünya değerlerine teslim etmez. Geleneksel değerler ve
inançlar çerçevesinde büyütülmüş olan bu çocuklar, gençlik
bunalımlarını atlattıktan sonra anne ve babalarının şefkatli
kollarında huzur bulurlar, bazen de idealist bir yetişkinin
yönlendirmesi ile içi boşaltılan ve değersizleştirilen yaşam
biçimlerine karşı mücadele verirler.
3.Orta Yaşlılar
Hüseyin Su’nun öykü kişilerinden önemli bir kısmını orta
yaşlılar oluşturur. Bu yaş gurubundaki insanları şefkatli ve fedakâr
ebeveynler/eşler, idealist insanlar, hayatını sağlam bir zemine
oturtamamış kişiler, hayatta ne istediğini bilemeyen ve yalnızlık
kıskacında sıkışmış melankolikler, ezen ya da yardımsever kişiler
olarak sınıflandırılabiliriz.
Yazarın öykülerinde oluşturduğu bu tipler büyük
çoğunlukla yoksul ya da orta halli kişilerdir. Maddi olarak varlıklı
gösterilmezler. Bu karakterlerin maddi durumları onların
kişiliklerini şekillendirmez. Yalnız Tüller, Girdaplarda ve Ana
Üşümesi adlı öykülerindeki varlıklı kişileri, maddi durumları ve bu
durumun kişiliklerine yansımaları sebebiyle söz konusu guruba
dahil edebiliriz.
Hüseyin Su’nun orta yaşlıları, genellikle manevi yönü
kuvvetli, inançlı, geleneklere bağlı ve bu halleri ile çocuklara ve
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gençlere örnek olan tiplerdir. Yazar tüm diğer kahramanlarında
olduğu gibi bunları da olumsuz olarak anlatmaz. Varsa yaşadıkları
bir takım çelişkiler, birer insanlık hali olarak gösterilir. Onlar
sokakta veya evlerimizde yaşayan sıradan kişilerdir. Hayattan
beklentileri, yaşam şekilleri bu topraklara hastır. Yazar bu noktada
orta yaşlı kişilerinin her birine eşit mesafede bakar. Taraf
belirlemez. Ancak ezilen ve acı çeken insanların varlığını gözler
önüne sererken, onlara yardımcı olunması gerektiğini de hissettirir.
Yazarın ortayaşlı kişilerini aşk kırgınları, sabırlı, şefkatli,
sadık, fedakar ebeveynler ve kadınlar, idealist tipler, hercai tipler ve
yalnızlık kıskacında sıkışanlar şeklinde başlıklandırabiliriz.
3.1. Aşk Kırgınları
Hüseyin Su’nun orta yaşlılarından bazıları birer aşk
kırgınıdır. Evli olan bu kişiler, her konuda eşlerine büyük bir
sadakatle bağlı oldukları halde hak ettikleri sadakati eşlerinden
göremezler. Gururludurlar, ihaneti gördüklerinde isyan etmeden
veya herhangi bir güç savaşına girmeden sessiz sedasız çekip
giderler. Beri Dön Güzel De Yüzün Göreyim adlı öykünün
kahramanı olan Ali Amca’nın iki eşi de kaderine razı olarak çekip
gitmişlerdir. Nurhanım Yenge, Ali Amca’nın ilk karısıdır.
Kocasının kendisiyle evlenmeden once hovardalığı ile tanınmış
olmasına aldırmadan ve ailesinin rızasıyla Ali Amca ya gelin gider.
Tek amacı güzel bir yuva kurmak olan genç kadın ne yazık ki
hayalini gerçekleştiremez. Kocası eski hovardalık günlerine geri
dönmüştür. Bu duruma dayanamaz ve eşinden ayrılır. Ali Amca’nın
ikinci eşi olan Kadillak Selda’nın da sonu öbüründen farklı olmaz.
Başka bir yerden gelip Ali Amca ile evlenen bu kadın çevrede hep
şüphe ile izlenir. Hakkında çeşitli dedikodular çıkarılır. Ancak
genç kadın tüm bunları görmezden gelir. Oldukça güzel bir kadın
olan kahramanımız, kimsenin dikkatini çekmemek için her cinsten
ve her yaştan insana karşı mesafesini korur. Anlatıcı, Kadillak
Selda’yı ve Ali Amca’nın bu kadına bağlılığını şu şekilde anlatır:
“… Hemen hemen Ali amcayla yaşıttı. Kendisini seven konu
komşuyla bile senli benli olmayışını güngörmüşlüğüne borçluydu
sanırım. Hep güleçti ama konuşkan değildi, hatta suskun bile
sayılırdı. Annem haklıydı, ne giyse yakışıyordu işte. Boşuna
dememişleri, güzele ne olsa yakışır diye. Yalnızca güzelliği değildi
Ali amcayı avucunun içine alışının nedeni. Bunu fark ettiğimde
çocuk değildim artık.”(s.20)
Yıllarca böyle bir isimle anılmanın ağırlığı altında ezilen
Kadillak Selda’nın tek isteği kocasının kendisini sevmesidir. Ancak
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daima aşk peşinde koşan Ali Amca, gün gelir kendisini de terk eder.
Kadillak Selda bu durumu kocasıyla tartışmaz. Kocasının yüreğine
başka bir kadının aşkının girdiğini anlayan kahramanımız, sessiz
sedasız çekip gider.
Yazar, aşk kırgınlığını yalnızca terk edilme biçiminde
açıklamaz. Çok sevdiği halde sevdiği kişiyle zaman geçiremeyen,
onun yanında olamayan Sen Gelmezsen Güvercinler Küser adlı
öykünün kahramanı da bir aşk kırgınıdır. Bir hastanede yatan adam,
hergün kendisini ziyaret eden karısının yolunu dört gözle bekler.
Eşine duyduğu aşkın büyüklüğünü hasta yatağında anlayan adam,
karısının her gidişinde acı çeker. Hissettiklerini şiire döker:
“Sonra da gideceksin.
Ama çekip gitmeyeceksin.
Senin gidişinin acısı,
Etkisi zaman içinde soğudukça
Kendini belli eden bir kırık acısı gibi
Durdukça dağılacak içime …” (s.76)
Hüseyin Su, bu öyküde, aşkın sevgilide eriyip kaybolma
haline işaret eder. Tasavvufta karşılığı olan sevgilide eriyip yok
olma haliyle aşkı, herhangi bir zaman ve mekânla sınırlandırmaz.
Adam, gönül gözüyle ve yüreğinde hissettiği aşk sebebiyle,
karısının her halini izlemektedir. Ona sahip olabilmek veya
sevgiliye ait olabilmek için aynı yerde olmaya ve aynı zamanı
yaşamaya gerek yoktur. Zaten hissettiği aşkın büyüklüğüyle ona her
zaman ve her yerde ulaşabilmektedir.
Cemal Şakar’la röportajında28 âşık kişinin hiçbir şeyi
görmediğini belirten yazar, aşk yoluna cesaretle çıkan insanın, aşk
sürecinden geçmek için ne denli incelmesi gerektiğini ve bir
zamanlar kalbini heyecanlandıran aşkın kişiyi artık yaktığını
belirtir. İşte bu ateş, aşk kırgını olan kahramanı, ömrünün sonuna
kadar kavuracaktır. Bu nedenle aşkın her türlü zorluğuna
katlanabilmek, kişiyi aşk yaralısı yapar. Burada çekilen acı terk
edilmenin verdiği acıdan daha dayanılmaz ve kalıcıdır.
3.2. Sabırlı, Şefkatli, Sadık, Fedakar Ebeveynler ve
Kadınlar
Hüseyin Su’nun orta yaşlı tiplerinin büyük bir bölümünü,
sabırlı ve şefkatli ebeveynler oluşturur. Genellikle anne veya baba
olan bu insanlar, özellikle çocuklarına karşı son derece
şefkatlidirler. Sıcak bir aile ortamında, çocuklarını ve ailelerini
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yaşatabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Girdaplarda adlı
öykünün kömür işçisi olan çileli babaları, çocuklarına bakabilmek
için günyüzü görmeden günü bitirirler. Kimseye avuç açmadan
onurlu bir yaşamdır tek istedikleri. Yaşadıkıları onca olumsuzluğa
rağmen hayata küsmezler. Hayallerinde, su kıyısında alacakları
biraz toprak ve burada kuracakları yeni bir hayatı yeşertirler.
İbrişimden Yürek Bağları, Suya Vuran Kırılgan Suret ve
Yüzündeki Deniz Duruluğu adlı öykülerde Su, çocuklarının gençlik
uçarılıklarını, asiliklerini, inatçı tavırlarını sabır ve şefkatle
karşılayan anne ve babalardan bahseder. Çocuklarından her ne
olursa olsun sevgilerini ve yardımlarını esirgemeyen bu ebeveynler,
tüm bu kızgınlıkların ve deli dolu yaşam tarzının geçip gideceğini
bilirler. Onların görevi Anadolu nun geleneksel aile yapısı içinde
çocuklarını büyütmektir. Bazen de Yüzündeki Deniz Duruluğu adlı
öyküde olduğu gibi büyüklerini dinlemeyip kendi başına evlenen
genç, pişman olup baba ocağına dönse bile ona kucak açar,
yaralarını iyileştirmeye çalışır.
Yazarın öykülerinde, şefkatli ebeveynler arasında ilk sırada
daima baba vardır. Türk aile yapısı içinde de gözlenen bu hiyerarşik
düzen baba ile başlar. O, koruyucudur, ailenin direğidir. Dışarıdaki
tehlikelere karşı tüm ailesini kollar. Ayrıca çalışıp getiren, ailesine
bakan kişi yine babadır. Tüller adlı öyküde alacaklıların gelip
kapıya dayanmaları ile yıkılan baba, çaresizliğinden dolayı Allah’a
isyan etmez, sessizce namazını kılar. Ütü Yanığı Günler’de baba,
çocuğunu bir meslek öğrensin diye kendi elleri ile terzinin yanına
çırak olarak verir. Öykü boyunca çocuk babasını izler: “…Caddeye
çıkınca, birden hatırlamışçasına dönüp elimden tuttu... Sert ve
güçlü elleri, aydınlık yüzü güvenle doldurdu içimi.”(s.61)
Anne ikinci sırada gelir. Eşini ve çocuklarını sevgi ve
şefkatle sarar. Evin içinde herhangi bir huzursuzluk çıkmasına izin
vermez. Çocuklarına en iyi şekilde bakıp onları büyütür. Eşine karşı
saygılı ve uysaldır. Evdeki gençlerin hırçınlıklarını, şımarıklıklarını
babaya yansıtmadan çözmeye çalışır. Giden Gün Ömürdendir adlı
öykünün kadın kahramanı Nesibe Hanım, kızının hırçınlıklarını
kocasına yansıtmaz. Ona sabır ve şefkatle katlanır: “…Kız gümbür
gümbür girip çıktıkça Nafiz Bey, Ne oluyor buna?... şaşkın ve kızgın
sorar ve hep aynı, “Gençtir bey, görmeyiver” cevabını alırdı.
Nesibe Hanım baba ile kız arasındaki uçuşan okları, yaralamaya
meydan vermeden ana ustalığı ile savuştururdu.”(s.30) İnançlı ve
mümin birer insan olan ana ve babalar, eşlerini kaybetmiş olsalar
bile ana-babalıklarını unutmazlar. Çocuklarına hem ana, hem da
baba olmaya çalışırlar. Ana Üşümesi adlı öyküde baba ölünce beş
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yavrusu ile bir başına kalan ana yoksul ve çaresiz bir yaşam surer.
“Ne denli yalvarıp yakarmıştı Tanrı ya, canını kocasından once
alması, kendisini de beş yetimle duvar diplerinde koymaması
için.”(s.13) Yüzündeki Deniz Duruluğu adlı öyküde, anne kocası
öldükten sonra kızını tek başına büyütmenin zorluğunu yaşar.
Hüseyin Su, Türk aile yaşantısı içinde görülen bu ilişkileri
yalnızca ana- baba ve çocuk ilişkisi içinde değerlendirmez.
Fedakârlık ve şefkat eşler arasında da görülür. Geleneksel
değerlerin ve maneviyatın önem kazandığı bu öykülerde kadının
eşine olan fedakârlığından da bahsedilir. Sen Gelmezsen
Güvercinler Küser adlı öyküde kadın, sevgisini ve fedakarlığını,
hasta kocasını hergün hastanede ziyaret ederek ve ona bakarak
gösterir.
3.3. İdealist Tipler
Yazarın, toplumu dönüştürme çabasında olan ve genç
insanlara yol gösteren idealist tiplerine genellikle Tüneller adlı
kitabında rastlarız. Orta yaşlı olan bu kişiler, yaşanmışlığın verdiği
olgunlukla çaresizlikler ve çelişkiler yaşayan kimi gençlere bir
şekilde ulaşırlar. Tüneller adlı öyküde kahramanımız bir topluluğa
karşı yoksulluk üzerine konuşur: “Konumuz yoksulluk, dostumuz
yoksullar”(s.70) diye söze başlar. Metin ilerledikçe konuşmacının
yoksulların çektiği sıkıntıları çok iyi anladığını, onlara karşı
merhamet taşıdığını, öte yandan zengin-yoksul ayrımından oldukça
rahatsız olduğunu anlarız.
Nurullah Çetin, idealist tipleri anlattığı yazısında29 Hüseyin
Su’nun kimliğini açıkça belirtmediği bu kişinin, ‘başöğretmenim’
dediği Nuri Pakdil olduğunu yazar. Su nun bir öyküden çok deneme
yazılarına benzeyen Tüneller adlı kitabındaki idealist tipler,
insanların içinde bulunduğu yoksulluğu, ezilmişliği sömürüyü
çevrelerindeki gençlere anlatarak, onlarda bir bilinç oluşmasını
sağlarlar. Fikirlerini, yazdıkları mektuplar ya da yaptıkları
sohbetlerle ortaya koyan bu kişilerin tek amacı, insanlarda bir bilinç
oluşturarak, bu gidişe bir dur demektir. İslam inançları ve yaşam
biçimi çerçevesinde olaylara yaklaşan bu kişiler, ezilmişliği
tanımlamada, sosyalist düşünceye yaklaşmış olsalar bile çözümün
İslam dininde olduğunu söylerler. İşçinin ve alın terinin
sömürüldüğü, emeğin hiçe sayıldığı çeşitli olayları, büyük kentlerde
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görülen zengin-yoksul ayrımını betimleyerek aktaran idealist tipler,
bu durum karşında hem üzgün hem de kızgındırlar.
Rahvan adlı öyküde destansı bir tip olarak tasvir edilen
kahramanımız, başka insanların imkansız dediği işleri yapmak için
yola çıkmış bir dava adamıdır: “Kavşakları koşarak geçtiler,
uçarcasına. Rüzgârda, gömleklerinin yenleriyle paçaları
yeleleniyordu yürüdükçe. İnce birer dal gibi günün keskin ışıklarını
kıra kıra serpilip gidiyorlardı yolda. Arkalarından bakınca, geç
kalmamak için, ivdikleri, bir yere yetişmek istedikleri anlaşılıyordu.
Kasırgalar içinde sürdürülen bir yürüyüşte, tam düşecekken, manen
tutulup kaldırılmışlığın, her zaman kollanan, kişilerin ruhsal erinci
vardı gözlerinde.”(s.75)
Girdaplarda adlı öykünün anlatıcısı ise ezilen ve emeği
sömürülen işçilerin öyküsünü yazarak insani bir duyarlılık
göstermiştir.
3.4. Hercai Tipler
Hüseyin Su’nun orta yaşlı ve hercai tip olarak
nitelendirebileceğimiz kahramanları ilerlemiş yaşlarına rağmen
hayattan ne istediklerini bilmeyen, ayakları sağlam bir şekilde yere
basmayan kişilerdir. Beri Dön Güzel de Yüzün Göreyim adlı öyküde
Ali Amca, iki kez evlenip boşanmış, hovardalıklarıyla nam salmış
ortayaşlı biridir. Gençliğinde yaşadığı çeşitli gönül maceralarını,
yaşadığı çevrenin gençleri ile paylaşmaktan haz duyan
kahramanımız, ilerlemiş yaşına rağmen uslanmaz. Eşlerinin ikisi de
bu sebepten dolayı kendisini terk eder. Alnımı Uzatıyorum Rüzgarın
Dudaklarına’da ise varlıklı bir amcanın köyden getirip sahip çıktığı
yeğenini nasıl küçümsediğine tanık oluruz. Genç adam, ölüm
döşeğinde olan babasına, amcasını da yanına alarak gider. Yol
boyunca amcasının kendisine ettiği hakaratleri üzülerek anımsar.
Amca, kardeşinin ölümünden sonra yaptıklarından dolayı pişmanlık
duyar. Yiğidim Ya Ona Gücüm Yetmiyor adlı öyküde genç kadın
kendisini büyük bir aşkla seven Hasan’a karşılık vermez. Gidip
başka biriyle evlenir.
Çevreleri tarafından pek sevilmeyen, ancak zaman zaman
özenilen bu kişiler, aslında kimseye zarar vermek istemezler. Fakat
istedikleri şeyler net olmadığından dolayı bazen kendilerine
sığınanları veya sevmeye çalışanları üzerler. Yazar bu kişileri
hayatın içinden seçip, tüm yönleriyle öykülerine konumlandırmıştır.
Su, onları ne hor görüp eleştirir, ne de yüceltip özenilecek insanlar
yapar.
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3.5. Yalnızlık Kıskacında Sıkışanlar
Hüseyin Su’nun, kendisini yalnızlığa mahkûm eden
insanları, genellikle evli kişilerdir. Eşleri ile istedikleri gibi bir aşk
yaşayamayan bu kişileri, Geride Kaldı Gönlün ile Ayrılık
Makamında Gönül Ezgisi adlı öykülerde görürüz. Birinci öykü,
karısından ayrılmış bir adam ile ailesini karşısına alarak nişanlısını
bırakıp bu dul adama kaçan genç kızın hikâyesini anlatır. Üç
çocuğu olan erkek kahramanımız, çocukları ile aynı yuvayı
paylaşmak ister. Kadın ise dul bir adam için nişanlısını terk
ettiğinden dolayı pişmandır. Ancak her ikisi de birbirleri ile
konuşup durumu çözmeye çalışmaz. Birbirlerinin yüzünü bile
görmek istemeyen bu iki insan, içlerindeki gerilimi düşürmeyerek
göz göze bile gelmezler. Böylece kendilerini yalnızlığa mahkum
ederler.
İkinci öyküde ise ayrılmak üzere olan bir çiftin ayrılma
sebeplerini çevrelerindeki insanlara bir türlü anlatamadıklarını
görürüz. Bir kızları olan bu evlilere, arkadaşları ayrılığı
yakıştıramaz. Onların neden ayrılmak istediklerine anlam
veremezler. Ancak adam ve kadın ilişkilerinde yolunda gitmeyen
bir takım şeylerin olduğunu bilirler. Buna rağmen birbirlerine karşı
özenlerini ve saygılarını hiç kaybetmezler. Fakat aşkları bitmiştir.
“Gönül derinliği ve duygu yoğunluğuyla bütün kırılma ve
kırgınlıkları yutan ...”(s.110) biri olan adam ile konuşkan ve rahat
biri olan kadın evliliklerini devam ettirebilmek için ortak bir
noktada birleşemezler. “Kadınca dikkat, içgüdü ve kıyıcı yanlarıyla,
konuşurken bile insanın üsütüne üstüne giden”(s.110) karısının
karşısında adam kendisini büyük bir yalnızlığın içine hapseder.
Su’nun aşk acısı sebebiyle kendilerini yalnızlığa mahkum
eden kişileri, yeni bir aşkın ardına düşmezler. Yani mutsuz bir
evlilik yaşıyor olsalar bile bunu aşmaya uğraşırlar ve bu savaştan
bir çeşit keyif alırlar. Yeni bir aşk ilişkisi onlara göre değildir.
İlişkilerini kurtarmak için güçleri tükendiği zaman ise kendilerini
yalnızlığa hapsederler ve bu şekilde olgunlaşacaklarına inanırlar.
Bazen Ayrılık Makamında Gönül Ezgisi adlı öykünün erkek
kişisinde olduğu gibi aşk üzerine felsefi sayılabilecek fikirler
üretirler “Aşk varsa ayrılık da mutlaka var. Aşk yoksa ayrılık niye
olsun.”(s.97) “Düzeltilecek bir yanlış yok ki… İkimizde ayrılmak
istemiyoruz ama ayrı kalamayacak kadarda ayrıyız artık, her geçen
gün uzaklaşıyoruz birbirimizden.”(s.99) Neticede yalnızlık onların
tek sığınakları olmuştur. Aşktaki mutsuzluklarının tek sebebi olan
kendilerini yalnızlığa mahkum ederek cezalandırılar.
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Yazarın yalnızlık kıskacında sıkışanları sadece aşk
mağduru kişileri değildir. Kolum Kısa Yol Uzun adlı öyküde ise
herhangi bir sebepten dolayı yaşadığı çevreden ayrılıp, farklı bir
çevredeki yeni hayata uyum sağlama sürecinde yalnızlık çeken bir
kişi görürüz.
3.6. Varlıklı ve Merhametsiz Olanlar
Hüseyin Su, toplumsal temalı öykülerinde, zengin-fakir
ayrımını anlatırken sosyo-ekonomik koşulları eşit olmayan kişileri
okura daha net sunabilmek için yoksul kişilerin yanı sıra varlıklı
kişilere de yer verir. Bazı varlıklı kişilerin merhametsizliğini ve
yaptıkları zulmü anlatarak, bu şekilde dikkati ezilen köylüde ve
işçide yoğunlaştırır.
Tüller adlı öyküde, köy muhtarı ve etrafındakiler, yoksul
bir aileden köyün ortak giderlerini karşılamak üzere topladıkları
parayı alamayınca zorla yiyeceklerini alırlar. Girdaplarda adlı
öyküde ise bir işveren, kendi kömür madeninde çalıştırdığı işçilerin
insan gibi yaşama haklarını elinden alarak onları yoksul bir hayata
mahkum eder. Manevi yönleri zayıf olan bu kişiler güçlerini
maddiyattan alırlar, merhametten ve insani olan tüm duygulardan
mahrumdurlar.
3.7. Varlıklı ve Merhametli Kişiler
Hüseyin Su, öykülerinde zengin ve yoksul hayatları bir
araya getirirken varlıklı insanların her zaman merhametsiz
olmadıklarını da göstermek ister. Özellikle Anadolu insanının
insani yönüne dikkat çekmek, onların inançları doğrultusunda
yaşadıklarını anlatmak için zengin ve vicdan sahibi kahramanlar da
oluşturmuştur. Bu kişiler, düşküne yardım eden, onları her koşulda
kucaklayan kişilerdir. Onlar, çaresiz insanlara en zor zamanlarında
yardım eli uzatır. Ana Üşümesi adlı öyküdeki Ali Dayı zor
durumdaki bir kadına yardım elini uzatır. Yoksul, çileli ananın ve
yetimlerinin karnını doyurur. Onlara sahip çıkar.
4. Yaşlılar
Hüseyin Su’nun öykülerinde oluşturduğu tiplerin son
gurubunda yaşlılar yer alır. Ailenin en büyüğü konumunda olan bu
kişiler, genellikle aile fertleri tarafından saygı ve sevgi görürler.
Öykülerinde geleneksel değerlerden yana tavır koyan
yazarın bu kişileri, değerleri ve inançları ile birlikte oldukça
kıymetli kişiler olarak okura sunduğu görülür. Onlar, kaybolmaya
yüz tutmuş insani değerlerin birer temsilcisidir. Hatta bu değerleri
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unutturmayacak ve genç kuşağa aktaracak yegâne kişilerdir. Bu
açıdan bakılınca, yazarın yaşlı kahramanları, diğer kahramanlarına
göre daha önemli kişiler olarak karşımıza çıkar.
Bu kişiler, anne, baba, büyükbaba, büyükanne olarak
çevrelerinde olup biten değişimleri şaşkınlıkla izlerler. Çocuklarının
ve gençlerin yaşadıkları yozlaşma onları üzer. Gençleri bu
durumdan kurtarabilmek için onlara nasihat ederler. Nasihat
ederken de, bildikleri şekilde yaşarken de birer bilge gibidirler.
Sabırlı ve şefkatli olurlar. Hayat karşısında aldıkları yenilgileri
sessizce sineye çekerek, kaderlerine razı bir şekilde ve kimseyi
rahatsız etmeden, yaşayıp giderler.
Yazarın yaşlı kahramanları, acı çekseler bile ağlayıp
sızlamazlar. Onlar, çocuklarına ve çevrelerine her halleri ile doğru
örnek olmaya çabalarlar. Eskinin yaşam biçimine, eski anlayışa
özlem duyan bu kişiler, gidişattan hiç memnun değillerdir. Ancak
memnuniyetsizliklerini bağırarak, kırıp dökerek asla dile
getirmezler. Çünkü bu dini bütün insanların eski diye sarıldıkları ve
kendilerine öğretilen değerlerin içinde insanı incitmek yoktur.
Hüseyin Su’nun öykülerinde bu kahramanlar, bazen birer
aşk mağduru olarak, bazen şefkatli bir dede olarak, bazen de
eskinin geleneksel değerleri ile çalışıp, halen hayatını bu şekilde
devam ettirebilen dürüst birer esnaf olarak karşımıza çıkar.
4.1. Aşk Kırgını Olanlar
Yazarın yaşlı kişileri arasında, aşk mağduru olan iki kadın
vardır. Bu yaşlı kadınların ikisi de gençliklerinde görüp aşık
oldukları kişilerle ölene kadar birlikte yaşayamamışlardır.
Görücü usulü ile gerçekleşen evliliklerde, uzaktan görülüp
beğenilen genç kız, ailesinden istenir. Çoğu kez birbirini göz ucuyla
gören gençler, evliliklerini kendilerine öğütlendiği gibi ölene dek
sürdürürler. Yaşanılan bir ölüm veya yapılan ikinci evlilik bile
çiftleri birbirinden uzaklaştırmaz. Özellikle kadından yana gelişen
bu durum, kadının eşine karşı ömür boyu sürdüreceği bir sadakatle
sonuçlanır. Gülşefdeli Yemeni adlı öykünün kahramanı olan Halakız
da henüz genç bir kız iken yaşadığı köyde, çeşme başında, bir kez
göz ucuyla bakıp sevdalandığı nişanlısını askere uğurlar. Halakız,
bir süre sonra nişanlısının askerde ince ağrıdan öldüğü haberini alır.
Bu olaydan sonra bir daha kimseyi sevmez. Tüm hayatını
evlenmeden, kardeşinin yanında, yeğenlerine bakarak geçirir.
Nişanlısının askere gitmeden önce kendisine verdiği bir çift
gülşefdeli yemeniyi sandığında değerli bir hazine gibi yıllarca
saklar. Yemenileri evlenmek üzere olan çok sevdiği küçük yeğenine
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hediye etmek niyetindedir. Gömleği Yırtık Kırmızı Gül adlı
öykünün kahramanı olan babaanne de tıpkı Halakız gibi sevdiği
adama ömür boyu sadakatle bağlanmış bir kadındır. Çocukluk
arkadaşı olan kocası, kendisi ile evlenmek istediğinde, ailesi bu
evliliğe karşı çıkar. Adam da genç kızı bahçeye çağırır ve onu
yanağından zorla öper. Genç kız bu olaydan sonra ailesini, evliliğin
gerçekleşmesi için ikna eder. Yaşlanıp torunları olduktan sonra bile
yanağına gizlice kondurulan öpücüğü her hatırladığında kızaran
babaanneyi, bu öpücük kocasına yıllar boyu katıksız ve samimi bir
aşkla bağlayacaktır. Ancak babaannenin kocası eşine bu denli bağlı
değildir. Yaşlanıp hastalanan karısına karşı öfkelenen adam gidip
başka biriyle evlenir. Babaanne kocasının ikinci evliliğini
kaldıramaz ve evi terk ederek torununun yanına yerleşir. Yıllarca
yüzüne bakmaz ama kin de beslemez. Kırıldığı kocasını kalbinden
söküp atamamıştır. Torunu, babaannesinin ve dedesinin bu halini şu
cümlelerle anlatır: “Kalbinden uçurduğu binlerce ebabilin
tırnaklarında gönderdiği iyiliklerini, onu hep koca bilişini, yıllarca
bir tek sözcük bile konuşmadan, bir kocaya gösterilebilecek
saygının hepsini göstererek, hiçbir zaman şikâyet etmeyerek
dedemin başından aşağı döküyordu. Oda bu ebabil sürüsünün göz
kamaştıran uçuşları altında eziliyordu kocalık rolünden ödün
vermeden.”(s.62, 63)
Bu iki kahramanın aşk kırgını olmalarının yanı sıra
geleneksel değerler ve inançlar çerçevesinde yaşamaları da
dikkatimizi çeker. Yazarın diğer yaşlı kişileri de aynı geleneksel
yaşamı devam ettirmektedirler. Bu kişiler, hem yaşadıkları aşk ile
hem de hayata bakış şekilleri ile çevrelerindeki genç insanlara
daima örnek olurlar. Hayata tutunmaları, hayat karşısındaki sabırlı
ve razı duruşları sebebiyle çevrelerindeki insanlar, onlara saygı ve
sevgi gösterir.
4.2. Şefkatli Olanlar
Hüseyin Su’nun yaşlı kahramanlarının hepsi aynı zamanda
şefkatli birer ebeveyndir. Çocuklarını ve torunlarını sevgiyle
kucaklarlar. Onları bir yandan deneyimleriyle bilgilendirirken bir
yandan da dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumaya
çalışırlar.
Gülşefdeli Yemeni adlı öykünün Halaız’ı, Gömleği Yırtık
Kırmızı Gül’ün babaannesi ve Yanağımda Dedemin Sakal İzleri’nin
Hacı Mustafa isimli dedesi ve karısı çocuklarına ve torunlarına
şefkatli birer ebeveyn olmuşlardır. Hacı Mustafa, oğulları ve
gelinleri ile birlikte yaşamaktadır. Tüm ailesi kendisine karşı son
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derece saygılıdır. Kendisi ise tüm ailesine karşı sevecendir.
Kahramanımız tüm ailesini sever, onları biraraya getirip sahip çıkar
ve yol gösterir. Karısı da yine Hacı Mustafa gibi ailesini sever,
dirlik ve düzeni sağlar. Bu iki yaşlı insanın evdeki en büyük keyfi
küçük torunları ile oynamaktır. Özellikle Hacı Mustafa, torununu
bir an bile yanından ayırmaz. Tüm sevgisini ve şefkatini torununa
verir. Bu sevgiyi torunu daha sora şu şekilde anlatır: “…çünkü
dedemin en büyük neşesi benim; sakallarını avuçlayıp çekeceğim,
acısa bile kızmayacak, avurdunu şişirip bom yapacak, yanağımı
sakallarına bastıracağım, batacak ama acıtmayacak…”(s.40)
Gülşefdeli Yemeni’deki Halakız yeğenlerini, Gömleği Yırtık Kırmızı
Gül’deki babaanne ise henüz çok küçükken anne ve babaları
tarafından terk edilen torunlarını aynı derecede sevip, kollar.
Geleneksel Türk aile yapısı içinde gördüğümüz, inançlı ve
geleneksel değerlere bağlı olan bu kişiler, kendileri büyüklerine
nasıl saygı göstermişlerse, aynı saygıyı kendi çocuklarından da
beklerler. Yazar öykülerinde bu kişileri geniş aile içinde tanımlar.
Çocukları, gelinleri ve torunları ile birlikte yaşarlar. Bu kişiler tüm
aileye sevgi ve şefkat verip, yol gösterirler. Aynı zamanda aileyi bir
arada tutan onlardır. Otoritelerini bir baskı unsuru olarak
kullanmazlar. Ailenin tüm fertleri onların tecrübelerine inanıp,
onlara güvendikleri için isteyerek ve bilerek bu aile büyüğünün
sözünden çıkmazlar. Onlar, dini, terbiyeyi, ahlakı, hem çocuklarına
hem de torunlarına öğretirler.
4.3. Anadolu Esnafı
Hüseyin Su, Anadolu’nun geleneksel değerlerini
öykülerinde çeşitli tipler aracılığı ile aktarmıştır. Bu değerleri adeta
kutsal bir meşale gibi taşıyan yaşlıları ise yaşayan son çınarlar
olarak anlatırken biraz üzüntü duyar. Gittikçe yozlaşan ve kapitalist
değerlere teslim olan toplumumuzda, geçmişin değerleriyle
yaşayan, insana has duygular taşıyan bu kişiler yavaş yavaş
tükenirken, yerlerini ne yazık ki aynı değerlere inanmış, onurlu ve
merhametli kişilere bırakamazlar. Dünyada yaşanan değişimin hızı
bu insanları silerken yerine sırtını maddi olana yaslamış, inançları
olmayan, merhamet nedir bilmeyen kişileri getirir.
Giden Gün Ömürdendir adlı öykünün kahramanı olan Nafiz
Bey, yaşadığı yerde hatırı sayılır bir esnaftır. Babasından devraldığı
kumaşçı dükkanını, aynı şekilde devam ettirir. Kızı ve karısı ile
sakin bir hayat yaşayan kahramanımız, dükkanının bulunduğu Uzun
Çarşı’da meydana gelen tüm yeniliklere ve değişikliklere ilgisiz
kalır. Hatta bu değişiklikler kandisini son derece rahatsız
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etmektedir. Eskinin esnaf geleneğinin, modern yaşama çabası
içinde kaybolduğunu gördükçe kahrolmaktadır. At arabalarının
tekerlek seslerini, faytonların çıngıraklarını, at kokularını özlemle
anar. Yaşanılan değişimi “Ne zaman Çarşı hepten yok
olacak…”(s.28) kaygısıyla izler. Nihayet cami duvarına sırtını
dayayıp, ruhunu teslim ettiğinde de aynı acıyı ve kaygıyı yüreğinde
hissedecektir. Hüseyin Su, Ütü Yanığı Günler adlı öyküde ise
eskinin esnaf geleneğini, usta çırak ilişkisini anlatır. Öyküde Muhlis
Usta’nın kayınpederinden devraldığı terzilik mesleğini aynı özenle
devam ettirdiğini görürüz.
Yazar, geleneksel aile yapısı içinde gösterdiği bu değerli
kişileri, sosyal hayat içinde de konumlandırarak onların aynı
zamanda nasıl yaşadıklarını ve değişen dünyayı nasıl
değerlendirdiklerini göstermek ister. Dini inançları kuvvetli,
ibadetini yapan, aza kanaat eden bu kişiler, ellerinden geldiğince
çevrelerindeki insanlara yardım ederler ve bir yandan da değişen
şartlar içinde kaybolmamak için mücadele verirler.
Yazar, Anadolu esnafını ele alırken, Anadolu İslam
medeniyetinin ürünü olan ahilik geleneğinin önemine dikkat çeker.
Küreselleşen dünya içinde, tüm diğer değerler gibi esnaf
geleneğinin de giderek yok olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü,
iki öyküsünde geçen eski değerlere bağlı yaşlı esnafları yücelterek
dile getirir.
Sonuç
1980 sonrası Türk edebiyatında yakaladığı gelenekçi çizgi
ile kendisine bir yer edinen Hüseyin Su, öykülerinde tavrını hep
gelenekten yana koymuştur. Öykülerini oluştururken gözlem ve
izlenimlerinden yararlandığı hissedilen yazar, Anadolu’daki gerçek
yaşamı, yazdıklarının odağına alır. Yazar 1983 sonrası yayımladığı
tüm yazılarında, geleneksel yaşamla birlikte kaybolan saygı, sevgi,
hoşgörü, paylaşım gibi insanın özüne has değerler için hayıflanır.
Modern hayatın yıkıcı etkisinin her yerde hissedilmesi, giderek
yapay, ruhsuz ve duyarsız bireyler yetişmesi, yetişmekte olan genç
kuşağın modern hayatın cazibesine kendisini kaptırması, gelenekle
birlikte geleceğin de kaybolacağı fikri, yazarı endişelendirir. Su,
öykü dışındaki kitaplarında düşünsel planda yer verdiği bu
endişelerini, öykülerinde bir olay örgüsü içinde anlatılır
Türk geleneksel hayatının kaynağı olan İslam inancı,
yazarın öykülerinde belirleyici bir unsurdur. Su’ya göre ulusal
kültür değerlerinin unutulması, dil ve düşüncenin yozlaşması,
toplumun kültürel anlamda çözülmesi, geleceği olmayan yapay bir
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toplum oluşturur. Bunun nedeni de İslam yaşam biçiminin
unutulmasıdır. Hüseyin Su’nun tüm bu sorunlara yaklaşımı ilk başta
sosyalist yazarların bakış açısı gibi görünse de, yazar çözüm yolu
üretirken, yönünü İslam dinine ve bu inancın getirdiği yaşam
biçimine çevirir.
Bir olay öykücüsü olmaktan çok kişi öykücüsü olan
Hüseyin Su, kişilerini oluştururken, onların ruh hallerini ayrıntıları
ile verir. Bu kişiler kaybolup giden geleneksel değerler karşısında
hüzünlenirler. Acı çekerler. Yazar, zaman zaman kahramanlarına,
modern hayatın getirileri arasına sıkışmış geleneksel kültürümüzü
yaşatmaya çalışma görevini de yükler. Bu şekilde, sağlıklı
kıyaslamalar yapan Su, okuruna eskinin insani yönü güçlü,
maneviyatı sağlam değerlerini hatırlatmış olur. Yazarın kişileri,
modern zamanların yaşam biçimleri karşısında, eskinin sahih
değerlerini ararlar. Aşktan, toplumsal yaşama, anne-çocuk
ilişkisinden, eşler arasındaki diyaloglara kadar aranan ve özlenen
hep eskinin sevgi ve saygı dolu, merhametli, hoşgörülü, insani
değerleridir.
1980 darbesi, Türkiye’de pek çok alanda olduğu gibi
edebiyat alanında da çeşitli çalkantıların ve değişimlerin
yaşanmasına neden olmuştur. Hüseyin Su, öykülerini, büyük
değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bu dönemde, geleneksel
değerleri, modern hayat ile birleştirerek yazar. Yayımlanan ikinci
kitabı Gülşefdeli Yemeni ile Türkiye Yazarlar Birliği ödülünün
sahibi olan Su, fikirsel olarak yakaladığı çizgiyi değiştirmeden,
anlatımını derinleştirerek kendisini sürekli yenileyen ve bu şekilde
ilerleyen bir yazar olmayı başarabilmiştir.
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Hatâyî-İ Tebrizî’nin Yûsuf U Züleyhâ Mesnevisi
Recep Demir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özet
Yûsuf ile Züleyhâ hikâyesi, Türk edebiyatında en fazla işlenen
konulardan biridir. Genellikle mesnevi nazım şeklinde ve aruzun basit
kalıplarıyla kaleme alınan ilk örnekler, meclislerde okunmak üzere
yazıldıklarından sade ve kolay anlaşılır niteliktedir. Hatâyî-i Tebrizi’nin
Yûsuf u Züleyhâ adlı mesnevisi de çeşitli özellikleriyle kendisinden önce
Türk edebiyatında yazılmış olan örneklerle benzeşmektedir. XV. yüzyıl Azeri
Türkçesinin bir
numunesi olan mesnevi, Akkoyunlu coğrafyasında,
hükümdarların sanat ve kültür faaliyetlerini desteklediği, Türkçe ve Farsça ile
olgun eserler verilen bir dönemde yazılmış olmakla birlikte, daha çok Türkçe
konuşan Türkmen tebaanın zevkine hitap edebilecek bir eser
görünümündedir.
Anahtar kelimeler: Hatâyî-i Tebrizi, Yûsuf u Züleyhâ, mesnevi

Abstract
The story of Yûsuf and Züleyhâ, is one of the most covered topics in
Turkish literature. Usually the first examples were written in such a simple
patterns of verse and Aruz mesnevi , they were written to be read in
parliament and they are easy to understand in nature. Hatâyî-i Tebrizi’s
mesnevi named Yûsuf u Züleyhâ also has similar features with the other
samples that written before it in Turkish literature. Mesnevi which is a
sample of 15th. century Azeri Turkish, although was written at a time that
Akkoyunlu rulers supported arts and cultural activities and Turkish and
Persian mature works emerge, it seems to be a work that appeal more to the
pleasure of Turkish-speaking Turkmen subjects.
Key words: Hatâyî-i Tabrizi, Yûsuf u Züleyhâ, mesnevi

Giriş
İran edebiyatında doğan ve edebiyatımızda XI. yüzyılda
Kutadgu Bilig’le ilk örneği verilen mesnevi nazım şekli, zaman içinde
gelişerek olgun eserlerin yazıldığı bir tür hâline gelmiştir. Türk
edebiyatında en eski örneği XIII. yüzyılda kaleme alınmış olan ilk
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dönem Yûsuf kıssaları, İran etkisinden azade, geniş halk kitlelerine
İslamiyet’i anlatmak gibi bir amacı güden ve daha sonra yazılacak
olan örneklere göre edebî yönü zayıf kalan eserlerdir. Üç ilahî dinin
kutsal kitaplarında anlatılan bu kadim kıssa, Türk mesnevi
edebiyatının en seçkin örneklerinden biri olan ve Câmî etkisiyle
yazılan Hamdî’nin Yûsuf u Züleyhâ eserine gelene kadar Kul Alî,
Halîloğlu Alî, Şeyyâd Hamza, Süle Fakîh, Darîr ve Tebrizli Ahmedî
gibi birçok şair tarafından işlenmiştir. Yûsuf kıssasının halk arasında
yaygın rivayetlerine dayalı olarak işlendiği bu eserlerden biri de XV.
yüzyılda Akkoyunlu sultânı Ya’kûb adına yazıldığı ileri sürülen
Hatâyî’nin mesnevisidir.
Akkoyunlu sarayı özellikle Uzun Hasan, Sultân Halîl ve
Sultân Ya’kûb dönemlerinde, sanatçı ve âlimlerin barınabileceği
uygun bir ortam olma özelliğini korumuştur. Hat, musiki ve şiire
düşkün olan, bilim ve sanatı himaye konusunda babasından geri
kalmayan Sultân Ya’kûb hakkında bilgi veren Nevâyî; makbul zatlı,
yumuşak karakterli, dünyaya değer vermeyen, derviş tabiatlı bir
Türkmen sultânı olduğunu belirterek bir rubaisini örnek vermektedir.
Hükümdarın Farsça ve Türkçe şiir söylediği, bir divanı olduğu
söylense de bu eser günümüze kadar gelmemiştir. Zamanında
Akkoyunlu sarayı Figânî, Ehlî-i Şirâzî, Binâî, Mevlânâ Şehîdî, Habîbî,
Kişverî, Cemîlî ve Basîrî gibi Farsça ve Türkçe şiir söyleyen devrin
birçok şairinin destek bulduğu; önemli hattat ve nakkaşların değerli
eserler verdiği bir kültür merkezi halini almıştır1.
Hatâyî
Hatâyî ve Yûsuf u Züleyhâ adlı eserinden ilk defa olarak
bahseden Muhammed Ali Terbiyet, kişisel kütüphanesinde bulunan ve akibeti konusunda bilgi sahibi olamadığımız- mükemmel olduğunu
iddia ettiği bir yazmaya dayanarak mesnevinin Akkoyunlu sultânı
Ya’kûb adına yazıldığını bildirmiş ve mesnevinin ilk beytini
nakletmiştir2.
1

Sultân Ya’kûb dönemi kültür ve sanat faaliyetleri için bkz. John E. Woods,
300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular, (Çev.: Sibel Özbudun),
İstanbul, 1993; Erşahin, Seyfettin, Akkoyunlular Siyasal, Kültürel, Ekonomik
ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002; Araslı, Hamit, “XV-XVI. Esrlerde
Azerbaycan Edebiyatı”, Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, Bakü, 1960, 293-325;
Faruk, Sümer, “Ak Koyunlular”, Türk Dünyası Araştırmaları, 40, 1986, 1-37.
2
Muhammed Ali Terbiyet, Dânişmendân-ı Azerbaycan, Tahran, 1314, 137.
Hatâyî’nin Yûsuf u Züleyhâ mesnevîsinin yazmaları Azerbaycan İlimler
Akademisi, Elyazmalar Enstitüsü kütüphanesinde bulunmaktadır. Akademide
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A. Hayyampur, Hatâyî hakkında Terbiyet’in verdiği bilgileri
tekrar etmiş ve Terbiyet’in kütüphanesinde bir yazma nüshasının
olduğunu bildirerek, mesneviyi nüshası mevcut olmayan Yûsuf u
Züleyhâ’lar arasında saymıştır3. Demek ki, Terbiyet’te bulunan
nüshanın akıbeti, en azından Hayyampur’un çalışması esnasında, belli
değildir.
Hamit Araslı ise, Azeri Türkçesinde Alî’nin “rubai-koşma”
tarzında yazdığı Kıssa-i Yûsuf’undan bahsettikten sonra, Hatâyî’nin
eserinin Fars dilinde yazılan Yûsuf u Züleyhâ’lar seviyesine
ulaşabilecek nitelikte ilk mesnevi olduğunu ileri sürer. Mesneviden
birkaç beyti de örnek olarak aktararak, eserin sade bir Türkçeyle
yazıldığına dikkat çeker 4.
Agâh Sırrı Levend de Terbiyet’e dayanarak Yûsuf u Züleyhâ
yazan şairler arasında Hatâyî’nin adını zikretmiştir 5.
Hatâyî’nin, eserini Sultân Ya’kûb’a ithaf ettiğini bildiren
Ahmet Caferoğlu ise, herhangi bir kaynak göstermeksizin şairi,
çağdaşları olan Ahmedî ve Hamidî ile birlikte saraya mensup şairler
arasında sayar 6.
Öyle anlaşılıyor ki, verilen bilgilerin tamamının kaynağı
Terbiyet’in eseridir. Üzerinde çalıştığımız nüshalarda, mesnevinin
Sultân Ya’kûb’a ithaf edildiğine dair bir bilgi olmadığı gibi devrin
kaynaklarında da Hatâyî ismi geçmemektedir. Ahmet Caferoğlu’nun,
Hatâyî’yi saraya mensup şairlerden sayması da herhalde Terbiyet’in
bildirdiği, eserin Sultân Ya’kûb’a ithaf edildiği bilgisine
dayanmaktadır. Ya’kûb’un şair ve sanatçıları himaye eden bir
hükümdar olduğu bilinmektedir. Ancak bir şairin hükümdar adına eser
yazmış olması, o şairin saraya mensup sayılması için yeterli bir veri
olmasa gerek. Saraya mensup olan bir şairin adının dönemin
kaynaklarda hiç geçmemesi de pek ihtimal dâhilinde
görünmemektedir. Dolayısıyla Terbiyet’in ileri sürdüğü şairin saraya
görevli bilim adamlarıyla istişaremizde, yazısı pek düzgün olmayan ve bazen
bariz hatalar içeren beş nüshanın on dokuzuncu yüzyılda medrese öğrencileri
tarafından kopya edildikleri kanaati ileri sürülmüştür. Düzgün bir talikle
istinsah edilmiş ve daha eski olduğu anlaşılan bir nüsha ise, neredeyse yarısı
eksik ve varakları birbirine karışmış bir şekilde bulunmaktadır. Bu
nüshalarda eserin hükümdar adına yazıldığı bilgisini doğrulayacak bir işaret
mevcut değildir.
3
A. Hayyampur, Yûsuf u Züleyhâ, Tebriz, 1339, 98.
4
Hamit Araslı, a.g.e., s. 314-315.
5
Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1988, 129.
6
Ahmet Caferoğlu, “Azerbaycan Edebiyatı”, Türk Dünyası Edebiyatı, (Haz.:
Halil Açıkgöz), Ankara, 1991, 145.
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mensubiyeti başka belgelerle desteklenmeye muhtaçtır. Böylece eserin
hükümdara ithaf edildiği bilgisini doğru kabul edersek, şimdilik
yalnızca mesnevinin Sultân Ya’kûb’un hükümdarlık yılları olan 14781490 yılları arasında yazılmış olduğunu söyleyebiliriz.
Mesnevinin Dış Yapısı
Nazım Şekli
Divan edebiyatının diğer türlerinde olduğu gibi mesnevide de
zamanla klişe hâline gelmiş tertip esasları mevcuttur. Bu esasların
kaynağı, nazım biçiminin de kaynağı olan İran edebiyatıdır. Belli bir
konuyu işleyen, bağımsız bir kitap olarak yazılmış mesnevilerin
plânları, genellikle birbirine benzer. Bu genel plân a)Giriş, b)Konunun
işlendiği bölüm, c)Bitiş bölümü şeklindedir.
Giriş bölümünde genel uygulama besmele ve tahmitten sonra
tevhit, münacat, naat, padişaha övgü ve sebeb-i telif gibi bölümlere
yer verilmesi şeklinde iken7 Hatâyî, ilk beyitte besmeleyi söyledikten
hemen sonra hikâyeyi anlatmaya başlamıştır.

İbtidâ kılduk be-nām-ı ol kerîm
Di ki bismillâhirahmanirrahîm
Eyle bildük bir haberde ol ganî
Ya‘kûba virmiş on iki oglanı (1-2) *
Eserin son beyitlerinde ise Yûsuf’un öldüğünü bildirdikten
sonra eserini bitirdiğini bildirmiştir.
Bir niçe günden Yûsuf yatdı o dem
Dünyâdan ol dahı nakl itdi o dem
Tamâm oldı Zelhânun nazmı bunda
Okıyanlar bir du‘â kılsun onda
7

İsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri),
sayı 415-416-417⁄ Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, LII, 430; Amil Çelebioğlu,
Türk Edebiyatında Mesnevi (XV. yy.’a kadar), İstanbul, 1999, 21.
*
Bu makalenin hazırlanmasında Recep Demir, Hatâyî-i Tebrizî ve Mollâ
Cami’nin Yûsuf u Züleyhâ Mesnevîleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme
(İnceleme-Metin), (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Van, 2006 çalışmasından faydalanılmış, Hatâyî’nin mesnevisinden alınan
beyitler, bu çalışmadaki numaralarıyla verilmiştir.
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Hatâyî eserinde yeri geldikçe gazeller söylemiştir. Bu
gazellerden biri Yûsuf (yedi beyit), biri Ya’kûb (yedi beyit), biri
Yûsuf’un müşterilerinden Duhter-i Amlak(üç beyit), ikisi Züleyhâ
(beş beyit ve üç beyit) ve biri de Dünyâ Hatun (beş beyit) dilinden
söylenmiştir. Bunlardan başka sekiz beyitlik, dünyanın faniliği
hakkında nasihat içeren bir gazel de söylenmiştir ki şair mahlasını bu
gazelde kullanmıştır.
Vezin
Hatâyî, eserini remel bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
kalıbıyla yazmıştır. Remel bahrinin bu müseddes kalıbı Türk
edebiyatında en çok kullanılan kalıplardandır. Kısa oluşu nedeniyle
pek çok mesnevi bu kalıpla yazılmıştır. Hatâyî’den önce konuyu
mesnevi tarzında işleyen Şeyyâd Hamza, Süle Fakîh, Darîr ve
Akkoyunlu Ahmedî’nin8 eserlerinde de bu kalıp kullanılmıştır.
Aruzun Türkler tarafından kullanılmaya başlandığı ilk
yüzyıllarda şairler 11’li hece ölçüsüne benzeyen kalıpları çok
kullanmışlardır. Kısa heceler sık sık uzatılmış, Türkçe kelimelerin ses
özellikleri değiştirilmiş, ancak bu imalelerin yardımıyla Türkçe aruz
ölçüsüne uydurulmaya çalışılmıştır9. XV. yüzyıla kadar aruz veznini
ustalıkla uygulayan Türk şairlerin artmasına rağmen Hatâyî’nin
şiirinde vezin aksaklıklarına sık rastlanmaktadır. Aşağıdaki örnek
beyitlerde görüleceği gibi imalelerin çokluğu şairi rahatsız etmemiştir:
Kansı daglara senün çün varayum
Kurt yimemiş seni kimden sorayum (155)
Yûsufı saklardı ol Zelhâ özi
Bakar idi gül yüze iki gözi (341)
Ya da “Züleyhâ-  ”زismi Hatâyî’nin eserinde daha çok “Zelhâ ”زşeklinde kullanılmış, birçok beyitte uzun olan ikinci hecenin,
vezin gereği zihaf uygulanarak kısa okunması gerekmiştir:
Zelhanun boynunda vardı halka bil
Harcına yetmiş idi Mısrun on il (311)

8

Nihat Azamat, “Yeni Bir Ahmedî ve İki Eseri: Yûsuf u Zelihâ, Esrarnâme
Tercümesi”, Osmanlı Araştırmaları, VII-VIII, 1988, 347-364.
9
Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı. Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul, 1999,
144.
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Yûsuf eydür gel kâbîn ‘akd ideli 7
Zelha eydür hele eve gideli (887)
Eyle sevmişdi o Yûsuf Zelhanı
Bir zamân koymazdı yanından anı (903)
Vasl yapmak gerektiği yerde yapmamak da vezin konusunda bir
aksaklığa (sekt) sebep olur ve Hatâyî bu konuda da pek özenli
değildir.
Çok ilan çıyanlu yavuz çâh bu çâh
Ah garîbem bilmezem yol kaldım âh (106)
Bunlar eydür kim görüpdür beyle iş
Vire aş etmek bu halka yaz u kış (959)

Eserin tamamına bakıldığında Hatâyî’nin, aruz veznini daha
az kusurla uygulamak için şairlerin başvurduğu Arapça ve Farsça
kelimelerdan yararlanma yoluna gitmediği görülmektedir. Bu durum
herhâlde özellikle benimsenmiş bir tutum değil, şairin birikiminin
elvermemesinden olsa gerektir.
Netice olarak Hatâyî’nin, aruz ölçüsünü Türkçeye
uygulamakta pek özenli ve seçici olmadığını, her ne kadar aruzun
fâ’ilâtün fâ’lâtün fâ’ilün kalıbını kullanmışsa da, bu kalıbın hece
ölçüsündeki 4+4+3=11 şekline benzerliğinden istifade ettiğini
söyleyebiliriz.
Kafiye
Hatâyî’nin şiirinde en dikkat çekici özelliklerden biri de söz
varlığında Türkçe kökenli kelimelerin daha yoğun olmasıdır. Buna
bağlı olarak redifler genellikle Türkçe kelime ve kelime gruplarıyla
oluşturulmuştur. Kafiyede ise Türkçe ile birlikte, Farsça ve Arapça
kelimelerden de yararlanmıştır. Türkçe kelimelerle daha çok yarım ve
tam kafiye, Arapça ve Farsça kelimelerle çoğunlukla zengin kafiye
oluşturulmuştur.
Bununla beraber Hatâyî birçok beyitte mısralar arasındaki
ahengi sağlamak için kafiye yerine redifle yetinmiştir. Mesela
aşağıdaki beyitte ahenk, mısra sonlarında tekrar edilen “anı” redifinin
sağladığı uyuma dayandırılmış, böylece kafiyesizlik kapatılmaya
çalışılmıştır.
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Ya‘kûb eydür eyle dutuñ siz anı
Kurt yimesün yahşı saklayun anı (54)
Ya da birçok beyitte ahenk, tekrar edilen Türkçe çekim ekleriyle
sağlanmaya çalışılmıştır.
Ben kitâbumda senün ahvâlüni
Okuyup duydum senün evsâfunı (168)
Hak te‘âlâ Cebre‘île söyledi
Tiz var ol oglan dilin açgıl didi (398)
‘Ahd idüp ben oynamayam gülmeyem
Tâ ki ben anuñ dîdârın görmeyem (557)
Bazen de aynı kelimelerle kurduğu kafiyeyi art arda tekrar etmekten
çekinmemiştir:
Anı sahrada nâ-gâhdan kurt yidi
Yûsuf ana siz yalan dirsüz didi
Ol ki peygamberdür anı kurt yimez
Yakşı kimse beyle yalanı dimez (965-966)
Mesnevi içerisinde azımsanmayacak derecede fazla olan bu
türlü beyitler göstermektedir ki, Hatâyî, daha olgun bir zevkin
yansıması olabilecek bir ahenk arayışına gitmemiş, yeni kafiyeler
bulmak için kendini zorlamamıştır. Bu yargının bir sebebi de eserin
muhtelif beyitlerinde aynı kafiyenin defalarca kullanılmasıdır. Mesela
“zamân- hemân” kelimelerinin kafiye olarak 16 defa, “zamân-revân”
kafiyesinin 8 defa, “zamân- gümân” ve “zamân-amân”ın 3’er defa
tekrar edilmiştir. Aynı şekilde “idi” redifi de 30 beyitte redif olarak
kullanılmıştır. Oysa aynı kafiye ve redifin sık tekrar edilmesi, şairler
için bir kusur olarak kabul edilmiştir.
Vakanın Özeti
1- Yûsuf, Ya’kûb’un on iki oğlundan biridir. Henüz bir
yaşındayken annesi ölen Yûsuf, babası tarafından bakılmak üzere
halasına verilir. Oğlunun hasretine dayanamayan Ya’kûb, onu geri
almak ister. Ancak Yûsuf’un cemâlinden mahrum kalmak istemeyen
hala, bir hileye başvurarak kendisine babasından kalan altın kemeri
gizlice Yûsuf’un beline bağlayıp kemerin kaybolduğunu iddia eder.
Kemer, Yûsuf’un üzerinde bulunur ve uygulanan hukukun gereği
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olarak babası oğlunu halasına vermek zorunda kalır. İki yıl sonra
halanın ölmesi üzerine Ya’kûb oğluna kavuşur.
3- Yûsuf düş görür: Kardeşlerin her birinin elinde asa vardır.
Kardeşleri Yûsuf’un asasını toprağa dikerler, asa büyüyüp dallarında
kuşların ötüştüğü bir ağaca dönüşür. Bir tahta oturtulan Yûsuf’un
önünde gün, ay ve on bir yıldız secde eder.
4- Yûsuf, rüyayı babasına anlatır. Ya’kûb, oğlunun hükümdar
olacağını, on bir yıldızın kardeşlerini temsil ettiğini söyler, ayrıca
rüyayı başkalarına anlatmamasını tembihler.
5- Konuşulanları duyan bir kadının anlatmasıyla kardeşlerinde
Yûsuf’a karşı kıskançlık duyguları başlar. Yûsuf’un hükümdar,
kendilerinin ise kul olması katlanılmaz bir durumdur ve buna bir
tedbir almak gerekir.
6- Küçük kardeşlerini gezdirmek bahanesiyle her gün koyun
güttükleri kıra götürüp orada öldürmeyi plânlarlar. Yûsuf’u yanlarında
götürmek için babalarından izin isterler. Ya’kûb izin vermek istemez
çünkü rüyasında Yûsuf’un etrafını kurtların çevirdiğini, kurtlardan
birinin Yûsuf’u ağzına aldığını, kaçarken onu bir derede düşürdüğünü
görmüştür. Oğullarının ısrarı üzerine, Yûsuf’u korumalarını tembih
ederek izin verir.
7- Yûsuf’la birlikte yola koyulan kardeşler, babalarından
uzaklaşınca onu dövmeye başlarlar. Biri döverek öldürmeyi ve kurt
yedi diyerek kurtulmayı önerir. Dövülen ve aç susuz bırakılan
Yûsuf’un yalvarmaları fayda etmez. Yûsuf’un Yehuda adlı kardeşine
yalvarması sonuç verir ve onun kuyuya atma önerisini kabul ederler.
Kuyuda ya yılan öldürecektir ya da suya batıp ölecektir.
8- Elbiselerini soyarlar ve Şem’un adlı kardeş Yûsuf’un
boynuna ip bağlayarak kuyuya atar. Cebrail gelerek Yûsuf’u suya
düşmeden yakalar ve bir kuru yere koyar. Yûsuf’un etrafını saran
yılanlara, onun peygamber olduğunu söyleyerek uzaklaşmalarını
sağlar. Yûsuf, kendisini kuyuda ziyaret eden Yehuda’ya babasına
olanları anlatmamasını salık verir.
9- Kardeşler bir oğlağı öldürerek kanını Yûsuf’un gömleğine
sürerler. Eve dönüşte Yûsuf’unu beklemekte olan babalarını görünce,
ağlayıp feryat ederek kanlı gömleği gösterip, kardeşlerini kurt yediğini
söylerler. Acı haberi duyan Ya’kûb bayılır ve ancak tan atınca kendine
gelir. Kardeşler kendileri geyik avlarken yalnız kalan Yûsuf’un kurt
tarafından yendiğini, ondan geriye sadece bir gömleğin kaldığını
söylerler. Ya’kûb, kanlı gömleğin hiç yırtılmamış olduğunu görünce
oğullarına inanmaz. Kendisini yediği hâlde gömleğini hiç yırtmamış
olan bu kurdun yanına getirilmesini ister.
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10- Oğulları, kanıt olarak, ağzına kan bulaştırdıkları bir kurdu
Ya’kûb’a getirirler. Kurt, kendilerine peygamber etinin haram
olduğunu, Mısır’dan gelip Şam’daki kardeşini aramak için yola
çıktığını söyler. Kardeşler bu kurda iftira ettiklerini kabul ederek
Yûsuf’u başka bir kurdun yediğini bildirirler. Oğullarının yalancı
olduğunu anlayan Ya’kûb çaresiz, derdini içine atar.
11- Kuyuda yalnız kalan Yûsuf’a Cebrâil yiyecek ve giyecek
getirir. Hûd peygamber ak sakallı bir kişi suretinde Yûsuf’u ziyaret
eder. Kendi kitabında Yûsuf’un öyküsünü okumuş, Yûsuf’u görmek
için Allah’a yalvarmıştır. Bin iki yıldır bu kavuşma anını
beklemektedir. Yûsuf’a yaşadığı olayların Hak’tan geldiğini,
kardeşlerini suçlamamasını, ileride Mısır hükümdarı olacağını ve o
zaman kardeşlerini utandırmamasını söyler. Muradına ulaşan Hûd
peygamber artık canını alması için Allah’a dua eder ve orada ölür.
12- Yûsuf’u satın alacak olan tacir rüyasında, güneşin gökten
gelerek koynunda bir süre kaldığını görür. Tabirci “Şeddâd çâhı”nda
bir kul bulacağını bildirir. Kul bulmak üzere yola çıkan tacir, gökten
gelen bir sesin yol göstermesiyle kuyuya gelir. Su çekmek üzere
kuyuya kova salan tacirin iki kölesi Yûsuf’u çıkarır.
13- Her gün kuyu çevresine gelip durumu izleyen kardeşler,
Yûsuf’un kuyudan çıkarıldığını görünce ortaya çıkıp, onun kendilerine
ait tembel bir köle olduğunu ve onu satmak istediklerini bildirirler.
Yazılı bir belge düzenleyerek on sekiz kalp akçaya satarlar.
14- Mısır’a doğru yol almakta olan kervanda bağlı olarak
deveye bindirilen Yûsuf, yolda annesinin mezarına rastlar ve başından
geçenleri anlatır. Annesi mezardan cevap vererek çaresiz olduğunu
söyler. Yûsuf’un kervandan geri kalmasından dolayı onu döven
kölenin kolu kurur. Cebrail gelerek gazap eder, kanadını yere vurur ve
gökler kararır, yer titrer. Bu olağan üstü durum yedi gün devam eder.
Olanları kolu kuruyan kuldan öğrenen tacir, Yûsuf’tan özür diler,
güzel elbiseler giydirilir. Yûsuf’un affetmesiyle kölenin kolu da
düzelir. Kervan yola koyulur ve Mısır’a gelir.
15- Mağrip’te Teymus adlı hükümdarın kızı Züleyhâ,
rüyasında gördüğü bir “acâib sûret”e âşık olur. Durumu öğrenen baba,
bir daha görürse onun kim olduğunu öğrenmesini salık verir. Züleyhâ,
ikinci rüyasında gördüğü kişinin Mısır’da sultân olduğunu, onu
Mısır’da araması gerektiğini öğrenir.
16- Kızının derdine çare bulmak isteyen Teymus, Mısır
hükümdarına elçiler göndererek durumu bildirir. Mısır hükümdarı
Züleyhâ’yı eş olarak kabul edeceğini söyler.
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17- Yüzlerce köle ve hediyeyle Mısır’a gelen Züleyhâ, büyük
şölenle karşılanır. Mısır sultânını gördüğünde, rüyasında âşık olduğu
kişinin o olmadığını anlar ve feryat ederek onun yanına
yaklaşmamasını ister. Bunun üzerine sarayına dönen hükümdarın
yanına Allah bir “peri kız” gönderir, sultân onu Züleyhâ sanır.
Böylece Züleyhâ’nın bekâreti yıllarca korunmuş olacaktır. Bunu peri
kızdan öğrenen Züleyhâ’nın kaygısı gider, mutlu olur.
18-Yûsuf’un Mısır’a getirildiği gün Züleyhâ, rüyasında
güneşin Mısır’a düştüğünü, halkın bu güneşe üşüştüğünü görmüştür.
Tacirin Mısır’a getirdiği köleyi gören Züleyhâ, onun, rüyasında âşık
olduğu kişi olduğunu anlar ve satın almak ister. Yûsuf satılığa
çıkarıldığında müşteriler fiyatını artırırlar. Amlak Kızı denilen kadın
Yûsuf’un ağırlığınca altın ve misk teklif etmiştir. Zorlu bir alışverişten
sonra Züleyhâ, boynundaki kolye de dâhil olmak üzere kocasının
bütün hazinesini harcayarak onu satın alır. Bu arada yaşlı bir kadın da
“bir kelef”le Yûsuf’un müşterileri arasına katılmıştır. Yûsuf’u görür
görmez âşık olan ve böyle değerli bir köleyi ucuz fiyatla almak
isteyen bu kadının kendinden geçtiğine hükmedilir.
19- Malik, Yûsuf’un yanına veda etmeye gelir. Yûsuf, satış
belgesini alarak kendisinin peygamber olduğunu, satışından kazandığı
parayı malına katmamasını tavsiye eder. Gerçeği öğrenen Malik, hiç
oğlu olmadığını söyleyerek, oğul sahibi olmak için Yûsuf’un dua
etmesini ister. Yûsuf’un duasıyla kırk oğul sahibi olmuş, satıştan
kazandığı malı da dervişlere dağıtmıştır.
20- Züleyhâ’nın hizmetinde yedi yıl geçiren Yûsuf, âşığının
bütün ısrarlarına rağmen Tanrı’dan korkar, bir kez bile yüzüne
bakmaz. Her fırsatta aşkını ilan eden Züleyhâ, derdini sadece dayesine
açmıştır. Züleyhâ daye aracılığıyla Yûsuf’u çağırtır. Onu söze tutarak
ardından kilitlediği yedi kapıyı geçerler. Yedinci odada Züleyhâ
beraber olmak istediğini söyler. Yûsuf önce reddeder, Allah’tan
korkmasını söyler. Züleyhâ aksi takdirde kendini öldüreceğini, bu
yüzden onu da öldüreceklerini söyler. Yûsuf, Züleyhâ’nın isteğini
yerine getirmeye yönelmişken duvardan bir el çıkar, kendisini iter,
yere düşürür. Bu, beş kere tekrar eder. Gökten gelen bir ses Yûsuf’u
uyarır, enbiya defterinden adının silineceğini söyler. Yûsuf, kilitlerini
Cebrâil’in açtığı kapılardan geçerek kaçmaya başlar. Yedinci kapıda
ardından yetişen Züleyhâ, Yûsuf’un gömleğini yırtar.
21- Aziz, sarayın bahçesinde eşini ve kölesini tartışırken
görmüştür. Züleyhâ, Yûsuf’un kendisine kast ettiğini söyler. Yûsuf,
suçlu olmadığını, kendisine “dört aylık oğul”un şahitlik edeceğini
söyler. Allah’ın emriyle Cebrâil tarafından dili açılan bebek, gömleğin
ön tarafı yırtıksa Yûsuf’un, arka tarafı yırtılmışsa Züleyhâ’nın suçlu

45

46

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

olduğunu bildirir. Karısının suçlu olduğu anlayan Aziz, onu bağışlar
ve Yûsuf’un da Züleyhâ’ya kargış etmemesini ister.
22- Kölesine gönül veren Züleyhâ, Mısır’ın soylu kadınlarının
diline düşer. Züleyhâ onları evine davet ederek ellerine bir bıçak ve
meyve verir. Yûsuf misafirlere hizmet için ortaya çıkınca, güzelliği
karşısında hayran kalan kadınlar şaşkınlıktan ellerini keserler ve
Züleyhâ’ya hak verirler.
23- Züleyhâ’nın güzelliğine karşı Yûsuf’un kayıtsız kalmasını
anlamayan kadınlar, Züleyhâ adına Yûsuf’a başvurarak, güzellikte
eşsiz olan hanımını sevmesini, onu reddederse kendilerini kabul
etmesini isterler. Yûsuf onları da geri çevirir.
24- Soylu Mısır kadınları nazarında itibarı sarsılan Züleyhâ,
hiddetlenir ve “cadudur” diye Aziz’e şikayet ederek zindana
attırmasını teklif eder. Kocası Züleyhâ’ya yetki vererek istediğini
yapabileceğini bildirir. Züleyhâ da kölesini şehrin dışındaki zindana
attırır. Bir saat sonra pişman olup geri çağırmış fakat Yûsuf geri
dönmeyeceğini söylemiştir. Aziz de artık onu çıkarmayacağını
bildirir. Sevgilisinden kesinlikle ayrıldığını anlayan Züleyhâ yaptığına
pişman olur.
25- Züleyhâ her gün zindan etrafında dolaşır, zindancıdan
Yûsuf’un ahvalini sorar, ona selam gönderir. Bu durum yine gıybete
sebep olduğundan zindanı görebilmek için köşkünün yanında, ondan
daha yüksek bir köşk yaptırır, oradan zindanı seyreder.
26- Yûsuf zindanın penceresinde yol gözlemekte iken bir
Arap görür. Babasının hâlini ondan sorar. Arap, Ya’kûb’un belinin
büküldüğünü, gözlerinin kör olduğunu söyler. Yûsuf, kim olduğunu
söylemeden onunla babasına selam gönderir ve zindana düşmüş olan
bir genç olarak duasını ister. Arap, Yûsuf’un isteğini yapar. Ya’kûb,
bu gence dua eder ve o gece gelen bir ilham oğluna kavuşacağını
bildirir.
27- Yûsuf’a Cebrâil tarafından rüya tabiri öğretilir. Rum
hükümdarının emriyle Mısır hükümdarına suikast hazırlamak suçuyla
zindana atılan Şıracı ve Sofracı, görmedikleri halde uydurdukları
rüyalarını Yûsuf’a anlatırlar. Yûsuf, rüyaları Sofracı’nın öldürüleceği,
Şıracı’nın ise kurtularak hükümdarın şarapçısı olacağı şeklinde
yorumlar. Bu arada Yûsuf Şıracı’ya, hükümdarın hizmetine gittiği
zaman kendisini hatırlamasını tembih eder. Bir süre sonra Yûsuf’un
yorumu gerçek olur.
28- Mısır hükümdarı bir düş görür. Çevresindeki alimler bu
düşü yorumlamak için üç gün izin isterler. Fakat rüyayı unuturlar.
Hükümdara sormaya geldiklerinde, o da gördüğü rüyayı unutmuştur.
Şıracı uzun zamandır unuttuğu Yûsuf’u hatırlar ve hükümdara
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bahseder. Zindana giden Şıracı, hükümdarın görmüş olduğu rüyayı
Yûsuf’tan dinler. Hükümdarın emriyle ikinci gelişinde yorumunu
öğrenir. Yûsuf hükümdarın rüyasını, yedi yıl bolluk, takip eden yedi
yıl ise kıtlık olacağı şeklinde yorumlayarak çeşitli tedbirler önerir.
Hükümdar kendisinde yetenek gördüğü Yûsuf’un değerini anlayarak
suçsuz olduğuna hükmeder, zindandan çıkartarak tahta geçirmek ister.
29- Yûsuf, suçsuzluğunun teyit edilmesi şartıyla zindandan
çıkmayı kabul eder. Hükümdar Mısır kadınlarını ve Züleyhâ’yı bir
araya getirerek Yûsuf’la yüzleştirir. Önce suçunu inkâr eden Züleyhâ,
Mısırlı kadınların şahitliğiyle suçunu itiraf eder. Yûsuf büyük bir
törenle zindandan çıkarak “pâdişâh” tahtına oturur.
30- Züleyhâ artık yaşlanmış, gözlerini kaybetmiştir. Hakk’a
tapan Yûsuf’un tahta geçtiğini, kendi inandığı putun ise onu zelil
olmaktan kurtarmadığını ifade ederek tapındığı putu kırar, Yûsuf’un
dinine girerek Müslüman olur. Hâlâ yanında kalan üç halayık
yardımıyla Yûsuf’un yoluna çıkarak aşkını tekrar ilan eder ve
kendisini almasını ister. Yûsuf yaşlı ve kör olan Züleyhâ’yı
reddetmişken Cebrâil, Züleyhâ’ya eski güzelliğinin verileceğini, onu
kabul etmesini söyler. Yûsuf, onu kabul eder ve Cebrâil’in kanadını
sürdüğü Züleyhâ eski güzelliğine kavuşur, gençleşir.
31- Artık aşk, Züleyhâ’dan Yûsuf’a geçmiştir. Züleyhâ
Tanrı’dan gafil geçen günlerine karşılık zamanını sürekli ibadetle
geçirmekte, Yûsuf’un gönderdiği elçileri geri çevirmektedir.
Böylelikle geçen kırk günden sonra Yûsuf’un ısrarları sonucu nikah
yapılır. On iki oğulları olur.
32- Cebrâil, Allah’ın buyruğunu Yûsuf’a getirerek gezintiye
çıkmasını, yoluna çıkan ilk eri kendisine vezir tayin etmesini ister.
Yola çıkan Yûsuf, gördüğü gence itibar etmez. Cebrâil tekrar gelerek
bu gencin Züleyhâ ile yaşadığı hadisede kendisine tanıklık eden
beşikteki oğlan olduğunu bildirir. Yûsuf da ondan özür dileyerek
veziri yapar.
33- Kıtlık yılları gelmiştir. Mısır hükümdarı ölmüş, halk
Yûsuf’un etrafında toplanmıştır. Başka memleketlerde açlık baş
göstermişken Yûsuf’un aldığı tedbirler sayesinde Mısır halkı rahat
yaşamaktadır. Hatta açlık çekenler Yûsuf’un yüzüne bakıp doyuyordu.
Yûsuf’un on kardeşi tahıl almak için Mısır’a gelir. Kardeşlerini
tanıyan Yûsuf, onlarla yüzünü bir örtüyle kapatarak konuşur.
Kardeşler kurt hikâyesini yine anlatırlar ancak Yûsuf onların yalan
söylediğini bildirerek bir dahaki sefere evde kalan İbn-i Yamin’i de
getirmelerini, aksi takdirde tahıl vermeyeceğini söyler. Tahıl ücreti
olarak getirdikleri bin altını da gizlice yüklerine bırakarak kardeşlerini
Kenan’a gönderir.
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34- Kenan’a gelen kardeşler “hoş Müselman” hükümdarı
Ya’kûb’a anlatarak bir dahaki sefere İbn-i Yamin’i de götürmek üzere
izin isterler. Oğullarına güveni sarsılmış olan Ya’kûb, Yûsuf
olayından dolayı izin vermez. Ancak kardeşler, onu korumak üzere
ant içerek babalarını razı ederler. Yüklerinin içinde tahıl ücretini de
bulunca iyice şaşırırlar.
35- Mısır’a gelen kardeşler, babalarının tavsiyesi üzerine ayrı
kapılardan saraya girerler. Yalnız kalan İbn-i Yâmîn yolu kaybeder.
Bu vesileyle yüzünü kapalı tutan Yûsuf’la aralarında bir yakınlaşma
hasıl olur, Yûsuf ona bir bilezik hediye eder. Kardeşler, duvarları
Yûsuf’un başından geçenleri anlatan tasvirlerle süslenmiş olan
sarayda ağırlanır. Böylece kardeşler, kimsenin bilmediğini
düşündükleri günahlarının Mısır’da bilindiğini anlarlar. İkram edilen
yemekleri yiyemezler. Bunun sebebini soran Yûsuf’a, tasvirlerin
kaybolan kardeşlerini hatırlattığını, bu yüzden üzüldükleri için
yemediklerini anlatırlar. İbn-i Yamin duvarda gördüğü resmi yıllar
önce kaybettiği kardeşi Yûsuf’a benzettiği için üzülür ve isteği üzerine
başka bir eve götürülür.
36- Burada Yûsuf’un oğlu, İbn-i Yâmîn’e hizmet etmektedir.
İbn-i Yâmîn bu genci kardeşi Yûsuf’a benzetmiştir. Oğlu babasının
hikâyesini anlatır ve bu arada Yûsuf gelerek yüzünü açar, iki kardeş
buluşmuş olur. Yûsuf babasının ve kız kardeşi Dünyâ Hatun’un
durumlarını İbn-i Yâmîn’den öğrenir. Yaşlı ve kör olan babası ve
benzi sararmış olan kız kardeşi, yol üstünde yaptıkları bir kulübede
ağlaşmakta, yoldan geçenlere Yûsuf’u sormaktadırlar.
37- Yûsuf, kardeşi İbn-i Yamin’e tahıl ölçtüğü kabı yüklerinin
arasına gizleyeceğini anlatır. Plân uygulanır ve kervan hâlinde yola
çıkmış olan kardeşlerin yolu Yûsuf’un askerleri tarafından kesilir. İbni Yamin hırsızlık yaptığından alıkonur. Kardeşler, zindanı basıp İbn-i
Yâmîn’i kaçırmak isterler. Fakat Yûsuf’un Me’mûl adlı oğlu gelerek
onların sırtlarını sıvazlar, bunun üzerine onlarda güç kalmaz, hatta
sesleri bile çıkmaz olur. Yûsuf, onları azarlayarak babalarına
bağışladığını söyleyerek salıverir.
38- Kenan’a dönüşte babaları, Yûsuf gibi İbn-i Yamin’i de
kaybeden oğullarına kızar. Bu arada yanına sık sık gelen Azrâil’e
Yûsuf’un yaşayıp yaşamadığını sorar. Azrâil, onun Mısır’da
hükümdar olduğunu haber verir. Oğullarının kardeşlerini kurtarmada
hükümdar karşısında güçsüz olduğunu anlayınca, çareyi hükümdara
mektup yazmakta bulur. Hapsettiği oğlunun kırk yıl önce kaybettiği
Yûsuf’un öz kardeşi olduğunu, bu yaşlı hâlinde ikinci bir acıya
dayanamayacağını bildirerek İbn-i Yamin’i salıvermesini ister.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

39- Yûsuf, babasından gelen mektubu ağlayarak okuduktan
sonra yıllar önce Malik’e satılırken düzenlenen belgeyi çıkararak
kendini tanıtmadan kardeşlerinin suçunu anlatır. Kardeşlerinin inkâr
etmesi üzerine bir altın tas getirir. Bu efsunlu tas, Yûsuf’un altın bir
mil ile dokunmasıyla dile gelerek bütün olup biteni anlatır. Yûsuf
kardeşlerini ölümle cezalandıracağını söyler ve onları bağlatır. Fakat
bir saat sonra bağışlar ve kendini tanıtır. Gömleğini de vererek
kardeşlerini Kenan’a gönderir.
40- Cebrâil, gömleği süt kardeşi Beşir’in vermesini salık
vermiştir. Beşir Kenan yolunda ağlayan bir kadına rastlar. Yıllar önce
ayrı düşen anne ve oğlu böylece kavuşmuş olur. Kenan’a yeten Beşir
gömleği ve mektubu Ya’kûb’a verir. Gömleği yüzüne süren
Ya’kûb’un gözleri açılır. Bu arada kendi oğlu süt emsin diye
küçükken sattırıp annesinden ayırdığı Beşir’den helallik alır. Ya’kûb
ailesiyle birlikte Mısır’a gelir. Böylece Yûsuf’un düşü gerçekleşmiş
olur.
41- Oğluna kavuşan Ya’kûb, vadesi yettiğini anlar ve
Yûsuf’la vedalaşır. Kenan’a gelir ve burada vefat eder. Ardından
Züleyhâ ve birkaç gün sonra da Yûsuf vefat eder.
Eserin Öteki Yûsuf Kıssalarıyla İlişkisi
Eserini XV. yüzyılda kaleme alan Hatâyî’nin bir asır önce
yakın coğrafyalarda yazılmış olan Şeyyâd Hamza ve Darîr’in
mesnevilerini okumuş olması muhtemel görünmektedir. Çünkü adı
geçen eserlerde hikâyenin benzeşmenin ötesinde, kutsal kitaplarda
bulunmayan ve hikâyeye sonradan girmiş olan ortak rivayetlere yer
verilmesi, kelime seçimi, söyleyiş ve eda bakımından da şaşırtıcı
benzerlikler görülmektedir. Aşağıda Hatâyî ve adı geçen iki şairin
eserlerinden alınan örnek beyitler bu etkileşimin niteliği hakkında bir
fikir verebilir.
Hatâyî ve Şeyyâd Hamza
Züleyhâ, rüyada gördüğü surete kim olduğunu sormuş ve
Yûsuf’tan şu cevabı almıştır:
İstesen sen beni Mısra gel didi
Mısr içinde isteyüben bul didi (Hatâyî 262)
Suret ider benem ol Mısrın Azizi
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İster isen Mısr’a gel görgil bizi (Ş. Hamza 34) 10
Yûsuf’u kuyudan çıkarıp Mısır’da satan tacir, onun
peygamber olduğunu öğrendiğinde oğul sahibi olmak için kendisinden
dua istemiş ve Yûsuf’un duası üzerine kırk oğlu olmuştur:
Mâlik eydür bir du‘â kılgıl bana
Yokdur oglum gelmişem şimdi sana
(H 335)
Bir du‘â kıldı ana ol cân-fedâ
Kırk ogul virdi ana ol dem Hudâ
(H 337)

Dua kıl oğul versin Çalap bana
Hâcetim şoldur dedim ben sana
Dua kılur duası olur kabul
Tanrı verir ol kişiye kırk oğul (ŞH 39)

Kıtlık yıllarının geleceğini haber veren Yûsuf, bu yıllarda ekin ekmeye gerek olmadığını bildirmiştir:
Sonra dahı yeddi il hükm eyledi
Ekmesünler kim dahı bitmez didi
(H 92)

Ol yedi yıl geçicek kızlık olur
Ekin ekmen deyü Yûsuf buyurur
(ŞH 78)

Kıtlık yıllarında yardım almak üzere çevre ülkelerden gelenler arasında Yûsuf’u kuyudan çıkarıp satan
ve onun duasıyla kırk oğul sahibi olan tacir ve oğulları da vardır:
Yûsufı satan mâlik kırk oglı hem
Yûsufa cümle kul oldılar tamâm
(H 940)

Yûsuf’u satan hoca dahi gelir
Kırk oğlıyla kendözünü kul kılur
(ŞH80)

Züleyhâ’nın düşkünlük günlerinde kör ve yaşlı olmasının dışında sefaletini gösteren en belirgin
özelliklerden biri de kıyafetidir. Hatayî ve Şeyyâd Hamza’nın eserlerinde Züleyhâ kilim giyinmektedir:
Bir kilim geymiş oturmış ol hatun
Ah idende ‘arşa yeterdi tütün (H 791)

Kilim giydi kuşak eyledi otu
Yohsul oldu bînevâ oldu katı (ŞH 82)

Yûsuf, bir defa görenlerin bir daha görebilmek için ağlaştığı bir güzelliğe sahiptir:
Cümle ‘âlem gün yüzine yâr idi
Bir gören bir de görince zâr idi
(H24)

10

Şeyyâd Hamza’ya ait beyitler, Dehri Dilçin, Şeyyâd Hamza Yûsuf u Zelihâ,
İstanbul, 1946 eserinden alınmış olup beyitlerin bulunduğu sayfa numaraları
verilmiştir.
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Yûsuf yıllar sonra sarayında ağırladığı kardeşi Bünyamin’le
söyleşirken kardeşinin evlendiğini çocuklarına kendi hikâyesiyle ilgili
isimler koyduğunu öğrenmiştir:
Yûsuf eydür evli misün bir digil
Var mı oglun adlarını söylegil
Biri Yûsuf biri Kurtdur biri Kan
Çagıruram Kurt Kan deyüp a cân
Yûsuf eydür uşbu adları digil
Sen neden atdun oları söylegil
Hem yine bir kanlu gönlegin hemân
Getürüp saldılar anlar ol zamân
Tâ o dem ki çagıram Kurt Kan diyem
Daglan imdi ey ciger sen yan diyem
Andan ötri urmuşam Kurt Kan didi
Tâ olalar derdüme dermân didi
(H 1074-1079)

Kanlı tonun getirdiler babama
Ağladı çok Hak Çalap’tan sabr uma
Bir oğluma Kurt dedim ağlamağa
İkinci Kan dedim çok ağlama

Üçüncüye ad verdim Yûsuf deyü
Maksadım seni anan unutmayu
(ŞH 105-106)

Etti kardaş evlendin mi ayt yine
Oğlun kızın oldu mu adları ne
Dönd’eder üç oğulum var her biri
Ef‘alin benzer adın verdim adları
Birine Kurt ad verdim birine Kanı
Birine dahi Yûsuf dedim anı
Yûsuf eder nice urdun bu adı
Maksudun ayt üş bu işin ne idi
Döndü eder kardaşlarım ettiler
Yûsufu kurt yedi baba dediler

Hatâyî ve Darîr
Aşağıdaki beyitlerde anlam bakımından olduğu gibi söyleyiş
ve eda bakımından da benzerlik dikkat çekicidir:
Dinle imdi sen Yûsuf ahvâlini
Kim nice geçerdi zindânda güni
(Hatâyî 604)
Sonra bir gün sordı Yûsuf hâlini
Didi bir eydün anun ahvâlini (H 792)
İşit imdi Yûsufun ahvâlini
Evvelinde nice oldı hâlini (Darîr 41)1
1

Darîr’e ait beyitler Leylâ Karahan, Kıssa-i Yûsuf Yûsuf u Züleyhâ, Ankara,
1994. eserinden alınmış ve buradaki beyit numaraları verilmiştir.
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Hatâyî de Darîr gibi İbn-i ‘Abbas rivayetlerinden esinlendiğini
bildirmektedir:
İbn-i ‘Abbâs bir rivâyet eyledi
Bir rivâyet ibn-i Abbâs eyledi
Şâh-ı ‘âlem Mustafâya söyledi (H 773) Ol ki tefsîrde kelâmı söyledi (D 65)
İbn-i Abbâs eyledi şerh ü beyân
Niçeler kim söyledi bu dâsitân (D 93)

Züleyhâ’nın ülkesi Kenan ile Mısır arası altı aylık yol mesafesindedir:
Saldı yola ilçileri ol zamân
Mısr ilinde Mağribe iy cân-ı men
Altı aylık yol idi ol bî-gümân (H 267) Altı aylık yolıdı bil bunu sen (D 340)

Mısır’a gelin olarak giderken Züleyhâ’nın yanıda götürdükleri
Hatâyî ve Darîr’de benzerdir:
Bir nice katır kızıl ag mâl kumaş
Hem hezârân at don kul karavaş
(H 275)

Kul karavaş katır (u) raht (u) kumaş
Bile virdi kim kılısarlar ma‘âş
(D 360)

Mısır’da satışa çıkarılan Yûsuf’u almak isteyenler altın, gümüş, inci, misk ve amber
gibi zamanın değerli araçlarıyla müşteri olmuşlardır:
Hem o ‘Amlâk kızı ol dem söyledi
İki agrı müşk zer ‘anber didi
Ben virürem mâlike virsün bana
Sonra minnet-vâr olayum ben ana

Bir dahi agırlıgı altun gümiş
Bir dahı hem agırınca müşgimiş

Sonra Zelhâ didi ey mâlik sana
Agrınca üç yüz kızıl virrüm sana

Bir dahı ‘anber alur agırlıgı
Agırınca la‘l alur incü dahı

Müşg ‘anber dahı virrüm ol kadar
Duhter-i ‘Amlâk eydür dört ol kadar

(D 509-510)

(H 307-310)

Kölesine âşık olduğu için Züleyhâ hakkında gıybet eden Mısırlı kadınlar, Yûsuf’u
gördüklerinde ellerini kestikleri sahne de benzemektedir:
Bakdılar kim el kesilmiş yok haber
Vālih ü hayrān gönül ten bî-haber
(H 432)

Kaldılar hayrân (u) vâlih bî-haber
Ellerini pare pâre kıldılar (D 721)
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Yûsuf’un atıldığı zindanda şarapçı ve ekmekçi, gördükleri rüyaları Yûsuf’a
yorumlattıktan sonra bu rüyaları görmediklerini söylemişler; Yûsuf, öyle olsa bile durumun
değişmediğini şöyle ifade etmiştir:
Yûsuf eydür gör gerek görme düşi
Çün yoruldı beyle oldı bu işi (H 603)

Sen gerek gör gerek sen görme ayık
Ta‘bir oldı olısar bellü bayık (D 836)

Hatâyî ve Süle Fakîh
İlk dönem Yûsuf kıssaları içinde konuyu en tafsilatlı şekilde
işleyen eser, Süle Fakîh’in 4800 beyte ulaşan mesnevisidir2. Darîr ve
Şeyyâd Hamza gibi halk arasında yaygın olan rivayetleri anlatmasına
rağmen edebî bakımdan daha üstün nitelikleriyle dikkat çekmektedir.
Aşağıda Süle Fakîh ve Hatâyî’nin mesnevilerinden alınan beyitlerde
aynı sahne anlatılmaktadır.
İbn-i Yâmîn kendisini ağırlamakla görevlendirilen Yûsuf’un
oğluyla görüştüğünde, onu yıllar önce yitirdiği kardeşine benzetmiş,
kanı kaynamıştı. Süle Fakîh’in 31 beyitte anlattığı bu görüşmeden
sonra iki kardeş buluşabilmiştir. Oysa aynı sahne Hatâyî’nin eserinde
4 beyitte özetlenmiştir. Yûsuf ve İbn-i Yâmîn’in görüşme sahnesi iki
mesnevide şu beyitlerle anlatılmaktadır:

Geldi oglan İbn-i Yâmîn yanına
Çün oturdı çekdi kanı kanına
İbn-i Yâmîn eytdi ey yigit benüm
Sen kim olursan sana çekdi kanum
Yûsuf adlu var idi bir kardaşum
Ana okşatdum seni ey yoldaşum
Oglan ol dem Yûsuf oglıyam didi
Yûsufun hâlini kamu söyledi
Oglan ana Yûsufı itdi hitâb
Yûsufun yüzinden aldı ol nikâb
Oglan anı aldı geldi ol zamân
Yûsuf yüzünden nikâb aldı revân
Didi kardaş Yûsufum tanı didi
Ança bildi ancak anı söyledi
Gördiler birbirini anlar o dem
İkisi dahı özünden gitdi hem
2

İbn-i Yâmîn gelüben eve girür
Baruban karşudan Yûsufı görür
Ah edüben şol sâ‘at düşdi yere
Yakîn oldı anda ki canın vere
Gördi Yûsuf İbn-i Yâmini geçer
Gül suları yüzi üstüne saçar
İbn-i Yâmin aklı gelüben turur
İki kolın kaldubanı varur
İbn-i Yâmin Yûsuf ile görüşür
İki hasret birbirine kavuşur
Kuçuşuban ol kadar aglaşdılar
Şöyle ki kendülerinden geçdiler
Gökdeki firişteler esirgedi
Yanmışam ey dertlü kardaşlar dedi
Aglamakdan çünki fârig oldılar
Ol Hüdâya hamd ü senâ kıldılar

Z. T. Hacıyeva, Suli Fekih Yusif ve Züleyhâ, Bakü, 1991.
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Onca zârî kıldı ol demde olar
Yir gök ehli cümle zârî kıldılar
Sonra andan aglayuben döndiler
Birbirinden hallu hâlin sordılar
Ol Yûsuf zindâna düşen hâlini
Didi bir bir cümle ol ahvâlini
Andan eytdi karı atam hâli ne
Rûzgârı dirligi ahvâli ne
Didi kör oldı anun iki gözi
İllâ Yûsufdur dilinde her sözi

Başladı Yûsuf haber sorar ana
Kocacuk atam nicedür de bana
İbn-i Yâmin aydur atam hâlini
Sorar isen aydayım ahvâlini
Sen gidenden berü gözleri yaşı
Turmaz akar kaygudur anun işi
Görmez oldu aglamakdan gözleri
Gice gündüz sensin anun sözleri
(Süle Fakîh 137)

(Hatâyî 1050-1062)

Süle Fakîh’in olay ve sahneleri daha ayrıntılı bir şekilde
anlatması, eserin hacim bakımından genişlemesini getirdiği gibi sanat
bakımından daha nitelikli olmasını sağlamıştır. Eserler arasındaki bu
fark, iki mesneviden rastgele bir bölümün karşılaştırılmasıyla
anlaşılabilecek derecede belirgindir.
Neticede Hatâyî ile Süle Fakîh’in eserleri arasında, anlatılan
hikâyenin aynı rivayetlere dayanması ve birbirine yakın dönem ve
coğrafyada aynı vezinle yazılmış olmalarından kaynaklanan doğal bir
benzerlikten söz edilebilir. Yoksa Hatâyî’nin Süle Fakîh’ten
etkilendiğini, sanat bakımından ona yaklaşabildiğini söylemek
mümkün görünmemektedir.
Sonuç
Kaynaklarda Hatâyî hakkında bilgi bulunmaması nedeniyle,
şairin hayatı ile ilgili boşluğu doldurmak ne yazık ki mümkün
olmamıştır. Şairden ilk defa bahseden M. Ali Terbiyet’in iddia ettiği,
Hatâyî’nin eserini Akkoyunlu Sultân Ya’kûb adına yazdığı bilgisi
başka belgelerle desteklenmeye muhtaçtır. Çünkü Farsça ve Türkçe
yazan yetenekli şairlerin bulunduğu bir saray muhitinde Hatâyî’nin
daha çok göçebe halde yaşayan Türkmen toplumunun beğenisine hitap
edecek nitelikte olan bu eseriyle yer edinmesi zor görünmektedir.
Bu arada, Türkçeden başka dil bilmeyen Akkoyunlu Türkmen
tebaasının, kendilerine mesafe koyan Fars kökenli devlet
bürokrasisinden rahatsız olduklarını, hatta Türkçe bilmeyen vezir Kadı
İsa’yı hükümdara şikayet ettiklerini, hükümdarın ölümünden sonra bir
vesileyle öldürdüklerini hatırlayalım. Bu demektir ki, Akkoyunlu
sarayında Farsça yazan şairlerin korunmasıyla birlikte, tebaayı
oluşturan göçer Türkmen aşiretleri henüz Fars edebiyatıyla münasebet
kuracak seviyede değildir. Fars etkisinden uzak olan Hatâyî’nin eseri
de böyle bir toplumun zevkini yansıtmaktadır.
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Eserini XV. yüzyıl Azeri Türkçesiyle yazan Hatâyî, çağdaşları
olan Habibî, Kişverî gibi şairlere göre daha sade bir Türkçe
kullanmıştır. Ancak metindeki birçok vezin ve kafiye kusuru
göstermektedir ki, onun sadeliği bir bilinçten değil, şairlik
kabiliyetinin elvermemesindendir. Türk şiirinde aruzun problem
olmaktan çıktığı, aruz vezniyle başarılı eserler verildiği bir dönemde
Hatâyî’nin çokça imale ve zihafa düştüğü görülmektedir.
Hatâyî’nin eseri, XV. yüzyıla kadar yazılmış Türkçe Yûsuf
kıssalarıyla birlikte, daha sonraki dönemlerde konuyu başarıyla
işleyen Hamdî ve Kemal Paşazâde gibi şairleri hazırlayan edebî
metinler olarak değerlendirilmelidir.
Kaynaklar
Araslı, Hamit, “XV-XVI. Esrlerde Azerbaycan Edebiyatı”,
Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, Bakü, 1960.
Azamat, Nihat, “Ahmedî Akkoyunlu”, TDV İslâm
Ansiklopedisi, II, 167-168.
Azamat, Nihat, “Yeni Bir Ahmedî ve İki Eseri: Yûsuf u
Zelihâ, Esrarnâme Tercümesi”, Osmanlı Araştırmaları, VII-VIII,
1988, 347-364.
Caferoğlu, Ahmet, “Azerbaycan Edebiyatı”, Türk Dünyası
Edebiyatı, (Haz.: Halil Açıkgöz), Ankara, 1991.
Çelebioğlu, Amil, Türk Edebiyatında Mesnevi (XV. yy.’a
kadar), İstanbul, 1999.
Dilçin, Dehri, Yûsuf ve Zelihâ, İstanbul, 1946.
Dolu, Halide, Menşeinden Beri Yûsuf Hikâyesi ve Türk
Edebiyatındaki Versiyonları (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi), İstanbul, 1953.
Erşahin, Seyfettin, Akkoyunlular Siyasal, Kültürel, Ekonomik
ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002.
Hacıyeva, Z. T., Suli Fekih Yusif ve Züleyhâ, Bakü, 1991.
Hayyampur, A, Yûsuf u Züleyhâ, Tebriz, 1339.
İpekten, Haluk, Eski Türk Edebiyatı. Nazım Şekilleri ve Aruz,
İstanbul, 1999.
Karahan, Leylâ, Kıssa-i Yûsuf Yûsuf u Züleyhâ, Ankara, 1994.
Köktürk, Şahin, Halîl Oğlu Alî’nin Yûsuf ile Zeliha Hikâyesi,
Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007.
Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, (Haz.: Orhan F.
Köprülü, Nermin Pekin) İstanbul, 1981.
Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1988.
Öztürk, Zehra, Hamdullah Hamdi’s Mesnevî Yûsuf ve Zelîhâ
İntroduction, Text, Analysis and Facsimile, Harward University, 2001.
k
k
l l
k
l

55

56

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

y
,
y,
Sümer, Faruk, “Ak Koyunlular”, Türk Dünyası Araştırmaları,
40, 1986, 1-37.
Terbiyet, Muhammet Ali, (1314).
Dânişmendân-ı
Azerbaycan, Tahran.
Ünver, İsmail, “Mesnevî”, Türk Di., Türk Şiiri Özel Sayısı II
(Divan Şiiri), sayı 415-416-417⁄ Temmuz-Ağustos-Eylül 1986, LII,
430-463.
Woods, John E., 300 Yıllık Türk İmparatorluğu Akkoyunlular,
(Çev.: Sibel Özbudun), İstanbul, 1993.
Zeynalof, Ferhat, Alî’nin Kıssa-i Yûsuf’u, Bakü, 1994.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Handânî ve Divanı
Dr. Murat ÖZTÜRK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü
muratozturk8@gmail.com
Özet
Handânî 16. asırda yaşamış bir divan şairidir. Asıl ismi Halil’dir.
Handânî hakkında tezkirelerde ve edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklarda
herhangi bir bilgi mevcut değildir. Onun bilinen tek eseri Divanı’dır. Bu
makalede Handânî’nin Divanı’ndan elde edilen bilgiler ışığında hayatı,
eğitimi ve şairliğiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak, divanının nüshaları
tanıtılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Handânî, Divan edebiyatı, Osmanlı şiiri.

Abstract
Handânî is a divan poet who lived in 16th century. His main name is
Halil. There is not any information about Handânî in tezkires (biographic
books) and written sources concerning history of literature. His only known
work is Divan. In this essay, evaluations will be drawn about Handânî’s life,
his education and poetry in light of information deducted from his Divan, and
hand-written copies of Divan will be presented.
Key words: Handânî, Divan literature, Ottoman poetry

Giriş
Klasik Türk edebiyatı 13. asırdan 20. asra kadar binlerce şairle
temsil edilmiş, bu gelenekle yetişmiş kimi şair ve yazarlar isimlerinin
asırlar sonrasına taşınır olması şansına sahip olmuş, kimi şairler ise ya
yaşadıkları dönemdeki diğer şairlere göre güçlü bir şair
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olamamalarından veya uzak coğrafyalarda yaşamalarından ötürü
tanınmamış, biyografi kitaplarında yer bulamamışlardır. Kaynaklarda
adı anılmayan şairlerden biri de Handânî’dir. Handânî’nin hayatı ve
sanatı ile ilgili eldeki tek kaynak Divanı’dır. Handânî Divanı’nın elde
mevcut dört nüshasının bulunması ve şiir sayısı bakımından hacimli
olması onun şairliğinin ve divanının ortaya konması açısından önem
arz etmektedir.
1. Hayatı
Tezkirelerde ve edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklarda Handânî
ile ilgili herhangi bir kayıt yer almamaktadır.1 "Handânî” kelimesini
mahlas olarak kullanan şairin asıl adının Halil veya İbrahim Halil
olduğunu şiirlerinden öğreniyoruz:
Terk-i nâm itdüm olup giryân u yâd u âşinâ
Ol sebebden söylenür Òandânî adum hem Òalîl 2
Şair, bazı beyitlerde Halil ve Handanî kelimelerini birlikte
kullanır:
Kim »alîl olsa bizüm ihvânumuza
İde raómetleri Òandânumuza 3
Bir beyitte de Handânî, İbrahim Halil ismini kullanır ki bu da
onun tam adının İbrahim Halil olduğunu düşündürmektedir:
Uş bu úâl ü hâl-i mâ úar yâò-ı sermâ olsa ger
Hâl-i İbrâhîm Òalîl tarîò olupdur óasb-i óâl 4
Şairin şiirlerinde nerede ve kaç yılında doğduğuna dair bilgiye
rastlanmamaktadır. Divânı’nda yer alan bir mesnevînin matla beytinde
yirmi yaşında iken Allah’a âşık olduğunu ifâde eder:
1

Ahdi’nin Gülşen-i Şu’ara’sında Handan adlı bir şair hakkında bilgi
verilmişse de biz söz konusu şairin şiirine örnek verilen beyitlere Handânî
Divanı’nda rastlayamadık. Ayrıca Handanî hiçbir şiirinde mahlas olarak
Handan adını kullanmamıştır. bkz. Süleyman Solmaz, Ahdi ve Gülşen-i
Şu’ârâ’sı (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 2005,
s.296.
2
Handanî, Divan. (Yazma), Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud
Efendi Bölümü, no 35 , varak no: 48
3
Handânî, a.g.e., 29 a
4
Handânî, a.g.e. 13 b.
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Ol zaman ki èışrine yitmişdi yaşum
èIşú-ı Allah ile tolmışdı başum5
Handânî, bazı kaside ve mesnevîlerin başlıklarında veya
makta beyitlerinde yazdığı şiirlerin tarihlerini ebced hesabıyla
belirtmiştir. Divân’da belirtilen ve bizim tespit edebildiğimiz en eski
tarih H. 966 (M. 1558) dır. İki ayrı yerde bu tarihe tesâdüf etmekteyiz.
İlki:
Uş bu úâl ü hal-i mâ úar yâò-ı sermâ olsa ger
Óâl-i İbrâhîm Òalîl tarîò olupdur óasb-i óal 6
beytidir. Beyitte geçen “Hâl-i İbrâhîm Halîl” tamlaması H. 966 yılına
karşılık gelmektedir. İkinci tarih ise bir mesnevinin sonunda
düşürülmüştür. Söz konusu mesnevinin başında yer alan aşağıdaki
ifadeler Handânî’nin Osmanlı sahasında ve Kanûnî döneminde
yaşadığını, Kanûnî’nin şiirlerini takip ettiğini, ondan beklentisinin
olduğunu ve iltifâtını kazanmaya çalıştığını göstermektedir:
“Zıllu’llah 999 pâdişâh-ı èâlem-penâh Süleymân Hân bin
èOsman haõretlerinüñ
Òarâb ol isterseň bî-gümân genc
Òarâb içre olur zîrâ nihân genc
matlaé-ı şerîflerinün suéâl ü cevâbı vü eltâf-ı lâ-nihâyelerinden duèâ
temennâ itdüğümüzün beyânındadur7.
Aynı mesnevînin sonunda yer alan “Oldı bunuň tarîòi
zıllu’llah”8 ibâresinden de anlaşıldığına göre mesnevi, hicri 966
yılında yazılmıştır. Başlıkta yer alan 999 rakamı yanlışlıkla yazılmış
olmalıdır. Çünkü zıllu’llah ibaresi ebced hesabıyla 966 rakamına
tekabül etmektedir.
Handânî’nin Kanûnî’nin iltifatına mazhar olup olmadığını
bilemiyoruz; ancak onun bu ifâdelerinden sarayla ilişki kurmaya
çalıştığı, padişâha yaklaşmak gayretinde olduğu söylenebilir. Bununla
beraber Handânî’nin diğer padişahlara ve devlet adamlarına kasîde
sunmaması, yazdığı kasidelerin din ve tasavvuf ulularına atfedilmesi
5

Handânî, a.g.e., 29 a
Handânî, a.g.e., 13 b
7
Handânî, bu beyitin Kanûnî’ye ait olduğunu söylüyorsa da biz Kanûnî’ye
ait böyle bir beyite rastlayamadık. Bkz. Coşkun Ak, Muhibbî Divânı, K.B.
yay. Ankara 1987
8
Handânî, a.g.e., 29 a
6
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onun bu konuda ciddi bir çaba içinde olmadığının kanıtıdır. Bunda
şiirlerinin üslup özellikleri açısından zayıf olmasının etkisi de
bulunabilir.
Handânî bir beyitte âilesi ve sevdikleriyle beraber Allah’a
sığındığını söyler ve Allah’ın kendilerini her iki âlem vebâlinden
kurtarması için dua eder:
Saňa âliyle aóbâbiyle Òandânî ãığınmışdur
İki èâlem vebâlinden bizi óıfõ iyle ey Òâfıô9
Bu beyitten Handânî’nin evli olduğu ya da en azından bir
ailesinin olduğu anlaşılmaktadır.
Handânî Divanı’nda bulunan tarih manzumelerinden şairin 16.
asrın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır. Onun düşürdüğü
tarihlerin pek çoğu H. 977 (M. 1569-1570) yılını göstermektedir.
Olur târîò-i èâlem mülke vâéiz
Sözin Òandânî ùutsaň yoú gümânı10
beytindeki vâiz kelimesi hicri 977 yılına tekabül etmektedir.
Bir başka kasîdenin makta’ beyitinde de kasîdenin yazılış tarihi lafzen
söylenmiştir:
Oldı târîòi ùoúuz yüz yetmiş yedincide
Bu úaãîde na@mı kim ebyâtıdur eşyâó-ı dîn11
Divan’da düşürülen tarihlerin bazıları da H. 981, 982 ve 983
yıllarına tekâbül etmektedir:
Lafôatu’llah èadedince bu óurûf
Oldı tariòde sittîn ü sittâ12
Handânî’nin Divan’da belirttiği, tespit edebildiğimiz en yakın
tarih H. 1001 (1593) yılını göstermektedir:
İrdi bin bir sâle çün hicr-i Nebî13
Bu mısradan Handânî’nin H.1001 (M.1593) yılında hayatta
olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre Handânî’nin H. 966 (1558)
9

Handânî, a.g.e., 46 b
Handânî, a.g.e., 35 b
11
Handânî, a.g.e., 8 a
12
Handânî, a.g.e., 5 b
13
Handânî, a.g.e., 31 a
10

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

yılından önce hayatta olduğunu, ölümünün ise H. 1001 (1593)
yılından sonra olduğunu söyleyebiliriz. Handânî’nin on beş veya yirmi
yaşlarında ilk şiirlerini yazacağını ve Divan’da tespit ettiğimiz en eski
tarih olan 1558’de onun on beş-yirmi yaşlarında olabileceğini ihtimal
dahilinde bulundursak bile doğumunun 1535-1540 yılları sonrasında
olamayacağını rahatlıkla ifâde edebiliriz. Buna göre Handânî asgari
elli beş-altmış yıl yaşamıştır.
2. Eğitimi
Handânî’nin tahsilli biri olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır.
Yazdığı Farsça manzumeler, bu dile vakıf olduğunu göstermektedir.
Fıkhî konulara dair açıklamaları kapsayan çok sayıda manzumesinin
varlığı, onun bir fıkıh âlimi olabileceğini düşündürmektedir. Handânî,
Divanı’nda yer alan ve “mes’ele” başlığını taşıyan çok sayıdaki
mesnevi ile bazı kasîdelerde namazın ve abdestin farzları, vacibleri,
sünnetleri, guslün şartları, abdest suyunun özellikleri, temizlik usulleri
gibi ilmihal konularını uzun uzun açıklar. Bu kasîdelerden bazıları
“Kasîde-i der-beyân-ı vâcibât-ı salat zâhir ü nihân ve delâyil-i îşan” 14
“Kaside-i mefrûz-ı namâz ki düvâz- dehest zâhir ü bâtın der-beyân-ı
delâyil-işân”15 gibi başlıklar taşır.
Handânî, kendisinden önce yaşamış bazı din ve tasavvuf
erbâbının hayatlarına dair bilgi edinmiş ve kimi yazarların da
kitaplarını okumuştur. İmâm-ı Âzam Ebu Hanife (Numan) ile İmam
Yusuf’un dinî mes’elelere dair hükümlerinden haberdar olup bu
âlimlerin isimlerini de anar:
Bil Ebû Yûsuf sözidür bu kelâm
Gel Muóammed úavlin işit iy imâm
Didi niyyet úılsa âdem pâk olur
Ol úuyular suyı müstaèmel olur16
Hem didi Nuémân imâma soruňuz dört meåéele
Ger cevâbın döňderürse eyleň anı iòtiyâr

Sen senüň çün mi úılarsın diyün cemâèât çün mi yâ
Dirse kendüm çün cemâèât niyyeti birle uyar17
14

Handânî, a.g.e., 18 b
Handânî, a.g.e., 18 a
16
Handânî, a.g.e., 26 b
15
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Yazıcıoğlu Mehmed’in eserini de okuyan Handânî bazı
açıklamalarının doğruluğunu ispat için onu referans gösterir:
Hem tevârîòde dimişler evvel âòir âdemi
Yir yüzinde yedi biň yıl hükm idiser hemân
Hem Muóammed Yazıcıoğlu kitabında o şâh
Yazdı bu elfâô-ı hefti rahmetu’llah-ı mîrân18
Handânî’nin, yazdığı kasîdelerin bazılarının sonunda tarih
düşürmesi, hatta baştan sona ebced hesabıyla ilgili bir mesnevî 19
yazması onun bu alanda da başarılı olduğunu göstermektedir.
Şiirlerinde İslam tarihine, mutasavvıfların ve din âlimlerinin
hayatlarına, fıkhî mes’elelere, peygamberler tarihine, tasavvufî
remizlere ve mitolojilere ait olaylara dair bilgiler vermesi, örnekler
sunması da onun tahsilli ve bütün bu bilimlerden ve bilgilerden
haberdar olduğunun kanıtlarıdır.
3. Dini-Mistik Yönü
Handânî’nin şiirlerinin temel malzemesi din ve tasavvuftur.
Ancak onun mensûp olduğu tarîkatı gösterir bir kayda rastlayamadık.
Handânî’nin Yazıcıoğlu Mehmed’in eserini okuduğunu daha önce
belirtmiştik. “Yazıcıoğlu Mehmed’in Hacı Bayram’ın medreseli
halifesi olduğu kesindir.”20 “Yazıcıoğlu Mehmed’in manevî sahada ise
en büyük mürşidi, devrinin mânâ sultanı, Hacı Bayram-ı Velî
hazretleridir.”21 Buna göre Handânî’nin Bayrâmî olması muhtemeldir.
“Hacı Bayram Veli’nin ehl-i sünnet kuralları doğrultusunda faaliyet
gösteren medreselerden yetişmesi ve Ankara’da Kara Medrese’de
müderrislik yapması onun sünnîliğinin en önemli müşahhas delilidir.22
Yazıcıoğlu Mehmed’in de sünnî olduğu bilinmektedir. Handânî’nin de
şiirlerindeki dinî ve tasavvufî kavramlarla ilgili görüşlerinden ve
yorumlarından hareketle sünnîliğe aykırı bir görüşe sahip olmadığını
söyleyebiliriz. Onun İmâm-ı Azam’ı (Nu’man) anması ve ona
uyduğunu ifâde etmesi, ayrıca Hanefî mezhebinin ikinci büyük imamı

17

Handânî, a.g.e., 16 b
Handânî, a.g.e., 20 a
19
Handânî, a.g.e., 9 b
20
Edhem Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli; K.B Yay., Ankara 1991, s. 119
21
Âmil Çelebioğlu, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları; M.E.B. Yay., ist.
1998, s.160.
22
Cebecioğlu, a.g.e.; s. 174
18
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Ebû Yûsuf’un23da adını zikretmesi Sünni-Hanefî olduğu düşüncesini
güçlendirmektedir:
Hem didi Nuémân imâma soruňuz dört meåéele
Ger cevâbın dönderürse eyleň anı iòtiyâr
.............
Hem diyüň bize sen imâm olduň saňa kimdür imâm
Dirse imâmum Úuréân doğrıdur ol bahtiyâr 24
Yine Handânî’nin dört mezhepten bahsetmesi onun ehl-i
sünnet çizgisinde olduğuna işâret etmektedir.
Dört meõheb dört óarf olmuşdur şeddesi bil
èÂmile òaã oldı hem òaãu’l-òavâã ehl-i cihâd 25
Dört kitâb indi semâdan çâr- meõheb oldı hem
Dört melâéik gökde meràûb oldı hem 26
Handânî’nin, şiirlerinde Hz. Muhammed’den sevgi ve hürmet
dolu sözlerle sıkça bahsedişi, dört halifeye övgü yüklü sözler söyleyişi
de onun, sünnî çizgide yürüdüğüne delil olabilecek mahiyettedir:
Oldı ãıdú ile Ebûbekir ol melîk
Şâh iken şâhına eyler bendelik
Bu èadâletle viren oldur èÖmer
Halk içün kendi evlâdın úırar
Anun çün el-èOsmân oldı ol
Kim anın çün ehl-i Kuréân oldı ol
Ger èAli disen revâdur bu velî
Şâhıdur müéminlerin hem-çün èAli 27
Cüneyd-i Bağdâdî, Bâyezid-i Bistâmî, İbrâhîm bin Edhem ve
Ali-i İsfahânî gibi tasavvuf büyüklerine de kasîdeler yazan Handânî,
bu zatlara karşı duyduğu muhabbeti dile getirmiştir. O, tasavvufun her
türlü remzinden bahseder. Şiirlerinde ele aldığı, işlediği tek mevzû‘
23

Sâlim Öğüt, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi; Ebu Yusuf, c.X; s.260
Handânî, a.g.e., 16 b
25
Handânî, a.g.e., 9 a
26
Handânî, a.g.e., 16a
27
Handânî, a.g.e., 28 b
24
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din ve tasavvuftur. Bu konularda tamâmen öğretici bir tutum
içindedir.
4. Eseri ve Şairliği
Handânî’nin bilinen tek eseri Divânı’dır28. Divân’da mesnevî,
kasîde, gazel, tahmis, rubaî, terci-i bend, kıt’a ve müfred nâzım
şekilleri mevcuttur. Handanî Divanı’nın elde mevcut dört nüshası
vardır. Bu nüshalar ve özellikleri şöyledir:
a) Süleymaniye Nüshası-1: İstanbul Süleymaniye
Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü 3605 numarada yer
almaktadır.
İstinsah tarihi ve müstensihi belli değil.
Yaprak: 76; ölçü: 196 x 135 mm; st: muhtelif; yazı: adi nesih;
kağıt türü: esmerce; cilt türü: arkası meşin, üstü vişne çürüğü bez kaplı
Başı:

Hüve’l-evvel hüve’l- âhir huva’llah
Hüve’l bâùın hüve’z-zâhir huva’llah

Sonu: Pâkinden pâk oldı âteş od bahâsın buldı hem
Seri serden bâdı bâddan bağladı Òandânî hep
b) Süleymaniye Nüshası-2: Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı
Mahmud Efendi
Bölümü, 3342 no’yla kayıtlıdır. İstinsah tarihi ve müstensihi belli
değil. Yaprak 116 vr.; yazı: nesih; satır: 15.
Başı: Hüve’l-evvel hüve’l- âhir huva’llah
Hüve’l bâùın hüve’z-zâhir huva’llah
Sonu: Biri dünyâya göñül virmeye bir ¡avrete
Uymaya hem biri ide meşveret ol bâ-kibâr
c) Süleymaniye Nüshası-3: Süleymaniye Kütüphanesi, Ali
Nihat Tarlan Kolleksiyonu, 34 Sü-Tarlan 22 /1.; İstinsah tarihi ve
müstensihi belli değil. Boyut (dış-iç) 247x165-180x109 mm.; yaprak
140; satır 15; yazı türü nesih; kağıt türü filigranlı nohudî
28

Handânî Divanı’nın nüshalarında yer alan ve bazı fıkhi mevzuların
açıklandığı yaklaşık sekiz varaklık bir bölüm Süleymaniye Kütüphanesi
Yazma Eserler Kataloğunda “Kitab-ı Feraiz-i Bedeniye” adıyla ayrı bir eser
olarak tanıtılmışsa da nüshaların hiç birinde böyle bir adlandırma yoktur.
Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, 34 Sü-Tarlan 22/2.
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Başı:

Hüve’l-evvel hüve’l- âhir huva’llah
Hüve’l bâùın hüve’z-zâhir huva’llah
Sonu: Meh-i nevrûz içinde gün gibi biz
Şeref bulduk Muhammed ümmetiyle

d) Erzurum Nüshası: Erzurum Atatürk Üniversitesi,
Seyfettin Özege Kitaplığı, Agâh Sırrı Levend Koleksiyonu 358
numarada yer almaktadır.
İstinsah tarihi ve müstensihi belli değil.
Yaprak:129+24; ölçü: 197x136 mm; st: muhtelif; yazı: sülüs,
el yazması, yer yer harekeli; kağıt türü: sarı, bazı yapraklarda tamir ve
su akıntısı var; cilt türü: mukavva üzeri siyah bez kaplı, sırtı ve
köşeleri meşin.
Başı:

Hüve’l-èâlim èafüvvün asîm azîm
Hüve’l- èadl èalâ âmir huva’llah

Sonu: Senden ayrı õikr ü fikrüm subh u şâm
Olmasın dilde dilümde ve’s-selâm
Mevcut nüshalar içinde en hacimlisi olan c nüshasında 55
kaside, 94 gazel, 38 tahmis, 5 terci’-i bend, 1 müseddes, 9 mesnevi,
236 beyit ve 79 kıt’a bulunmaktadır. Divan, nazım şekilleri ve sayısı
bakımından hacimli sayılabilir.
Handâni Divanı’ndaki mesnevîlerde herhangi bir olay, bir
mâcerâ vb. anlatılmaz. Mesnevîler genellikle kısadır. Bazı
mesnevîlerin uzunluğu beş beyittir. Mesnevilerde konu Divan’ın
tamamında olduğu gibi din ve tasavvuftur.
Kasîdelerde de klasik kasîde havası bulmak güçtür.
Kasidelerin çoğunda başlık yoktur. Bu kasideler memduh namına
yazılmadıklarından kasidelerdeki geleneksel yapıdan uzaktırlar.
Teşbih, girizgah, medhiye ve fahriye gibi bölümler yoktur. Mahlasın
son beyitte olmasını dikkate alacak olursak bu kasidelere gazel demek
mümkündür. Yine kaside başlığı taşıdıkları halde 11, 12, 13 beyitlik
kasideler de mevcuttur.29 Bu da şâirin, kasîdelerini devlet büyüklerine
yazmamış olmasından kaynaklanır. Bütün bunlar onun Osmanlı şiir
geleneğine olan mesafesini de göstermektedir. Kaside başlığı altındaki
bu şiirlerde hikaye veya mektup tarzı anlatım bile görülür.
Kasidelerindeki üslup özelliklerinden biri de mısra düzeyinde
29

Handânî, 34 Sü-Tarlan 22/1, varak 27b, 28a, 28b.
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tekrarlara başvurmasıdır. Mısra başı tekrarlar da hayli fazladır. Kırk
iki beyitten oluşan ve bir fütüvvetname örneği olan kasidenin dördü
hariç bütün dizeleri fütüvvet kelimesiyle başlar.
Fütüvvet ◊a……a teslîm ü rı≥âdur
Fütüvvet òul…-ı óüsnile seòâdur
Fütüvvet ◊a……a beõl ü cân u tendür
Fütüvvet terk-i dünyâ vü be…âdur30
……….
Yine mısraları arasında tam bir kafiye bütünlüğü olmayan bir
başka manzumede beyitlerin ikinci dizelerinde sadece “Leyse fiéd-dâr
πayre deyyâr” redifi bulunur.31
“¢a§îde-i der-beyân-ı fevâéid-i aş… u müzmere-i nefs” başlıklı
bir başka kasidenin bütün beyitlerinde ilk dize aşk ikinci dize nefs
sözcükleriyle başlamış ve şiir tekrarlanan bu kelimeler üzerine
kurulmuştur:
Aş…a bende olıca… şehenşâhum
Nefse hemrâh olınca şehenşâhum
‘Aş… ile gezdügümce züél-câhum
Nefs ile durduπumca der-çâhum
………32
Tezkirelerde isminin zikredilmemiş olması onun, devrinde ve
sonraki dönemlerde pek tanınmamış bir şâir olduğunu göstermektedir.
Divân şiirinin gelişme aşamasını tamamlayıp, her açıdan zirveye
vardığı, Bâkî, Fuzûlî ve Hayâlî gibi büyük şâirlerin yetiştiği 16. asırda
Handânî’nin tanınmamış, anılmamış bir şâir olması onun ikinci hattâ
üçüncü derece bir şâir olmasından kaynaklanmaktadır.
Handânî’nin şiiri lirizmden oldukça uzak ve çoğu kez
tamamen didaktiktir. Pek çok manzumesinde sanatlı ve etkili şiir
yazmak endişesini taşımıyor görünür. Şiir, dinî ve tasavvufî
görüşlerini aktarmak, söyleyeceklerini anlatmak için bir vasıtadır.
Özellikle kasîde ve mesnevilerinde şiir, oldukça donuktur. Vezin
kusurları hayli fazladır. Maksat, yalnızca bazı dinî mes’eleleri
açıklamak yahut tasavvufî bilgi sunmaktır. Özellikle “mes’ele” başlığı

30

Handâni, a.g.e. 22/1, 11b-13a
Handânî, a.g.e., 13a-14b
32
Handânî, a.g.e. 46a.
31

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

taşıyan mesnevîlerde şâir, kupkuru bir anlatımla fıkhî mevzuları
açıklar.
Meåéele
Gel işit ol cân-verlerden òaber
Kim ãuya düşe úamu murdâr ider
Ger ola göl yâ ola óavż-ı ãaàîr
Yâ gerekse olsun ol çâh-ı kebîr
Ol yigirmi iki óayvândur úamu
Fîl ü bebr úılan u yâras u ayu
Dilki vü òınzîr sincâb u köpek
Úurd ile meymûn u úaùırla eşek
Kirpi vû fâre vü ãırùlan ü vaşaú
Porsûà u arslân ü hem úaraúulaú
Hem çaúal daòi hem biri kedi
Úaçup itden úuyuya düşse yedi 33
Meåéele
áusl içün bir çâha girse bir cünüb
Ol úuyudan çıúsa éażasın yuyub
Yine varup girse bir çâòa daòi
Çıkup andan daòi irse bu çâòa daòi
Bu úuyunuň üçi de murdâr olur
Hem cünüb olan arına cünüb úalur 34
Handânî pek çok divân şâiri gibi yazdığı kasîdelerin ve bazı
mesnevilerin sonunda tarih düşürmüştür. Handânî Allah’ın isim ve
sıfatlarının, bazı din büyüklerinin, sahabelerin, şehirlerin Arapça
harflerle yazılışlarının ebced hesabı ile karşılıklarını gösteren bir de
mesnevî yazmıştır. Bu mesnevideki anlatım tarzı tıpkı diğer
mesnevilerde olduğu gibi donuktur:
Oldı Raómân iki yüz ùoúsan sekiz
Òarfin Allahın telaffuô eyleňüz
Gör ki on bir òurûf olur óarf-i çâr
Yaènî elîf lâm ü lâm u hı ey yâr
33

Handânî, Divan, Süleymaniye, Hacı Mahmûd Efendi Bölümü, no: 35, 28

a

34

Handânî, a.g.e. 25 a
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İki yüz altmış sekizdür úamu
Şedde birle meddür ki otuzdur hem o
Oldı üç yüzden iki eksik tamâm
Geldi Raómâna muùâbıú ve’s-selâm 35
Handânî’nin şiirindeki bu kuru, lirizmden uzak ve pek çok
yerde sırf telkinden ibaret anlatımı onun, coşkun ve her türlü söz
sanatlarıyla bezenmiş şiirlerin yazıldığı on altıncı asır edebiyat
dünyasında tanınmamış, itibar edilmemiş bir şâir olmasına sebep
olabilir.
Handânî’nin gazelleri, diğer nazım şekillerine kıyasla daha
güzel ve liriktir. Bununla berâber en lirik gazellerinde bile telkine
veya nasihate dair izler vardır. Handânî vezin olarak da daha oturaklı
olan gazellerinin, bilhassa, makta beyitlerinde şiirle ilgili görüşlerini
açıklar. Daha çok kendi şiirini övmek için söylediği bu sözleri elbette
ki şâirin şiir gücünün ölçülmesinde objektif değer olamazlar.
Şiirinin hikmet ve nasihatle yüklü olduğunu belirten Handânî,
sözlerinin efsâne misâli boş laflardan ibaret olmadığına değinir:
Òandânînüñ elfâôın efsâne vü àazel bilme
Her nuùúını biñ dürlü óikmetle naãîhat bil36
Handâni, şiirinin mânâ yüklü olduğunu ve ancak âriflerce
anlaşılabileceğini, söylediklerinden anlamayanların ancak câhil kişiler
olduğunu ifâde eder. Hakikatle dolu sözlerinin mecâz olarak
anlaşılabileceğini, keşfe dair sözlerle remmalın (falcı) sözleri arasında
da farkın olduğunu ifade etmektedir. Beyitte geçen keşşaf “ Hakk
hakkında keşf yoluyla bilgi sahibi olan, kalp gözü açık olan“
37
anlamına gelmektedir. Keşşaf kelimesi ayrıca “Ebu’l-kasım Carullah
Mahmud Zemahşeri’nin kısaca Keşşaf diye anılan el-Keşşaf an
Hakkayıkı’t-Tenzil isimli meşhur Arapça tefsiridir.”38 Kelime beyitte
her iki anlamda da kullanılabilecek mahiyettedir. Handanî, sözlerini
Keşşaf’ın sözlerine eş değer tutmaktadır.
35

Handânî, a.g.e. 9 b
Handânî, a.g.e., 48 a.
37
Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay. İstanbul,
s.310
38
Cemal Kurnaz; Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri Üzerine, Ankara 1990,
s.134, d.n 34.
36
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Sen óaúâyıú söyle sayarlar süòenhâ-yı mecâz
Úavl-i keşşâf özgedür Òandânî remmâl özgedür39
Sözlerini aya ve güneşe bile ışık veren bir cevhere benzeten
Handânî, sözü söz ehline söylediğini ve sözün kıymetini söz ehlinin
ölçebildiğini ifâde eder. Şiirlerini mü’minler ve tevhid sırrına erenler
için söylediğini, yoksa sözlerinin kâfirler ve inkarcılarca
anlaşılamayacağını belirtir:
Bu sözi Òandânîyâ müémin muvaóóid çün direm
40
Kâfir ü münkir ne bilsün sırrını tevóîdümüñ
Sözlerinin hikmet ve tevhide dair mânâlarla yüklü olduğunu,
sevgilinin saçlarından ve yanaklarından bahseden türden olmadığını
vurgular:
Óikmet ü tevóîd-i Bâridür sözi Òandânînüñ
Zülf ü òaddiyçün dinilmiş ãanmaàıl eşèârdan41
Handânî’nin şiirlerinde beşerî aşka ait hususiyetler göze
çarpmaz. Beşerî sevgiliye dair unsurlar anlatılmaz, övülmez. Şiirlerde
konu edilen sevgilinin Allah, Hz. Muhammed ya da mürşid olduğu
apaçık görülür. Tevhîd, münacât, ilâhi aşk, tasavvuf bilgisi, hikmet ve
fıkıh şiirinin temel konularıdır.
Handânî’nin, etkisinde en çok kaldığı şair Zamirî’dir.
Divan’daki bütün tahmisler Zamîrî’nin gazelleri üzerinedir. Bu
gazellerin tamamının dini-tasavvufi muhtevalı oluşu Zamîrî’yle
Handânî arasında tarikat-tasavvuf bağı olduğu düşüncesi
uyandırmaktadır.42
39

Handânî, a.g.e., 44 b.
Handânî, a.g.e., 47 b.
41
Handânî, a.g.e., 48 b
42
Handanî’nin çağdaşı tezkirecilerden Latifi, Ahdi, Kınalızade Hasan Çelebi
ve Beyani’nin eserlerinde Zamiri adlı bir şairin biyografisi verilmiştir. Hasan
Çelebi ve Beyani tezkirelerinde Latifi’nin tezkiresindeki bilgilerin
tekrarlandığı görülür. Latifi tezkiresinde hakkında bilgi verilen Zamiri,
Çankırılı olup fal ve simya işleriyle uğraşan ve sonunda da define bulmak
isterken cinlerin gazabına uğrayan biri olarak tanıtılır. Ahdi tezkiresinde
hakkında bilgi verilen Zamiri ise Halep’i vatan edinen, yazdığı Leyla ve
Mecnun mesnevisiyle bilinen olumlu bir kişilik olarak tanıtılır; ancak
şairliğine örnek olmak üzere verilen beyitlerin mesneviye ait olması
nedeniyle Handânî Divanı’ndaki tahmislerden hareketle şiirlerin hangi
40
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Onun Divanı’nda yer alan “gaziler” redifli bir gazelinin 16.
asrın ilk yarısında yaşadığını bildiğimiz Hayretî’nin (ö.941/1535) aynı
redifle yazılmış şiirine nazire olduğunu tespit ettik. Her iki gazelin
matla’ beyitleri şöyledir:
Hayretî:
Aňladuň bildüň mi hîç şâhâ nelerdür àâzîler
Nefsine úul olmayan şâhânelerdür àâzîler43
Handânî:
Câna bâşa úılmayan dîvânelerdür àâzîler
èÂşıú-ı dîdâr olan merdânelerdür àâzîler44
Handânî Divânı’nda yer alan bir gazel de Yunus Emre’nin bir
şiirini çağrıştırmaktadır. Konu olarak oldukça benzeşen bu iki gazelin
redifleri de aynıdır. Handânî’nin bu redifi kullanırken Yunus
Emre’den ve tekke şiirinden mi yoksa başka bir şâirden mi
etkilendiğini bilemiyoruz. Bu arada söz konusu gazelin bilinen ilk
örneğinin Ahmed Yesevî tarafından Doğu Türkçesi ile yazıldığını
ifade etmekte fayda görüyoruz.
Yesevî:
Işkıng kıldı şeydâ mini cümle âlem bildi mini
Kaygum sinsin tüni küni minge sin ok kirek sin 45
Yunus:
èIşúın aldı benden beni baňa seni gerek seni
Ben yanarım düni güni baňa seni gerek seni 46
Zamiri’ye ait olduğunu belirleyemedik. Her iki Zamiri’nin biyografisi ve
Handânî’nin şiirleri incelendiğinde şayet Zamiri mahlaslı üçüncü bir şair
yoksa Ahdi Tezkiresinde’ndeki Zamiri’nin Handânî’nin etkilendiği Zamiri
olma olasılığı daha güçlüdür. Bkz. Rıdvan Canım, Latifî, Tezkiretü’ş-Şuara
ve Tabsıratü’n-Nüzema (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı, Ankara, 2000, s. 370.; Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen-i
Şu’arası (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2005,
s. 400.
43
Mehmet Çavuşoğlu-Ali Tanyeri, Hayreti Divanı,, MEB.Yay., İstanbul,
1981,G-75
44
Handânî, a.g.e., E 44 a
45
Bkz. Mustafa İsen, Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yay. Ankara, 1997, s.296.
46
Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divânı, MEB. Yay. c.II İstanbul 1997, s.483.
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Handânî:
Cism ile cânı neylerem baňa seni gerek seni
Kevn ü mekânı neylerem baňa seni gerek seni 47
Sonuç
Tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda adı anılmayan
16. asır divan şairi Handânî’nin nerede ve ne zaman doğduğu
bilinmemektedir. O,
16. asrın ikinci yarısında ve Osmanlı
coğrafyasında yaşamıştır. Handânî’nin ismi Halil’dir. Şiirlerine
düşürdüğü tarihlerden onun 1593 veya daha sonraki yıllarda öldüğü
1558 yılında da hayatta olduğu, buna göre çocukluk dönemi de hesaba
katılırsa asgari elli yıl yaşadığı rahatlıkla söylenebilir.
Handânî’nin Divanı mürettep ve hacimlidir. Nazım şekilleri
açısından zengindir. Kasideleri şeklen veya sadece başlık olarak
kaside özelliği taşır. Didaktik anlatım, üslubunun en belirleyici
özelliğidir. Divanı’nda az sayıda Farsça manzume de bulunmaktadır.
Mesnevilerde ise tahkiyevi anlatım yoktur. Bütün tahmisleri
Zamîrî’nin gazelleri üzerinedir.
Şiirlerinin temel malzemesi din ve tasavvuftur. Dinî ve
tasavvufî düşüncelerinden, sünnîliğe aykırı bir görüşe sahip olmadığı
anlaşılmaktadır. Yazıcıoğlu Mehmed’in eserini okuyup, ondan
etkilenmesi, Bayrâmî olabileceğini düşündürmektedir. Handânî’nin
İmâm-ı Azam Ebu Hanife, İmam Yûsuf gibi zatları anması, onların
fıkhî görüşlerinin doğruluğunu kabullenmesi, dört mezhepten
bahsetmesi, Hz. Muhammed’e ve dört halifeye muhabbet beslemesi,
onun sünnî ve Hanefî olabileceğini akla getirmektedir.
Handânî’nin, şiirlerinde tasavvufi kavramların tamamına
yakınına yer verdiği görülür. Tasavvuf, onun hayat anlayışının
temelini oluşturur. Handânî, tasavvufla ilgili “terk, tevhid, gönül, aşk,
âşık ve cemâl” kavramları üzerinde ağırlıklı olarak durur. Bir
mutasavvıfın dünyaya bakış tarzı ve hayat anlayışına dair hemen her
şey onun şiirlerinde yer alır.
Kaynaklar
CANIM, Rıdvan: Latifî, Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’nNüzema (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,
Ankara, 2000, s. 370.;
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Handânî, a.g.e., E 57 a

71

72

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

CEBECİOĞLU Edhem: Hacı Bayram Veli; K.B Yay.,
Ankara 1991.
ÇAVUŞOĞLU
Mehmet-TANYERİ
Ali:
Hayreti
Divanı,,MEB.Yay., İstanbul, 1981.
ÇELEBİOĞLU Âmil: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları;
MEB. Yay., İst. 1998
HANDANİ: Divan, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud
Efendi Bölümü, no: 3605, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Seyfettin
Özege Kitaplığı, no: 358
İSEN Mustafa: Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yay. Ankara, 1997
KURNAZ Cemal: Halk ve Divan Şiirinin Müşterekleri
Üzerine, Ankara 1990
ÖĞÜT Sâlim: T.D.V. İslâm Ansiklopedisi; Ebu Yusuf, c.X
SOLMAZ, Süleyman: Ahdî ve Gülşen-i Şu’arası (İncelemeMetin), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2005.
TATÇI Mustafa: Yunus Emre Divânı, MEB. Yay. c.II
İstanbul, 1997
ULUDAĞ Süleyman: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet
Yay. İstanbul, 1977.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1929 senesi’nin İktisadi Raporuna Göre
Türkiye Cumhuriyetinin 1929 Yılı İktisadi Durumu
Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
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Özet
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve
toplumsal temelleri üzerine kurulmuştur. Bu kalıntı, İmparatorluktan
devralınan ekonomik ve toplumsal mirastır. 1929 yılında bütün dünyayı
etkileyen ekonomik buhran, Türkiye’yi de etkilemiştir. Türkiye, 1929
Buhranı’nın etkileriyle karşılaştığında iki tür sorunu birden çözmek
durumunda kalıyordu. Birinci tür sorunlar; Türkiye’nin Osmanlı
İmparatorluğu’ndan devraldığı sorunlar. Bunların en önemlisi, ülkenin
tarımsal üretime dayanan büyük ölçüde dışa bağımlı ekonomik yapısıdır.
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı borçları 1929
yılından itibaren ödemeye başlıyordu. Ayrıca ülkede çoğu madencilik,
sigortacılık, bankacılık, kent içi altyapı hizmetleri ve demiryolları alanında,
çalışmaları pek çok sorun meydana getiren yabancı şirketler vardır. Doğrudan
buhrana bağlı olmayan bu sorunlar, Cumhuriyet yöneticilerini kapital
birikimini hızlandırarak sanayileşmenin gerçekleştirilmesi ve gerekli alt
yapının kurulması, Osmanlı borçlarının ödeme biçimi, ülke içinde hiç
olmazsa demiryolları ve kentsel alt yapı hizmetlerini üreten yabancı
şirketlerin satın alınması konusunda, politik tercihle karşı karşıya
bırakıyordu.
Anahtar kelimeler: Cumhuriyet, İktisat, tarım, ziraat, ekonomik
buhran

Abstract
Republic of Turkey, the Ottoman Empire was founded on economic
and social foundations. This remains, economic and social legacy is inherited
from the Empire.
In 1929, the economic crisis affecting the whole world, including
Turkey, have been affected. Turkey, in 1929 compared with the impact of the
Depression, the two species would have to solve one problem. Birici such
problems, the problems inherited from the Ottoman Empire of Turkey. The

73

74

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

most important of all, the country's agricultural production is based is largely
non-dependent economic structure. Republic of Turkey, the debts inherited
from the Ottoman Empire was beginning to pay since 1929. In addition,
many countries, mining, insurance, banking and railroads in the area of urban
infrastructure services, working with many foreign companies have brought
the problem to occur. Direct depression is not connected to these issues,
Republican managers of capital accumulation to accelerate industrialization
implementation and necessary infrastructure to establish the Ottoman debt a
form of payment in the country at least railways and urban infrastructure
services, generating foreign companies to buy in politics choose to do against
leaving.
Key words: Republic, economy, agriculture, economic crisis

Giriş
Birinci Dünya savaşını izleyen yıllarda, hammadde ve tarım
ürünlerinin fiyatlarında düşüş yaşanmıştır, bu ürünleri ihraç eden az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelirlerinde azalma yaşanmıştır.
Birinci dünya savaşı, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde de ciddi
anlamda bir talep daralmasına neden olmuştur. 1929 yılında yaşanan
ekonomik kriz, dünya ülkelerinde derin etkiler meydana getirmiştir.
İlk olarak kuzey Amerika ve Avrupa kıtası olmak üzere daha çok
sanayileşmiş ülkeleri etkisine alarak, işsizler ve evini kaybedenler
ordusu meydana getirmiştir. Kriz, üretimde azalmaya, talepte
daralmaya, konut sektöründe durgunluğa, tarım ürünleri fiyatlarında
büyük oranda fiyat düşüşlerinin yaşanmasına ve dış ticaret açıklarının
oluşmasına neden olmuştur.1
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik
ve toplumsal temelleri üzerine kurulmuştur. bu kalıntı,
İmparatorluktan devralınan ekonomik ve toplumsal mirastır.
Ekonominin temel dayanağı tarımdır. Halkın beşte dördü
köylerde yaşamakta ve geçimini tarımla sağlamaktadır. Tarımda çok
ilkel teknoloji ve üretim yapılmaktadır.
Kapitülasyonlar ülke sanayini koruyucu bir politika
uygulanmasını engellediğinden ağır sanayi kurulamamıştır. Küçük
işletmeler halinde hafif sanayi daha çok gıda, dericilik ve dokuma
alanlarında üretim yapmaktadır. Mamul mallar çoğunlukla
sanatkarların el ustalığıyla ve elle çalıştırılan ilkel tezgâhlarda
üretilmektedir.

1

Ömer Açıkgöz-Bülent Özkan, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye
Ekonomisine Etkileri, Mevzuat Dergisi, yıl 11, S. 136, Ankara,Nisan 2009,
s.4
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Ulaşım büyük sorundur. Yeterli karayolu yoktur ve ilkel
taşıtlarla ulaşım yapılmaktadır. Demiryolu yetersizdir. Mevcut
demiryolları yabancılar tarafından işletilmektedir. Deniz ulaşımında
yabancılar egemendir.
Halkın önemli bölümü eğitimsizdir. Toplumun ancak %7’si
okur-yazardır. Kötü sağlık şartları nedeniyle hastalıkların önüne
geçilememektedir.2
Türkiye’nin, sosyalist ülkeler dışında, ilk plân hazırlayan
ülkelerden biri olduğuna, iktisat tarihi yazarları tarafından oldukça sık
söz edilir. Belirtilen bu plan, Sovyetler Birliği’nden gelen uzmanlarla
Türk uzmanların iş birliği ile hazırlanan ve Kasım 1933’te yayınlanan
“Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı”dır. Oysa Türkiye’nin plânlama
deneyimi dünya iktisadi buhranının öncesine kadar geriye götürmek
gerekir.
Türkiye’de 1929 Haziran ayından 1930 yılının ilk günlerine
kadar uzanan altı aylık süre içinde Âli İktisat Meclisi ve İktisat
vekâleti’nin iş birliği ile bir iktisadi program hazırlanmıştır. Daha
sonra bürokratik çevrelerce Şakir Kesebir Plânı diye adlandırılan bu
plan, dünya iktisat buhranı içindeki değişik politika arayışları
yüzünden uygulamaya girememiştir. Ama yine de Türkiye’deki ilk
iktisadi program çalışması olması bakımından üzerinde durulmaya
değer.3
Âli İktisat Meclisi’nin, 1929 yılının Haziran ayındaki ilk
toplantısında bu kurumun gelecek toplantı gündemine “Türkiye’nin
İktisadi Programı”nın hazırlanması da alındı. Bu iş için İktisat Vekili
Şakir Kesebir başkanlığında “Bekir, Raif, Selahattin Muhtar, Mehmet
Vehbi, Niyazi Asım, Nurullah Esat,” beylerin katılacağı bir komisyon
kuruldu.
Bu heyet ilk iş olarak, ülkenin üretim durumunu yerinde tespit
etmek için üç gruba ayrılarak, Türkiye’nin çeşitli kesimlerinde
inceleme yapmaya karar verdi. Birinci grup, demiryolu güzergahın-da;
ikinci grup, Karadeniz sahilleri ile Trabzon ve Erzurum çevresinde;
üçüncü grup ise Akdeniz sahilleriyle Trakya’da inceleme yapacaktı.
Böyle bir tutumun elde mevcut bilginin çok sınırlı olduğu bir ortamda
geçerli bir yöntem olacağı muhakkaktı.4

2

Alptekin Müderrisoğlu, Cumhuriyetin Kurulduğu Yıl Türkiye Ekonomisi,
Ankara, 1998, s. 94
3
İlhan Tekeli- Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin
Ekonomik Politikasının Gelişimi, İstanbul, 2004, s.261
4
Tekeli-İlkin, a.g.e., s. 164
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Yapılan çalışma Âli İktisat Meclisi’nin Kasım ayında yapacağı
toplantıya yetiştirilememiştir. Zamanın çok sınırlı olması nedeniyle
Komisyonun, bu denli geniş bir projeyi tamamlaması pek güçtü.
Aralık 1929’dan itibaren bu işi İktisat Vekili Şakir Kesebir ile birlikte
İktisat Vekâleti yüklenmiştir. Dış ticaret dengesi açılarının devam
etmekte ve Türk lirası’nın dış değeri hızla kıymet kaybına uğramakta
olduğu ve ülkenin her kesiminden “radikal tedbirler” ve “iktisadi ve
mali seferberlik” istenmekte olduğu bir ortamda, (program) çalışması
ülkede, büyük bir ilgi ile karşılandı. Onu, hilafetin ilgası ,
Cumhuriyetin ilânı gibi önemli bir olay gibi görenler veya “gündelik
zaruretlerinin esiri bir iktisat devrinden daima idaremize muti bir
iktisat devresi”ne geçiş gibi yorumlayanlar çoktu. Program
hazırlanması sırasında, İktisat Vekâleti’nce uygulanan ana yöntem
şöyle olmuştur.
1- Memleket dahilinde yetişen (veya yetişebilecek)
mahsulâta karşı gümrükleri kapama. Bunu temin etmek için de;
a-Muhtaç olduğumuz bu maddeleri memleket dahilinde
yetiştirmek.
b-Hariçten zaruri olarak ithal edeceğimiz maddelere karşı,
memleketin iktisadi muvazenesini temin zimminde, ihracatta
bulunmak
Önerilen iktisadi politika ülkenin özellikle, tarım üretimde ve
bazı ana ihtiyaç maddelerinde kendine yeterli hale gelebilmesini ve
dolayısıyla ithalatı ve ihracatı dengeleyebilecek tipik bir “ithal
ikâmesidir”.Böylece daha yüksek bir düzeyde dışa kapanmayı değil,
fakat açık vermemeyi amaçlayan, yeni bir denge peşinde koşulmak
istenmektedir.5
1922-1938 yılları boyunca geliştirilen ekonomik kalkınma
stratejisinin temel hedeflerini şöyle sıralayabiliriz.6
1- Herkese iş imkanı sağlanması (tam istihdam),
2- Hızlı ekonomik kalkınma (hızlı ve dengeli sermaye
birikimi,
3- İhracatın el verdiği kadar ithalat yapılması (dış ödemeler
dengesi),
4- Kişiler arasında büyük gelir farklarının giderilmesi ( dengeli
gelir dağılımı),
5- Enflasyonsuz kalkınma ( gelir-harcama dengesi),
6- Tüm bölgelerin kalkındırılması (bölgeler arası dengeli
kalkınma),
5
6

Tekeli-İlkin, a.g.e., s. 165-166
Mustafa.A.Aysan,Atatürk’ün ekonomik görüşleri, İstanbul, 2000, s.42
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7- Özel girişimin desteklenmesi,
8- Hızlı teknolojik gelişme için yabancı sermaye ile iş birliği
yapılması,
Belirtilen ekonomik tedbirlerin alınmasına ve uygulanmasına
çalışılmasına rağmen 1929 yılında bütün dünyayı etkileyen ekonomik
buhran, Türkiye’yi de etkilemiştir. Sanayileşmiş ve kalkınmalarını
tamamlamış batı ekonomilerini dahi allak bullak eden bu buhrandan
gelişmekte olan Türk ekonomisinin de büyük ölçüde etkilenmesi çok
doğaldır. Fakat Türk yöneticilerinin yerinde ve zamanında aldıkları
önlemlerle Türk ekonomisi beklenilenin aksine dağılmamış ve büyük
yaralar almamıştır.
1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi başlayınca fiyatlardaki
düşmesinin sebep olduğu kazanç kaybını karşılamak üzere tarım
ürünlerindeki üretim bir süre artmaya devam etti ise de fiyatlardaki
düşmenin devam etmesi üretimdeki artışın durmasına, hatta özellikle
ticaret ve sanayi birliklerinin üretimde daralmalara sebep olmuştur.7
Tarım ürünleri fiyatlarındaki hızlı düşmenin etkisi sadece tarım
üretimini ve tarım gelirlerini olumsuz yönde etkilemekle kalmamış,
ekonominin bütün kesimlerini etkisi altına almıştır. Gelirlerin
azalması ile çiftçiler Ziraat Bankası’ndan ve tüccarlardan aldığı
krediler ile devlete olan borçlarını ödeyemez duruma düşmüşlerdir.
Bunun üzerine Ziraat Bankası, krediyi kesmiş veya kredi şartlarını
daha da ağırlaştırmak zorunda kalmıştır. Bu durumda çiftçi giderek
artan borç yükü altına girerken, devlete olan vergi borçlarını da
ödenmemesi sonucu vergi bakayaları yıldan yıla artmıştır.
Krizden sonra çiftçi gelirlerinin düşmesi, köylünün piyasa ile
olan ilişkilerinin azalmasına; ekonomi de bir durgunluk ve daralmaya
sebep olmuştur. Buna misal olarak 1931 yılındaki Devlet Bütçesi
gelirlerinin 1929 Bütçe gelirlerinin %75’ine gerilemesi gösterilebilir.8
Türk ekonomisinin bu yıllarda en büyük sorunu verimliliği
artırmak ve yeni kapasiteler meydana getirmektir. Ülke, geleneksel
birkaç tarım ürünü dışında dışarıya satacak malı olmamasının, şeker,
gaz, bez gibi en zaruri sanayi ürünü tüketim mallarını bile dışarıdan
satın almasının sıkıntısını çekiyordu.
Sorunun açık bütçe politikası ile talebi artırmak suretiyle
çözümlenmesi mümkün olmadığından krizden sonra da denk bütçe
politikası izlemeye devam edildi. Cumhuriyetin kuruluşundan beri cari
harcamalar yanında sermaye birikimine yönelik harcamalara önem
7

- Aysan., a.g.e, s. 272
- Tahir Tamer Kumkale, Atatürk’ün Ekonomik Mucizesi,Pegasus Yayınları,
İstanbul, 2007, s. 273
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veren bütçe politikasına devam edilerek, devlet gelirlerindeki
gerilemeye karşı vergi oranlarını yükseltmek, yeni vergiler koymak ve
borçlanmaya gitmek suretiyle çare arandı9
Hükümet ihracatı artırıp, ithalatı azaltmak için birçok batılı
sanayi ülkesindeki benzer uygulamalara gitmekten, yani
devalüasyondan kaçındı. Çünkü Türk Ekonomisinin içinde bulunduğu
şartlar Türk Lirasını devalüe ederek dış ödemeler bilânçosunun
dengeye kavuşturulması için uygun değildi. Bunun için Türk Lirasının
dış değerini korumak üzere şart olan dış ödemeler dengesinin
sağlanmasında dövizlerin kontrol altına alınması, ithalattan alınan
gümrük resimlerinin yükseltilmesi, kontenjan ve kliring uygulamaları
yapıldı.
Buhran, yöneticileri kısa sürede çözmek zorunda oldukları ikinci
tür sorunlarla karşı karşıya
bırakıyordu. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
- Dış ödemeler dengesi, bunalımın ilk yılında büyük açık
verecektir.
- Türk parasının, sterline göre değerinde hızlı bir düşme
yaşanacaktır.
- Türk ekonomisi dünya ekonomisiyle birlikte deflasyona
girecektir.
- Dış ticaret hadleri, Türkiye aleyhine hızla gelişmiştir.
- İç ticaret hadleri de, tarımsal ürünler aleyhine hızlı bir gelişme
göstermiştir.
- Tarımsal alanda, özellikle sanayi bitkilerinin ekim alanında bir
daralma olmuştur.
Bunalımın çözülebilmesi için, gerekli acil sorunlar ortaya
getirirken, Cumhuriyet’in 1923-1929 döneminde sürdürdüğü
ekonomik ve siyasal dengelerin çözülüp yeniden kurulmasını
gerektirecek uzun verimli yapısal sorunların da çözülmesi için fırsatlar
ortaya koyuyordu.10
Türkiye Cumhuriyeti 1929 yılını çok zor şartlar altında
geçirdi. İktisadi ve mali konularda büyük tecrübelerin yaşanmasına
maruz kaldığı söylenebilir. Birbirini takip eden senelerde çok yetersiz
mahsul alındı. Bu nedenle halkın ihtiyacını karşılamak üzere dışarıdan
tahıl ürünleri ithal etmek zorunda kaldı. İthalat fazlalığı ve bazı ihraç
mallarının dünya piyasasındaki gayr-i müsait düşük fiyatlarla
yapılması, diğer taraftan hükümetin giriştiği bir kısım taahhüt; mesela
harpten evvelki borçların tanzimi ve tasfiye, demiryolları inşaatı,
9

- Kumkale, a.g.e., Gös.yer
- Tekeli-İlkin a.g.e., s. 244-245
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askeri ihtiyaçların karşılanması, gibi hayati konulardaki giderlerin,
ülke bütçesinin çok üzerinde rakamlara ulaşması, iktisadi bakımdan
bir buhran meydana getirmişti.
İthalatın ihracatı çok aşması nedeniyle, yabancı para
karşısında Türk parasının kıymeti yavaş yavaş düşmeye başladı. Bu
durum 1929 yılı sonuna doğru tehlikeli bir hal aldı. Kötü mahsul
sebebiyle fakirleşen halkın ekonomiye iştirak gücü gittikçe azaldı ve
birbirini takip eden iflaslar meydana gelmeye başladı. Bütün bu
duruma yeni gümrük tarifesiyle Türk lirasının düşmesi eklenmiş oldu.
Mali buhran Aralık ayında panik halini aldı, ve bu durum hükümeti
çok şiddetli ve esaslı tedbirler almaya sevk etti.11
Bu amaçla yeni büyük bir mali program hazırlandı,
memleketin iktisadi işlerini şimdiye kadar kayıtsızlık ve ilgisizlikle
takip eden Türk halkını tahrik ederek iktisadi sahada Milli hâkimiyeti
ele almak için tek bir fert gibi faaliyete sevk etti. Bu durum, halkın
iktisadi seferberlik meselesinin istikbalinde kayıtsız kalması mümkün
değildi. Türk Hükümeti siyasi alanda birçok başarılı işler yapmasının
yanı sıra, iktisadi sahada da durgunluğu gidererek halkın geçimini
temin edecek tedbirlerin alınmasına sevk edecektir.
1929 Yılında Hükümetin Mali İşleri ve Kredi vaziyeti
1929 yılında bütçenin umumi gelirleri toplamı “220.546.00”
Türk lirası; genel giderleri ise “220.408.491” Türk lirası olarak tespit
edilmiştir. Bütçe 137.519 Tl. bir fazlalık göstermektedir. 1928 yılı
bütçesine nazaran gelir fazlası “13.372.801” Tl. kadardır.
Devletin gelirleri 1924 yılından itibaren devamlı artış
göstermektedir. 1923 yılı gelirleri “111.240.00” Tl. iken bu miktar
1927-1928 yılında “201.833.000”
Tl.; 1928-1929
yılında
“207.173.199” Tl. geçmekte olup 1929 yılın da 220.000.000” Tl.
olmuştur. Hükümet gelirlerin böyle fazla bir nispette arması, kısmen
vergilerin artması kısmen de yeni vergilerin konulması sonucu ortaya
çıkan neticedir. Geçen yılki gelir fazlalığı vergilerin düzenli olarak
toplanmasının sağlanması yanında, gümrük tarifesindeki yeni
yapılanmaya başlanması nedeniyledir.
Mesela yapı ve bina vergileri iki buçuk milyon liralık bir
fazlalık göstermiş, bu da kısmen şimdiye kadar Anadolu’da tespit
edilmeyen bir çok emlakin ortaya çıkmasıyla temin edilmiştir. Bu
durum ise kısmen hayvan miktarının artması ve kısmen de vergi
gelirlerinin yükselmesidir. Hayvan satışlarından alınan vergilerde bile

11

- B.C.A. (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) Dosya: 030.10/166.154.7, s.1
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iki buçuk milyon liralık bir fazlalık göstermişti; bu ise kısmen hayvan
miktarının artması, kısmen de vergilerin artması nedeniyledir.12
Muhtelif inhisar idarelerine ait gelirleri kapsamında bilhassa
tütün inhisarının geliri devamlı olarak artmıştır. 1928 yılı tütün inhisar
geliri, 1927 gelirinden sekiz milyon fazla olmuştur. Petrol ve şeker
inhisarlarının geliri devamlı olarak artmasına rağmen hükümet 1
Temmuz 1930 tarihinden itibaren, belirtilen mallarda inhisarları
kaldırarak sadece muamele ve istihlak resmine tabi tutulmuştur.
Devletin bir çok sahada gelişmesini sağlayacak yatırımların
yanı sıra, devir alınan dış borçlar nedeniyle, bütçe rakamlarında
devamlı artışa neden olmakta ve bu durumda hükümeti döviz teminine
sevk etmiştir. Borçların tesviyesi, dışarıdan alınmak üzere sipariş
verilen askeri malzeme giderleri, yeni demir yolları inşası için yapılan
harcamalar, madencilik, bankacılık, sigortacılık, şehirlerin alt yapı
hizmetleri için yapılacak harcamalar bütçeye oldukça ağır yük
getirmiş, hükümet bu giderleri karşılamak amacıyla dışarıdan döviz
temin etmek zorunda kalmıştır.
Harpten önceki borçların tasfiyesi için, Paris’te imzalanan
antlaşma nedeniyle, senede iki milyon lira “altın” olarak ödeme
taahhüdünde bulunulmuştur. Hükümetin bu büyük ödeme zorluğu
yanında, bir çok tüccar gümrük tarifesi artıyor diye yaptıkları
lüzumsuz ithalatlar da, bütçe üzerine ağır bir yük getirmiştir.13 Lozan
Antlaşması’na göre geçen yıl iktisadi sahada tam istiklal temin eden
Türk Hükümeti, 1929 Ekim ayı sonunda, yeni gümrük tarifesini
uygulamaya başladı. Bu yeni gümrük tarifesi hazırlanırken
ekonominin gelişmesi için bir çok konuda önemli hususlar dikkate
alınarak, yerli üretim ve mahsulün himayesine çalışıldı.
Yeni gümrük tarifesinde, bir takım eşyanın vergi miktarı
düşük olarak %30 miktarında belirlendi, fakat %200 derecesinde
artırılan emtialarda mevcut bu tarifenin bitimi tarihinden itibaren bir
çok eşyanın ne derecede bir gümrük vergisine tabi tutulacağı
fevkalade gizli tutulduğu için pek çok tüccar ileride istifade etmek
kaygısıyla levazım ve elbise ile saire nevinden eşyayı lüzumundan pek
fazla miktarda siparişle Ekim’den itibaren ele geçmesi için çalıştılar.
Bu yabancı emtianın normal olmayan miktarda aranılmasına ihtiyaç
kalmadı.
12

- A.g.b. s.2
- Lozan ticaret Antlaşması, 1929 Ağustosu’nda son bulunca, o yıl içinde
çıkarılan 1499 sayılı kanunla gümrük vergisi hadlerinde önemli artışlar
ortaya çıkmıştır. Bunu bekleyen Türk ithalatçıları, aşırı bir ithalat ile,1929
yılı bütçe açığı yüz bir milyon’a çıkmasına neden olmuşlardır, Mustafa
Aysan, a.g.e., s. 65
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Hükümetin ve ticaretle uğraşanların böyle fazla miktarda
yabancı emtiası ihtiyacına karşılık, yetersiz ve kalitesiz ürün,
sebebiyle yapılan ihracat azlığından dolayı memlekete yabancı para
çok az miktarda girebilmiştir. Bu gibi spekülasyon karşısında Türk
lirası büyük bir şiddetle düşmeğe, memleketin umumi hayatı bundan
olumsuz yönde etkilenmeye başladı. Altı yıldan beri İngiliz lirasına
karşı Türk lirası muntazam bir şekilde değerini korumakta, ancak
değer kaybı çok az seviye seyir etmesi nedeniyle, değer düşüşü fazla
hissedilmemekte idi. Bu değer kaybını da hükümet şu şekilde izah
etmeye çalışıyordu:“Uzun harp senelerinin ihtiyacını temin
maksadıyla mütarekeden sonra Türkiye’ye hariçten Türk tüccarlarına
ait bir çok yabancı emtia girdi.Yukarıda belirtilen muhtelif
sebeplerden dolayı yabancı parasına olan ihtiyaçta bunlara eklenince,
sterlin karşısında Türk lirasındaki düşüş, son dönemde panik şeklini
almış oldu. Nitekim Kasım ayında henüz 1038 kuruş iken Aralık
ayının beşinde 1111 kuruşa, ve belirtilen ayın sonunda da 1125 kuruşa
kadar düşüş oldu .14
Türk parasını ve dolayısıyla esasında sarsılan iktisadi hayatı
takviye etmek üzere; Türk hükümeti gayet acil olarak bazı tedbirler
almak zorunda kaldı. Böylece her dairenin bütçesi %10 oranında
tenkis edildi. Hariçten yapılacak
hükümete ait resmi bütün
siparişlerden vaz geçildi. Devlet için hayati değeri olan bazı eşyaların
ithali için Bakanlar Kurulu kararı arandı. Yapılacak çeşitli inşaatta
mümkün olduğu kadar yerli malzeme kullanımına gidildi. Yeni
başlanacak işlerde yine mümkün olduğu nispette yerli malı
kullanılması zorunluluğu getirildi. Türkiye de mevcut malzemelerinin
benzerinin ithaline yasak getirildi. Türk parasının himayesi için yeni
bir kanun ve yeni bir talimatname yapıldı. Çok ihtiyaç duyulabilecek
yabancı malzemenin tespiti için üç kişilik bir komisyon kuruldu.
Hükümet kendi döviz ihtiyacına karşı, dış borçlanmaya gitme
kararı aldı. Türk Hükümeti bu yıl içerisinde satılacak ve ihraç edilecek
ticaret emtiası aldığı gibi, İtalyan Ticaret Bankası da Türk hükümeti
emrine bir milyon sterlin tahsis etti. Hükümet yine ayrıca yerli ve
yabancı sermayeli çeşitli şirketlerden, bir milyon sterlin döviz
sermayeli bir konsorsiyum teşkil etti. Bunlar sırf Türk Lirasının daha
çok değer kaybetmesini önlemek ve iktisadi durumun maruz kalacağı
tehlikeye karşı, alınan başarılı tedbirlerdir.
Hükümet iktisadi durumun bu şekil almasındaki
olumsuzlukları takrir ederek, harpten evvelki borçların tediyesi için
Paris’te yapılacak itilafnamenin bugünkü durumda uygulanmasının
14

- A.g.b., s. 3-4
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mümkün olmadığını ve ticaret dengesinin çok menfi olduğunu gördü.
Bu durumları dikkate alan Hükümet gelecek için uygulanacak bir yol
tespit etti.15Hükümetin iktisadi durumu düzeltmek ve Türk inansının
refah seviyesi artırmak için aşağıdaki tedbirleri almaya devam
etmiştir.
1- Türkiye bir tarım ülkesi olması nedeniyle ilk önce bu
konuda gereken tedbirlerin alınması üzerinde durulmuş, ziraatla
meşgul olan insanların, bu konudaki bilgi ve kabiliyetlerinin
geliştirilmesi; şehir ve kasabalarda ticaret ile meşgul olan esnaf ve
tüccarın işlerini rahatla yürütebilmelerini sağlamak amacıyla, ihtiyaç
duyacakları paranın banka kredisi ile karşılanmasının sağlanması.
2- Tüccar ve esnafın kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
altın karşılığı olarak 158.748.563 liralık bir sermaye temin edilmeye
çalışılacaktır. Bunun için ayrıca bir kanun kabul edilecektir. Altın
karşılığı paranın temin edilebilmesi için, Hükümetin tasarrufundaki
bütün altın ve yabancı parayı bankaya devredecektir. Bütün resmi
kurum ve kuruluşlar aynı yolu izleyecektir.
3- Hükümet her sene bütçesindeki son yekunun %10
nispetinde ki miktarı altın karşılığında temin ederek, belirtilen
amaçların gerçekleşmesi için tahsis edecektir. Devlete ait bütün
imalathanelerin gelir ve giderlerinin %20 sini yine altın karşılığı
olarak bu amaçla tahsisi sağlanacaktır. Bu durum devletin iktisadi
yapısı düzelinceye kadar devam edecektir.
4- Tam manasıyla bankacılık ve ticaret işlerini devlet
bankası yürütmeyecek; ancak bütün resmi işlemlerin yürütülmesi
devlet bankasına ait olacaktır.
5- Ziraat bankasının sermayesi yüz milyon liraya
çıkarılarak, çiftçiye zirai kredisi verilmesi sağlanacaktır. Köylülerin
teknik ziraat aletleri verilmesi sağlanarak, yeni zirai usullerin
öğretilmesi için eğitim programları düzenlenecek; toprağı olmayan
köylülere toprak dağıtımı yapılacaktır. Göçebe aşiretlerin belirli
yerlerde iskanı sağlanacaktır. Doğu Anadolu ki göçebelerin yerleşme
yerleri bilhassa demiryollarının geçiş güzergahları olacaktır. Yeni
iskanı sağlanacak halkın vergi borçlarının ödenmesinde kendilerine
bir takım kolaylık sağlanacaktır.
6- Türkiye’de sanayi üretimin geliştirilmesi çareleri
aranarak, en önemli sanayi kolu olan mensucat sanayisinde üretim
artışı sağlanması için belirli bir program uygulanacaktır. Sanayinin
geliştirilmesi için Sanayi Maadin Bankası sermayesini artırılacak;
üretim maliyetinin düşürülmesi ile, iç üretimdeki imalat cinsinin
15
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geliştirilmesi ve ıslahı için belirli kurallar tespit edilerek
uygulanacaktır.
7- Vergi durumu ele alınarak sanayi, ticaret ve ziraatın
gelişmesinde engel olan kanunlar yürürlükten kaldırılacaktır.
Gümrüklerde ise yerli üretimi korumak amacıyla, vergi oranları
yükseltilerek, bazı emtianın ithalatına yasak getirilecektir. Aynı zaman
mahsulün ihracatı içinde demir yolları inşaatına hız verilecek ayrıca,
beş-altı liman inşaatı ve bu limanlardan yabancı ülkelerin limanlarına
nakliyatın Tük gemileri ile yapılması sağlanacaktır.
8Hükümet (Devlet) Bankasının kurulması için Büyük
Millet Meclisine sevk edilen kanun tasarısı görüşülerek, devlet
bankası (Merkez Bankası)nın kurulması sağlanacaktır. Çıkarılacak bu
kanun gereğince Hükümet Bankasının sermayesi yirmi beş milyon
Türk lirası olacaktır. Vazifesi de memleketin iktisadi durumunu
yükseltmek olacaktır.16Bankanın diğer vazifeleri; faiz derecelerini
tespit etmek, Türk lirasının istikrarını sağlamaktır. Bankanın imtiyaz
süresi elli yıl olacak ve para ihracına tek yetkili müessese olacaktır.
Çıkarılacak bu kanunla, aynı zaman da Türk lirasının değerinin nasıl
korunacağını tespit etmek, yani şimdilik noksan olan altın karşılığının
ne şekilde temin edileceğini tespit etmektir. Ancak bu hususların
tamamıyla geliştirilmesi için, bir sermaye mevcudunun olması
gerekmektedir. Memleketin büyük bir yoksulluk içersinde bulunması
ve uzun yıllar aynı yoksulluğun devam etmemesi için hariçten uzun
vadeli borçlanmaya da ihtiyaç vardır.
Hükümet ülkenin İstikbalini büyük bir özen ve titizlikle
muhafaza etmenin yanı sıra, son döneme kadar para basımından
çekindi. Çünkü bu durum için müsait şartlar aramakla beraber ülkenin
mali durumun en ufak bir şekilde yabancı kontrolü altında kalmasını
da arzu etmemiştir. Böyle bir müsait şartı, hükümet son zamanlarda
“kibrit” üretiminin “Naç” korporasyon adında bir Amerikan grubuna
verilmek suretiyle temin etti. Yapılan anlaşmaya göre: Hükümet
Türkiye’de kibrit inhisarını yirmi beş yıllığına Amerikan şirketine
kiralamıştır. Buna karşılık bu şirketten, on milyon dolarlık kredi temin
edilmiştir. Muayyen miktarda bir kibrit için “yirmi beş bin sandık”
safi gelirin %60’ı Hükümete ait olup bundan fazlası için Hükümetin
belli bir oranda iştirak hissesi kabul edilmiştir. Fakat bu gelirin
memleketin mali vaziyetini takviye etmekten çok uzaktır. Bu nedenle
Duyun-ı Umumiye’nin yönetimi ile görüşme sırasında on sekiz-yirmi
dört milyon İngiliz sterlini borç konu edilerek , bu borçlanma ile de
Türk Maliyesi’ne ağır bir yük olan Duyun-ı Umumiye borçlarının
16
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tesviyesi görüşüldü. Bundan geri kalan beş-altı milyon sterlin ile de,
Hükümet diğer acil işlere tahsis edecektir. Bütün bu işlerde başarılı
olunup olunamayacağı Duyun-ı Umumiye ile yapılacak müzakerelerin
olumlu netice verip vermemesine bağlıdır.
Türk Ziraatının Durumu Ve İktisadi Hayata Etkisi
1929 senesi her ne kadar bazı zirai mahsuller için geçen bir
önceki seneye nazaran daha faydalı bir semere vermiş ise de, konuya
bir bütün olarak bakıldığında, ziraat bir çok noktalarda eskisinden
daha kötü bir durumda görünmektedir. Türkiye’de ziraatın bu şekilde
kötüleşmesinin başlıca iki sebebi vardır. Birinci büyük sebep; tüm
ziraatın ülkenin her yanında yetersiz oluşudur. Ziraat için yeterli
miktarda para ve kredi mevcut değildi. Ziraatla uğraşanlar hükümetin
yardımından mahrum oldukları gibi, bankalardan da büyük zorluklarla
para bulabilmiştir. Zirai kredi temin edilemeyişinden başka ikinci
sebep te; zirai kredinin yetersizliğidir. Çiftçi ihtiyaç duyduğu parayı
temin edemeyince, mahsullerini zamanında kaldıramadı ve hasat işi
uzadı. Ayrıca Mayıs ve Haziran aylarında bir takım haşaratın musallat
olması nedeniyle, mahsulün %50’ si ziyan olmuştur. Çekirge afetine
karşı layıkıyla tedbir alınmamıştı. İzmir ve Trakya havalisinden son
derece şiddetli kış sebebiyle mahsul %50 den %90 derecesine kadar
zarar gördü.17 Bu nedenle umumi ziraat bulunduğu noktadan iki yıl
geriye gitmiştir. Bu duruma göre mevcut ziraatın durumu 1929
senesinin durumdadır.18 Yukarıda belirtilen iki mıntıkadaki ziraatın
fena durumda olması, çiftçileri ellerinde mevcut hayvanlarını ucuz
fiyatla satmalarına sebep oldu. Bu durum eldeki 1930 yılı
istatistiklerinden anlaşılmaktadır.
Anadolu’da 1929 senesinin mahsulü 1927 ve 1928 yıllarındaki
üretimlerine göre iyidir. Ancak bu durum geçen yıllardaki zararı
karşılayacak bir seviyede değildir. Hükümetin mali konuda yetersiz
olması,çiftçiye yeterli bilgi ve destek verilememesi nedeniyle, fenni
usul ile ziraat yapılmasını engellemiştir. Mesela tütün ve pamuk
üretiminde, cins itibariyle istenilen dereceye ulaşılamadı. Üretimin bu
şekilde olması, fiyatlar üzerine olumsuz bir şekilde yansıdı.
İstatistiklere nazaran 1929 yılının incir ve kuru üzüm mahsulü
ihracatı, kıymet itibariyle bir önceki seneye nazaran fiyatından %70
oranında bir miktarın kaybedildiği için bir çok eski müesseselerin
iflasına sebep olmuştur. Hububat fiyatlarıyla pamuk kıymetinin dünya
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piyasalardaki kıymetinin düşük olması, Türk tütün ve pamuk üretimi
üzerinde olumsuz etki meydana getirmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlardan başka, demiryolu inşaatında
çalışmayı daha kazançlı gören köylüler, demiryolu ameleliği
yapmaları nedeniyle ziraat işlerine bakacak amele miktarının düşmesi
de ziraat işlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Yetersiz ziraat ve mahsul
sebebiyle, dışardan hububat ithal etme mecburiyeti nedeniyle, bu
noktada ticaret üzerine olumsuz tesir meydana getirmiştir.
Türk ziraat üretiminin 1929 senesindeki kötü durumu
nedeniyle dışarı çıkan paranın miktarı yirmi milyon liraya
yükselmiştir. Bu olumsuz tesirlerin Türkiye iktisadı üzerinde yaptığı
olumsuz tesirleri dikkate alan Hükümet ve aynı fikre iştirak eden,
tüccar ve çiftçiler, iktisat programı içerisinde ziraat işlerine yönelik bir
programın yapılmasında fikir birliğine vardılar. Ziraatın geliştirilmesi
için yapılan programa göre aşağıdaki tedbirlerin alınması ve
uygulanması kararlaştırılmıştır.
1- Ziraatın fenni bir şekilde yapılabilmesi için çiftçi ve
köylülere eğitim verilecek; askerlik hizmetini yapanların, bu hizmetini
ifası sırasında, kendine ziraat ile ilgili eğitim verilerek uygulama
yaptırılacaktır.
2- Türkiye’de ziraatta kullanılan demir sapanların miktarı
yarım milyonu geçmez. Halbuki eskiden beri kullanılan ağaç
sapanların miktarı bir-iki milyonu bulur. Hükümet bu eski tahta
sapanları tedrici olarak demir sapanlarla değiştirmek fikrindedir.
Demir sapanların her bir adedi takriben on bir lira civarındadır. Bir-iki
milyon demir sapanın bedeli ortalama olarak on üç milyon Türk
lirasını bulur. Bundan başka bazı traktör tiplerinin tedariki de
kararlaştırılmıştır. Satın alınacak traktörlerin yedek paçaları da satın
alınarak depolarda bulundurulması, Hükümetçe muhtelif mıntıkalarda
ziraat acenteliği açılması ve yedek parça ile ziraat aletlerinin , bu
acenteler tarafından çiftçi ve köylüye verilmesi temin edilecektir.
3- Ziraat programı çerçevesi dahilinde “gübre” kullanımı da
programa alınmıştır.19 Türkiye de bu günkü durumda ekilebilir arazi
beş milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Bu arazinin tabii gübre ile
gübrelenmesi için on beş milyon hayvana ihtiyaç vardır. Bu gün
Türkiye de mevcut hayvan miktarı buna yakın olup, bunlardan elde
edilecek gübrenin yakılmaması için Hükümetçe gereken tedbir
alınacaktır.
4- Tohumların ıslahı için tecrübe istasyonları tesis
edilecektir. pamuk ve incir için Aydın’da; tütün için Samsun’da;
19

- A.g.e., s. 11
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Bağcılık için Manisa’da; Zeytin için Ayvalık’ta; patates ve mısır için
Çarşamba’da; meyveler için Amasya ve Sapanca’da; pirinç için
Tosya’da, açılacak tecrübe istasyonları halka hizmet verecektir.
5- Yeni iktisat programında zirai kredisi bırakılmasına önem
verilecektir. Bu nedenle her yıl bütçesinde Ziraat bankasının
sermayesine on milyon lira eklenecektir. Hububat borsası ile ilgili
olan muhtelif mahallerde zirai kredisi açacak yardım temin edecek
yerler tesis edilecektir. Mesela; bir çiftçi elindeki mahsulü hemen
satamamış ise, buna karşılık para temin edilecektir. Hükümetin
demiryolları ise, mahsul nakliyesini, kredi ile yapacaktır.20
6- Türkiye’de hububat ziraatının en büyük düşmanı
kuraklıktır. Bu nedenle Hükümet, yirmi sene zarfında iki yüz milyon
Türk lirası sarf edilmek üzere bir program hazırlamıştır. Bu programın
uygulaması 1929 senesinden itibaren, ilk önce İzmir havalisinde
Küçük Menderes Nehrinden istifade için bazı inşaatlar başlatılmış,
ayrıca Ankara, Bursa havalisinde bazı sulama setleri inşaatına
başlanmıştır.
Uzun yıllar devam edecek olan bu detaylı ve büyük iktisadi
faaliyet programı için, Macar sanayisinden de yararlanma yoluna
gidilecektir. Bilhassa gelişmekte olan ziraat makineleri sanayimize
çok fayda sağlayacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Sulama
işlerindeki faaliyete iştirak için şimdiye kadar yalnız bir Macar
müessesesi iştirak etmiştir.
Sulama için, kanalizasyonlar yapılması, artezyen kuyuları
açılması, ve açılacak bu sulama kuyularında kullanılmak üzere el ve
motor tulumbaları gibi alet ve edevatın ithali gerekmektedir. Bu gibi
makinelerin imali ile uğraşan fabrikaların kurulmasında Macaristan ile
iş birliği yapılabilir. Bu fabrikaların faaliyete geçebilmesi için,
Macaristan yeter ki lazım olan şartlarımızı kabul etsin ve teminat
gösterip, ciddi olarak Türkiye’de çalışmayı arzu etsinler.
1929 yılı’nda elde edilen üretim durumu şöyledir
Buğday: 1928 yılı üretimi takriben 1.600.000 ton iken, bu
miktar 1929 senesinde 2.000.000 tona yükselmiştir. Bu üretim de
yetersiz olup artırılmalıdır. Geçen yıl 40.230.000 dönüm araziden 21
milyon dönüme buğday ekilmiştir. Buğday ekilen arazinin verim
durumu seneden seneye artmaktadır. Dünyadaki buğday buhranından
tabiatıyla Türkiye’de etkilenmiştir. Fiyatlar 9-10 kuruş arasında idi.
Yani geçen yıla nazaran arada beş kuruşluk bir noksan farkı
göstermektedir. Buradaki zahire tüccarlarıyla 18 kuruşluk fiyat
20

- A.g.b., s. 12
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üzerinde, daha önce işlem yapmış kimseler ve bu durumu tahmin
edemeyen köylüler hayli zarara uğradı; burada ki piyasada mevcut
eski zahire tüccarları arasında ödeme konusunda zor durumda
olanların sayısı kabarıktır. Değirmenler de bu durumdan etkilenmiş ve
epeyce zarara uğramışlardır. Türkiye, 1929 yılından önce Amerika ve
Romanya’dan epeyce buğday ithal etmişti. Macaristan’dan da yüklü
miktarda buğday ithali yapıldı. Ancak ithal edilen buğday miktarı
yetersiz kalacaktır. Hükümet bu durumu dikkate alarak bazı
düzenlemeler yapmış, buğday vergisini artırmış, un ithalat ve gümrük
vergisini de düşürmüştür.
Nitekim Türkiye 1928 yılında
Macaristan’dan un ithal etti. Bu yılkı (1929) hububat üretiminin
miktarı henüz kafi derecede belli değildir. Yalnız 1928 yılından daha
iyi olacağı tahmin edilmektedir.21
Mısır: Mısır üretimi tahmin edilenden yüksek olmuştur.
Bilhassa İzmir, Adapazarı, Bandırma havalisinde bu mahsulün üretimi
hem fazla, hem de kalite itibarıyla iyi yetişmiştir. Buna karşılık
Trabzon ve Samsun yöresinde mısır ekmeği yenildiği gibi, üretim
yetersizdir. Bu bölgedeki mısır ihtiyacı İzmir havalisinden naklen
temin edilmiştir. 22
Tütün: Türkiye’de tütün üretimi 1929 da takriben 35.845.000
kiloya ulaşmıştır. Önceki yıl 41.900.00 kilo, daha önceki yılda ise
56.150.000 kilo’yu bulmuştu. Ancak resmi istatistiklerde üretim
miktarı bunun üzerindedir. Bu farkın sebebi ise, istatistiklerde
işlenmemiş tütünün esas alınmasıdır. Tütün üretimi tedrici olarak
düşmesinin sebebi hava şartlarından ileri gelmektedir. Geçen yıl
dünyanın hemen her tarafında hissedilen soğuklar, kısmen üretimin
layıkıyla işlenememesi ve kısmen de soğuklar nedeniyle meydana
gelen don olayı nedeniyle, ekilmiş olan mahsulün çürümesine sebep
olmuştur. Tütün üretiminin düşmesinin bir sebebi de bu güne kadar
tütün üreten küçük ziraat erbabının kayıtları tutulmamıştı. İyi tütün
yetiştiren yörelerde bile tütün mahsulünün kalitesi çeşitli idi. Son iki
sene içersinde tütün rejisi mevcut mahsurların önüne geçebilmek için
bir takım kural ve kaideler koymak suretiyle kaliteyi yükseltmeye
çalıştı. Uygulanan kalite kontrolü nedeniyle tütün ekilen bir çok
yörede üretim %50 oranında düştü. Ancak kaliteli tütün elde
edildiğinden, üretilen tütün dünya piyasalarında kabul gördü. Türk
tütünleri muhtelif piyasalarda kabul görerek kuvvetli talipler bulmaya
başladı.23 Mevcut resmi istatistiklerde bunu doğrulamaktadır.
21

- A.g.b., s. 13
- A.g.b., s. 14
23
- A.g.b., s. 15
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1929 yılında ihraç edilen tütün miktarı 29.392.358 Türk lirası
kıymetinde 44.007.177 kilogramdır. 1928 yılında ihraç edilen tütün
miktarı 39.856.257 Türk lirası kıymetinde 54.197.143 kilogramdır.
1929 senesi mahsulünün ¾ kısmı daha köylerde iken
satıldı.Şüphesizdir ki üretici az zaman zarfında malını elden
çıkarmaya çalışacaktır. Reji idaresinde24 tütün satışıyla ilgili gereken
düzenleme yapıldığı takdirde, az zaman zarfında Türk tütünleri Bulgar
ve Yunan tütünlerinin fazla fiyatla alıcı bulacağı gibi; yapılacak yeni
ıslahat neticesinde, dünya piyasasında eski mevkiine kavuşacağı
anlaşılmaktadır.
1929 senesinde Türkiye’den an fazla tütün, Almanya ve
Amerika piyasaları tarafından satın alınmıştır. Bu satışın miktarı 4.2
milyon kilodur. Geçen yılki tütün satışı sona ermiştir. Tütün satışıyla
ilgili kanun tasarısı TBMM’ne sunularak kabul edilmiştir. Türk reji
idaresi geçen yıl tütün satışından yirmi iki milyon liralık gelir elde
etmiştir. Türk reji idaresi25 halen yeni bir karton fabrikasının yapımına
çalışmaktadır. Bu fabrika modern olarak Gemlik’te yapılacaktır.
Nitekim reji idaresi şimdiye kadar hariçten her sene 620.000 Türk
lirası değerinde paket ve karton kutu ithal etmektedir. Bu fabrikanın
faaliyete geçmesini müteakip reji yalnız bu imalat için lazım olan bazı
malzemeleri ithal etme mecburiyetinde kalacaktır ki bunun da tutarı
200.000 Türk lirasını geçmeyecektir. Böylelikle 420.000 liralık bir
tasarruf sağlanmış olacaktır
Hasköy’de bir iplik fabrikası ile İzmir’de de yeni bir sigara
fabrikası ve bunlara ait depoların inşaatına başlanacaktır. Ziraat
vekâleti tarafından bu yıl meclise sevk edilecek olan 113 maddelik bir
tütün işleri kanunu, tütün ekilmesi, yetiştirilmesi ve kurutulmasıyla
ilgili konularda önemli değişiklik ve yenilikler getirecektir. Kanun
tütün ihracatı, satışı hususunda da bazı yenilikler getirmektedir. 26
Hükümetin çalışmaları kısa sürede semeresini vermiş ve
dışarıya 1.3 milyon Türk lirası tutarında tütün satışı gerçekleşmiştir.

24

- Muharrem Kaararnamesi’yle Düyûn-i Umumiye İdaresi’ne verilen tütün
inhisarsı varidatının (gelirinin) idaresi, 1882’de bu maksatla kurulan
“Memaliki Osmaniye Duhanları Müşterekülmenfaa Reji Şirketi”ne
devredilmiştir. Bu şirketin safi varidatı Osmanlı Devleti, Düyûn-i Umumiye
İdaresi ve şirketi arasında paylaşılmakta idi. Vedat Eldem, Harp ve Mütareke
yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi,Ankara, 1994, s.201
25
- Reji idaresi: Tütün idaresi: 1- Hizmetleri en iyi,kusursuz ve ucuz yapma,
2- Tütün ve alkol gibi tekel maddelerinin üretim ve dağıtımını üstlenen şirket
ve daire, İsmail Parlatır, Osmanlıca Türkçe Sözlüğü, Ankara, 2006, s. 1400
26
- A.g.b., s. 15
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Pirinç:Türkiye en fazla pirinç sarf eden ülkelerden biridir.
Bununla beraber; Türkiye’nin bazı yörelerinde iyi pirinç yetiştirmek
mümkün olduğu halde şimdiye kadar bu hususta gereken gayret
gösterilmemiştir. 1925 yılında Türkiye’de 2.6 milyon Türk lirası
kıymetinde 14.000 ton pirinç ithal edilmiştir. Bu durum hükümeti
pirinç ziraatına teşvik ve takviyeye sevk etmiştir. Bu nedenle hükümet
1929 yılı içersinde İtalya ve daha sonra da Fransa’dan mütehassıslar
getirtmiştir. Bunların verdikleri raporlara göre, Adana bölgesi pirinç
yetiştirilmesi için elverişli imiş.
1929 yılında pirinç üretimi daha geliştirilmiş, 1928 yılındaki
29.000 ton olan üretim 100.000 ton’a yükselmiştir. Ancak bütün
çabalara rağmen 1929 yılında ülke ihtiyacının ancak 2/5’ i, yerli
üretimle karşılanabilmiştir. Hükümet pirinç üretiminin artırılması için
gerekli tedbirleri almaya devam etmiş, verilen raporlar esas alınarak
Maraş vilayeti dahilinde de üretim denemeleri başlatılmıştır.27
İncir: 1929 yılının mahsulü gayet iyi görünüyor. Fakat
kurutma zamanı geldiğinde yağan şiddetli yağmurlardan dolayı çok
zarar görüldü. Mahsulün %3 bozuldu; öyle ki ele geçen mahsul 1928
yılı üretiminden ancak 3.000 ton fazla yani 35.000 ton oldu. Cins
itibariyle mahsul 1928 yılına nazaran daha kaliteli olması nedeniyle,
incir fiyatlarında yükselme oldu. En iyi cins Türk incirlerine talip ve
müşteri olan Amerika’ya gönderilen incirlerin bir bölümü standardın
altın olması ileri sürülerek iade edildi. Ancak iade edilen miktar, 1928
yılı iadesi kadardır. 1929 yılında incir ihracı kanuni evvel sonunda
19.8 milyon kilo olmuştur.
Kuru Üzüm: 1929 yılının kuru üzüm üretimi gayet iyi
görünmesine rağmen ancak 78.000 ton olmuştur; çünkü incir de
olduğu gibi kurutma sırasında yağan yağmurlar nedeniyle çürüme
meydana gelmiş olup, 78.000 ton üzümden 58.000 ton kuru üzüm
elde edilmiş geri kalan 20.000 ton ispirto imalinde kullanıldı. 1928 yılı
üretimi ise 40.000 ton idi. 1929 yılında 34 milyon ton kuru üzüm
ihracatı gerçekleşmiş ancak satış fiyatları düşüktü. Bu şekilde zarar ve
ziyanın yeniden yaşanmaması için gerekli tedbirler alınarak, kurutma
tesisi yapmak isteyen çiftçiye hükümetçe Ziraat Bankasından kredi
verilmesi sağlanacaktır.28
Fındık: 1929 yılının fındık mahsulü son derece fena olmuştur.
1927 yılındaki fındık üretimi bir milyon kantar;29 1928 de ise 350.000
27

- A.g.b., s. 16
- A.g.e., s. 17
29
- Kantar= 56.450 kg.dır, İsmail Parlatır, Osmanlıca Türkçe Sözlük, Ankara,
2006, s. 838
28
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kantar olduğu halde geçen yıl 93.000 kantara düşmüştür. Bu kadar
düşük rekolte de ürün elde edilmesinin sebebi, Karadeniz bölgesinde
meydana gelen bitkisel hastalıktır. Bu hastalık meyvenin daha ham
iken düşmesine sebep olmaktadır.
Afyon: 1929 Üretimi 100.000 kilo yani 3500 sandık olmuştur.
1928 yılı üretimi ise 330.000 kilo yani 4000 sandık idi. 1929 yılındaki
üretimdeki düşüşün sebebi ise; vakitsiz yağan yağmurların etkili
olması nedeniyle, afyon üretimine zarar vermiştir. Bilhassa yağış Zile,
Tokat çevresinde etkili olmuş, buralardaki ekim alanlarına önemli
zarar vermiştir.Karadeniz havalisinde afyon üretimi, diğer üretim
bölgelerinden 300 sandık fazla olmuştur. Karadeniz bölgesinde
yetiştirilen afyon, kalite bakımından oldukça iyidir, Avrupa
piyasalarında Karadeniz afyonuna daha fazla ilgi görmektedir.
Karadeniz bölgesinde yetiştirilen afyondan %13-15 oranında morfin
elde edilmektedir.
1928 yılında Türk afyonuna rakip olarak, Selanik dolaylarında
yetiştirilen afyon gösterilmektedir. 1929 yılında ise bu rekabette İran
afyonu galip gelmiş, dünya piyasasında İran afyonuna talep artmıştır.
Zeytin: 1929 yılındaki zeytin üretim hasılatı 1928 yılına
nazaran daha fazla olmuştur.Zeytin fiyatları umumiyetle düşük olup
kilosu 24 kuruşa kadar gerilemiştir.Ayvalık, Erdek ve Mudanya’da
yapılan üretimin önemli bir bölümünün halen satışı yapılamaktadır.
Bu mahsul üretiminin önemli bir bölümü, dış alım olmaması
nedeniyle, halen depolarda muhafaza edilmektedir.30 Ayvalık
civarındaki zeytin ormanları veya zeytin bahçelerinin sahipleri bu yıl
mahsulü toplamakta mütereddit bulunmaktadırlar. Çünkü zeytin
fiyatı, toplama fiyatını karşılamamaktadır. Diğer zeytin yetiştiren
ülkelerde de durum aynıdır (Vakıf) idaresi İtalya’dan bir mütehassıs
getirtmiştir. Yapılan anlaşma gereğince, bu mütehassıs, zeytin
mahsulünün işlenmesiyle ilgili yeni fenni bir tesis kurarak faaliyete
sokacaktır.
Pamuk : Türkiye’de büyük bir istikbali olan pamuktur.
Pamuk üretimi 1929 senesine nazaran daha verimli olmuştur. Adana
havalisinde 130.000 balya, İzmir civarında 40.000 balya alınmıştır.
Son yıllarda pamuk üretimi yapılan ülkelerde fazla miktarda üretim
yapılması nedeniyle fiyatlar düşüktür. Mesela: Mısır’da pamuk
üreticileri, üretim giderlerini karşılamayacak bir fiyatla ellerindeki
pamukları satmak zorunda kalmışladır. Türk pamuğunun dünya
pazarında rekabet edecek durumu yoktur, yalnız iç piyasa ihtiyacını
karşılayabilecek niteliktedir. Türkiye’de pamuk üretiminin artırılması
30
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ve yurt içinde ihtiyaç duyulan kaba kumaşların bu üretimle dokunarak
karşılanması gerekmektedir. Bu çalışma sonuçlandığında kumaş
ithaline ihtiyaç kalmayacaktır.31
Portakal: 1929 yılında portakal üretimi, 1928 yılı üretiminin
iki katı olmuştur.Yapılan tahminlere göre 1928 yılında 26 milyon kilo,
1929 yılında ise 60 milyon kilo portakal mahsulü alınmıştır. Bu iyi
üretime rağmen çiftçi istenilen geliri elde edemedi ve mahsulü
toplayıp satın alan tüccarlar uygun fiyat vermedikleri gibi, ihtiyaçları
nedeniyle çiftçiler ellerindeki mahsulü bir an önce satmak zorunda
kalmışlardır. Çünkü üretim sırasında sarf edilen giderlerin ödenmesi
gerekmektedir. Üreticinin üretim giderlerini karşılamak üzere uygun
kredi sağlandığı takdirde, ürettiği malı yok pahasına satması önlenmiş
olur. Portakal fiyatları da oldukça düşük olduğundan, bir çok mahsul
toplanmayıp ağaç üzerinde bırakıldı ve portakalın çoğu ağaçta
çürümeye terk edildi. Yüz adet seçilmiş iyi cins (bir sandık) portakala
ancak üç Türk lirası veriliyordu32.
Ormancılık: Türkiye’de on milyon hektar büyüklüğünde
ormanlık alan vardır. Türkiye’nin yüzölçümü dikkate alındığında bu
alan oldukça yetersizdir.Ormanlık alanın bu kadar yetersiz olmasının
sebebi, bilgisiz ve bilinçsiz bir şekilde ağaç kesimi yapılmasıdır.
Ormanlarımız içersinde kıymetli ağaçlar mevcuttur. Bilinçli olarak
orman işleri ele alındıktan sonra, çok küçük bir alan işletme tarzı
uygulandığı takdirde bu yapılan çalışmaya paralel olarak 4-5 misli
artacaktır. Bu durum da ülkenin iktisadi yapısı üzerine önemli etki
yapacaktır. Hükümet ormanların ülke iktisadi yapısı üzerindeki
etkisini bildiği için, geçen yıl yeni bir “orman kanunu” kabul edildi.
Bu kanun 1929 yılında tamamlanarak yürürlüğe konuldu. Bu kanunla
orman satışlarında hükümetten müsaade alınması gerekmektedir ki
şimdiye kadar bu hususa önem verilmemekte idi.
Orman sahipleri yalnız işletilen arazilerinde değil,
işletilmeyen orman içinde vergi verme zorunluluğu getirilmiştir.
Bunun sebebi, herkes mevcut ormanları işletmeye mecbur etmekten
ibarettir. Ziraat Vekâleti 1929 yılında bir ağaç yetiştirme talimatı
hazırladı, ve Millet Meclisi’nden birkaç yıl içerisinde kullanılmak
üzere on beş milyonluk bir ödenek talebinde bulundu; ayrıca ormanla
ilgili yeni “nizamname”ler hazırlandı. Şimdiye kadar bir ormanı her
kim olursa olsun işletebiliyordu. Yeni duruma göre yalnız orman
mektebi mezunları, orman işletme ve idaresini yürütebilecekleri
hükmünü getirmiştir. Devlete ait ormanlık alan, ülke ormanlarının
31
32

- A.g.b., s. 20
- A.g.e., s., 21
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%80 ini teşkil etmektedir. Kandıra ve Kastamonu vilayetleri
dahilindeki ormanları işletmek için halen bir “İngiliz-Alman”
grubuyla müzakere yapılmaktadır, bu şirketin ismi “Britsh European
Timber Yürst ltd.” dir. Bu grup otuz milyon Türk lirası tutarında bir
sermayeye maliktir. Bu sermayeden on milyonu orman işletmesine
tahsis edilecektir. Müzakere başarı ile sonuçlandığı takdirde
Adapazarı ile Bolu arasında bir demir yolu inşası lazım gelmektedir.
İnşaat masrafının bir kısmını bu şirket karşılayacaktır. Kandıra
ormanlarını işletmek için de geçen yıl bir Türk anonim şirketi ile
görüşmeler yapılmıştır. Bu şirketin sermayesi yüz bin Türk lirasıdır.
Orman işletmesi Türkiye’nin iktisadi yapısına önemli katkısı vardır.
Yapılan çalışmalar sonuçlandığı takdirde, yapılacak demir yolları için
dışarıdan ithal edilen traversler, yurt içindeki ormanlardan
karşılanacaktır.
Macarlarda Türkiye de ki orman işletmesiyle
yakından ilgilenmektedirler, ancak bu alanda çalışabilmek için büyük
sermayeye ihtiyaç vardır. 33
Türkiye’de Ziraat Hayvancılığı ve Bugünkü Miktarı:
1929 yılında, 464.000 beygir, 86.000 katır, 956.000 merkep,
88.000 deve, 2.948.913. Ankara keçisi, 9.000.000 keçi, 12.670.000
koyun,, 5.059.000 öküz ve inek, 596.000 manda olduğu tespit
edilmiştir. Yeni programda hayvan yetiştirmek amacıyla yapılacak
düzenlemeler aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
1- Hayvan yetiştirme ile meşgul alanlara, mümkün olduğu
kadar maddi yardım yapılması.
2- Hayvan cinslerinin ıslahı için gereken tedbirlerin alınması
ve yetiştiriciye destek verilmesi.
3- Ülkemizdeki mevcut hayvanların ıslahı ve hayvancılığın
geliştirilmesi için, yeteri kadar “damızlık hayvan” getirmek lazımdır,
At yetiştirmek için üç yerde teşkilat vücuda getirilecektir.
Birincisi “Çifteler”, ikincisi “Sultansuyu”, üçüncüsü ”Çukurova”
olacaktır. Aygır depoları için yapılacak inşaat ve tesisat giderleri
yaklaşık olarak “bir milyon” Türk lirasına mal olacağı ve bu gider üç
taksitte ödenecektir. Bu yıl zarfında Türk Hükümeti hariçten “60.000”
Türk lirası tutarında damızlık hayvan ithal edecektir.34
Türk Ziraat ve İktisat Vekâleti iki cins beygir yetiştirmek
niyetindedir. Bunlardan biri Arap cinsinden “hafif”; diğeri “Nonius”
cinsinden ağır hayvan olacaktır. Macar hayvanları bu ırktan olup,
Türkiye’nin her yerinde tercih edilmektedir. Bu hayvanların
33
34
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yetiştirilmesi için Sivas harası teşkilatlandırılacaktır. Diğer haralarda
ise Arap atlarının yanı sıra nonius cinsi hayvan yetiştirilecektir. Bu
durum dikkate alındığında Türkiye uzun yıllar Macaristan’dan
damızlık hayvan ithal edecektir. Bu programın gerçekleşmesi için,
Macaristan’da bu konuda uğraşanların, Türkiye’ye ihraç edecekleri
hayvanları iyi seçmeleri ve seçilen hayvanlarla ilgili cins
sertifikalarını da teslim etmeleri gerekmektedir.
Boynuzlu hayvan yetiştirme konusuna gelince: Boğa ithali
gerektiği takdirde, Macaristan’dan ithali söz konusu olacaktır. Çünkü
edilen tecrübeler bunu gerektirmektedir. Orta Anadolu’da ilk önce
“Plevne” cinsi tabir edilen hayvan yetiştirilmesi sağlanacaktır. Ancak
damızlık konusunda iki görüş vardır; bunların bir kısmı Macaristan’ı
tercih ederken bir kısmı da Bulgaristan’ı tercih etmektedirler. Konya
havalisinde bir hayvan ıslah evi vücuda getirilmiştir. Burası numune
ziraat yeri olacaktır.
Koyunculuk konusunda Macaristan’dan iki yıl zarfında 1500
kadar damızlık hayvan ithal edilmiştir. İthal edilen bu hayvanlardan
iyi sonuç alınması nedeniyle, hükümet bu işle uğraşan ziraatçılara,
aynı cinsi tavsiye ve temin etmektedir.
Bu itibarla Türkiye’nin her yıl Macaristan’dan muayyen
miktarda damızlık koyun satın alacağı kesin olduğu söylenebilir.35
Türkiye’nin 1929 yılındaki yün mahsulü 17.000 balya’dır. 36
Yani 1928 yılına nazaran 10.000 balya noksanı vardır. Erken gelen kış
mevsimi ve iki yıl üst üste hüküm süren şiddetli soğuklar ve yetersiz
mahsul nedeniyle, hayvanların yeteri kadar beslenememesi,
koyunlardan önemli miktarda ölümlerin olması, üretimde düşüklüğe
sebep olmuştur. Koyun yününün az olmasına rağmen geçen yıl ihraç
edilen bu malzemeden önemli miktarda gelir elde edilmiştir. Elde
bulunan tüm yünler ihraç edildi. Yıkanmış yünün okkası 190 kuruş
idi. Bütün yıl boyunca iç ve dış piyasada yün fiyatları düştü. Türkiye
yakın zamanda artık yün ihraç etmeyip, bunu kendi sanayinde işlemek
üzere kendi ihtiyacına tahsis edecektir.
Yeni ziraat programında “tavukçuluk” konusunda önemli
gelişmeler için bazı tedbirler alınmıştır. Türkiye’de yaklaşık olarak bu
cins hayvanlar 8 milyon civarındadır. Yeni program gereğince zaman-

35

- A..g..b., s. 24
- Balya: Sıkı sarılmış ticaret eşyası, dengi . yaklaşık olarak 136 kg. (bu
ağırlık, malzeme ve satış şartlarına göre değişmektedir. Sâdeleştirilmiş ve
Genişletilmiş Kâmus-ı Türki, İstanbul 1985, 90
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zaman ortaya çıkan hastalıklar ile mücadele etmek ve “yumurta” ihraç
etmek, hükümetin programı kapsamındadır.37
Kaynakça
A- Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: Dosya: A 55/30.10.166
“
“
“
“ :10 BÜRO/496.1.0.0
“
“
“
“ : “
/490.1.0. 0
“
“
“
“ : “
/490. 1.0. 0
“
“
“
“ : E 14/30.1.0.0
“
“
“
“ : 1253/30.10.0.0
B- Diğer yayınlar:
Aysan Mustafa A., Atatürk’ün Ekonomik Politikası Toplumsal
Dönüşüm yayınları, İstanbul, 2000
Eldem Vedat, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı
İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,
1994
Müderrisoğlu Alptekin, Cumhuriyetin Kurulduğu Yıl Türk
Ekonomisi, Kastaş Yayınları,İstanbul,11998
Kumkale Tahir Tamer, Atatürk’ün Ekonomik Mucizesi, Pegasus
Yayınları, İstanbul, 2007,
Tekeli İhsan – Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı Köktenci
Modernitenin Doğuşu,Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Eylül
2003
Ömer Açıkgöz- Bülent Özkan, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Mevzuat Dergisi, Yıl 11, S.136,
Nisan 2009, Ankara
Sâdeleştirilmiş ve Genişletilmiş Kâmus-ı Türki, Karakuşak
Basın ve Yayın Limitet Şirketi, İstanbul 1985
Parlatır İsmail, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları,
Ankara, 2006

37

- A.g.b., s. 25

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Malay Dili ve Yapısı
Yrd. Doç. Dr. Abdulkerim UZAĞAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
kuzagan@hotmail.com

Özet
Bu çalışmada Malay dili ve yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Örnek
cümleler ve kelimelerle Türkçe ve Malay dili karşılaştırılmıştır. Dilin
etkileşim içinde bulunduğu diller ve konuşulduğu alan irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Malayca, Astronezya, Nusantara, Jawi

Malay Language and Its Structure
Abstract
In our survey we gave information about the Malay language and its
structure. Through examples, sentences and words we compared it with the
Türkish language. The spoken area of this language has been researched. We
revealed also influences of other languages on the Malay language.
Key words: Malay language, Austronesia, Nusantara, Jawi

Giriş
Malayların Çin’in Yunnan eyaletinden geldikleri tahmin
edilmektedir. Asıl Malaylar Jakun olarak bilinmektedir. Denizci bir
ırktır. Büyük olasılıkla denizci ve tüccar oldukları için Borneo
sahillerinde yaşamışlardır. Deniz bilgilerinden dolayı Persli, Çinli ve
Hindistanlı tüccarlara 2000 yıla yakın bir süre denizde rehberlik
yapmışlardır.1Daha sonra Sumatra ve Malay Yarımadasına
yerleşmişlerdir.

ϭ
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Portekizli tarihçi, Godinho de Eredia, deniz kıyısı insanları diye
bahseder Malaylardan. Malay Malacca ve Johor imparatorluğunun
kuruluşunda önemli rol oynamışlardır. Günümüz Malayları ikincil
yani deutero Malaydırlar. Hindistan, Tay, Arap ve Çinlilerle karışmış
melez Malaylardır.2
Kelime anlamı Çince’de Mu-lo-yeu devlet adı veya bir rivayete göre
Sumatra da Melayu nehrinden gelmektedir. A-Tsing adlı bir budda
rahibi Ma-lo-you adlı bir devletten bahseder. Jawa Kunong dilinde
Mlayu zikredilir. Anlamı: kaçmak, ya da seyahat etmek, göçmektir.
Bu kelime Indo Mlayu için uygundur, çünkü Malayların Çin’deki
Yunnan eyaletinden geldikleri tahmin edilmektedir.

Dil Ailesi

Malay dili Malezya, Brunei, Endonezya ve Singapur'un resmi
dilidir. Tayland, Filipinler gibi ülkelerde yaşayan Malezyalılar
tarafından da konuşulmaktadır. Doğu Timor'da da kullanılan bir
dildir.3 Austronezya dil grubuna bağlıdır. Güney Doğu Asya ve
Pasifik Okyanusu’nda konuşuluyor. Madagaskar adasında konuşulan
Malagsy dili de aynı dil ailesindendir. Malayca Malayo- Polenezya
alt dil grubuna dahildir. Diğer dalları Hesperonezyan, Nuclear
Malayo- Polenezya,Jawa, Aceh, Chamorra ve Palauan. Bunu tabloyla
gösterecek olursak, Austronezya üst dil ailesi dörde ayrılır:

Austronezya


 Nusantara

Polenezya

Melanezya

Mikronezya

Malayca Nusantara dil ailesine girer. Bu ailede yaklaşık 200-300 dil
konuşuluyor. Bunların kendi aralarında 16 alt grubu vardır. Malayca
Sumatra alt grubuna aittir.4
Malay Dili Tarihi ve Yazı Dili
Malay diline ait yazıtların Sumatra adasında ortaya çıktığı
bilinmektedir. En eski yazıtlar MS. 7. Yüzyıla aittir. Hollandalı M.
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Batenburg tarafından 29 Kasım 1920’de bulunmuştur. Bu yazıtlar
Bangka adası ve Palembang’ta ortaya çıkmıştır. Malayu Doğu
Sumatra Jambi krallığının adıdır. Çin yazıtlarında Mo lo yo olarak
geçer.5 Malay dili 15. yüzyılda Malay adalar grubunda ‘lingua franca’
olarak kullanılmıştır. Eski Malay Sanskritçe’den Hinduizm ve Budizm
dili olarak etkilenmiştir. 15. yy.da islam edebiyatından çok hızlı bir
şekilde etkilenir. Bu dönemde Malay diline Arapça, Farsça, Hintçe ve
Sanskritçe kelimeler girmeye başlar.
Osmanlılar 16’ncı yüzyılda Portekizlilere karşı Açe sultanlığını
korumak için Sumatra adasına donanma göndermişlerdir. İlber Ortaylı
makalesinde Singapur’da Ba’alwie Camii’nin imamı Molla Ahmed’in
eski kitaplardan bir kütüphane oluşturduğunu ve II. Abdülhamid
Han’ın “Beyzavi Tefsiri”ni 1903’te Malay dilinde bastırtıp bu
ülkelerde dağıttırdığını kendilerine söyler.6
Malezya’da geçmişten günümüze değin kullanılan alfabeler şunlardır:
 Sanskritçe (Hintçe)
 Jawi7 (Arap alfabesi)
 Rumi. (Latin alfabesi)
Günümüzde az da olsa Malezya’da halen öğrenciler Jawi öğrenip
yazabilmektedirler.
Pallava (Tamil), Kawi (Jawa), Rencong (Sumatra), Champa
(Vietnam, Kamboçya) Dilleri Malaycanın akraba olduğu
dillerdir.
Aşağıdaki örnek, insan hakları bildirgesinden alınmış ve Malayca
Jawi dilinde yazılmıştır:
. #$! .٢ ءن دان
  ا !  ده آ   دان م رات دري
$ م ء% ق ا*را,- % /01,- ه% %! ﭭ (ءي ﭬ ' ن دان ﭬاءن ه
 ﭬوداراءن34  4د
Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi
kemuliaan dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan
perasaan hati serta hendaklah bertindak antara satu sama lain
dengan semangat persaudaraan. 8
Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka
inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlık, doğuş ya da herhangi
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ϮϬϬϴ͘
ϳ
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ϴ
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bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildiri'de açıklanan bütün
haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.
Malay Dili
En kolay dillerdendir. Önekler ve soneklerle, düzenli isimlere
dönüşen fiillerin ek anlamları vardır ama kişiye, isme, zamana ve
kavrama göre hiçbir çekim bulunmaz. Latin alfabesi kullanılır.
Telaffuzu son derece kolaydır. Örneğin Türkçe’de bulunan seslerden ç
Malayca’da c olarak, ş de sy şeklinde yazılır.9
 Endonezya-Polinezya Dil Ailesi
 Endonezya Dilleri: Malayca, Bahasa, Cavaca, Sundaca,
Akince, Makassarca, Timorca, Balice, Tagalog, Ilokai, Cebuca,
Batakça, Malagasy (Madagaskar Dili)
 Melanezya Dilleri: Fijice, Nauruca, Kiribatice
 Mikronezya Dilleri: Mariana Dili, Guamca
 Polinezya Dilleri: Maori, Havaice, Tahitice, Samoaca,
Tongaca, Markizce
350 kadar Farsça kelime de Malay diline girmiştir: Örneğin:
baju (elbise), bandar (şehir), jam (saat), penjarah (hapishane), firdaus
(cennet), nama (isim), nenek (nine).
Malay dili Sanskritçe (bahasa: dil, cahaya: ışık, syurga:
cennet, neraka: cehennem), Tamil (kedai: dükkan), Portekizce (
sekolah: okul), Çince (taufu: soya fasülyesinden yapılan peynir
görünümlü yiyecek) ve İngilizce’den (presiden: başkan, bom: bomba,
profesion: meslek, passport: pasaport vs.) den de bir çok kelime
almıştır.10
Malay dilinin Türkçe ile birçok ortak kelimesi var. Bu
kelimeler Arapça kökenlidir. Malayca bir sözlüğe baktığınızda
sayfanın en az üçte biri tanıdık gelir. Ayrıca dünyada Türkçeden daha
çok konuşulmaktadır.
Malay Dilinin ve Türkçenin Kısa Bir Karşılaştırması
Benzer Kelimeler
Malay dilinde Türkçede bulunan c harfi olmadığı için bu harf j
harfiyle karşılanmaktadır. Bazı v harflerinin olduğu Arapça kökenli
kelimeler ise İngilizcedeki w harfiyle karşılanmaktadır:

ϵ

,ĞŝĚŝDƵŶĂŶ͗ƵůƚƵƌĞ^ŚŽĐŬ͊DĂůĂǇƐŝĂ͘^͘ϲϭ͘^ŝŶŐĂƉƵƌ͘ϭϵϵϲ͘
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Malayca
abadi
abjad
adab
adat
adil
ajaib
akhlak
akibat
akidah
biadab
haiwan
rahmat
rahim
kabul
kafilah
kafir
taat
tabii
tafsir
waktu

Türkçe
ebedi
alfabe
edep
adet
adil
acayip
ahlak
akibet, sonuç
akide, inanç
edepsiz
hayvan
rahmet
rahim
kabul
kafile
kafir
itaat
tabii
tefsir
vakit

Fiil Çekimleri
Burada dikkat çeken ben ve biz zamirleridir. Eğer ben zamiri
de olayın içerisinde ise diğer kişiyle birlikte o zaman kita
kullanılmaktadır. Eğer ben olayın içerisinde değilsem karşımdaki kişi
başka biriyle yaptığı eylemi anlatırken kami zamirini kullanmaktadır.
Saya Türkçede ancak bendeniz ile karşılık bulmaktadır. Aku ise
günlük konuşmalarda kullanılan bendir.
Özne
saya

(ben nazik)

aku
(ben)
awak/kamu (sen)
anda
(siz nazikçe)
dia
(o)
kita
(biz)

Yüklem
makan (yemek) : ben
yemek yiyorum, yerim
makan: ben yemek yerim,
yiyorum.
makan
makan
makan
makan
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kami
kamu
mereka

(biz)
(siz)
(onlar)

makan
makan
makan

İki Dildeki İsimTamlaması
Dilimizde okul otobüsü derken Malaycada bu tam tersi
otobüs okul şeklinde isim tamlaması yapılmaktadır. Aşağıdaki
örneklerde görüldüğü gibi:

Türkçe
otobüs
okul
okul otobüsü
diş doktoru
elbise dolabı

Malayca
bas
sekolah
bas sekolah
doktor gigi
almari baju

İki Dilin Söz Dizimi
Malay dilinde özne başta yüklem ortadadır; nesne ise sona
gelmektedir. Bu dil yapısı Hint Avrupa dil ailesinin yapısına
benzemektedir. Türkçede ise özne, nesne ve yüklem şeklindedir.

No.
1.

2.

S (Özne)
Saya
Ben
Ben
Ahmad
Ahmet
Ahmet

V (Fiil)
membaca
okuyorum
kitap
berjalan kaki
yürüyor ayak
okula yürüyerek

O (Nesne)
buku
kitap
okuyorum
ke sekolah
a okul
gidiyor

Her iki dilde zaman karşılaştırılması
Malay dilinde fiillerin geçmiş zamanı ve gelecek zamanı yoktur.
Zaman cümleye eklenen kelimelerle ifade edilmektedir:
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Şimdiki zaman
1) Mariam
mengemas rumah.
[Meryem
temizlemek oda]
(Meryem odayı
temizliyor veya
temizler)
2) Mariam sedang
mengemas rumah.
[Meryem şimdi
temizlemek
oda]
(Meryem odayı
şimdi temizliyor)

Geçmiş zaman
1) Mariam telah
mengemas rumah.
[Meryem artık
temizlemek oda]
(Meryem odayı
temizledi.)

Gelecek zaman
1) Mariam akan
mengemas rumah.
[Meryem gelecekte
temizlemek oda]
(Meryem odayı
temizleyecek)

2) Mariam sudah
mengemas rumah.
[Meryem artık
temizlemek oda]
(meryem odayı
temizledi)

İki dildeki Çoğul Yapım Biçimi
Malay dilinde kelimeler iki defa söylenerek çoğul
yapılmaktadır. Türkçede ise –ler ve lar ekleriyle yapılmaktadır:
Tekil
Çoğul
nenek (nine)
nenek-nenek (neneler)
datuk (dede)
datuk-datuk (dedeler)
orang (insan)
orang-orang (insanlar)
anak (çocuk)
anak-anak (çocuklar)
rumah (ev)
rumah-rumah (evler)

Malaycada Kelime Türetme Ekleri
İsim
Ekleri
Ön Ek

pepempen-

Fiil Ekleri
mepemain
(oyuncu)
pembantu mem(yardımcı)
menpenarik
(çeken)

Sıfat Ekleri
melawan ter(karşı
gelmek)
semembuat
(yapmak)
mentadbir

tertinggi
(en yüksek)
sebesar
(gibi büyük)
seindah
(gibi güzel)
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pengpengepelperkejuru-

pengambil
(alan)
pengemudi
(sürücü)
pelajar
(öğrenci)
perasa
(tatlandırıcı
)
ketua
(başkan)
juruterbang
(pilot)

mengmengememperberbelter-

didiper-

An Ek

-an

sebutan

-kan
-i

Ek

pe…an
pe…an
pem…a
n
pen…an
peng…a
n
penge…
an
per…an

pewarisan me…kan
(miras)
pelarian
mem…kan
(mülteci)
pembacaan men…kan
(okuma)
pendapatan meng…kan
(gelir)
pengangkut
an
menge…ka
(ulaşım) n
pengesahan
(doğrulama) ber…kan
persatuan
(birlik)
ber…an
pelajar

(idare
etmek)
menganga
(ağzı
açmak)
mengebumi
(gömmek)
memperken
al
(tanıştırmak
)
berenang
(yüzmek)
belajar
(okumak)
tersepak
(yanlışlıkla
vurmak)
ditulis
(yazılmak)
diperdaya
(aldatılmak)
hiaskan
(dekore
etmek)
baiki
(tamir
etmek)
melakukan ke…an
(yapmak)
memberika
n
(vermek)
menjalanka
n
(sürdürmek)
mengutama
kan
(öncelik
vermek)
mengesahka
n
(onaylamak
)

kemelayuan
(malaya
has)
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pel…an
ke…an

ara
ekleri

(eğitim)
di…kan
kebahagiaa
n
me…i
(mutluluk)
mem…i

beribukan
(annesi
olmak)
bersalaman
(tokalaşmak
)
men…i
dijadikan
(oluşmak)
meng…i merasai
(hissetmek)
di-i
memenuhi
(doldurmak
memper- )
mendahului
kan
(önde
gelmek)
menghadiah
memper-..i i
(hediye
vermek)
ke-..an
dimanjai
diper-..kan (nazlanmak
)
memperiste
diper-..i
rikan
(evlenmek,
bir bayanı
eş almak)
memperbai
ki
(iyileştirme
k)
kelihatan
(görünmek)
diperlihatka
n
(gösterilme
k)
diperingati
(hatırlatılma
k)

-el-

kelemumur
(kepek)

-el-

selerak
(dağınık)

-er-

jejari

-er-

gerodak
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-em-

(yarıçap)
kemuning
(ağaç ismi)

-em-in-

(tıkırtı)
gemilang
(parlak)
sinambung
(devam)

Malay dilinde kelime türetme ekleri başa, sona ve araya gelen
öneklerle yapılırken Türkçede genellikle sona gelen eklerle
yapılmaktadır. Aşağıdaki örneklerde sadece Malay dili türetme ekleri
ve bunların Türkçe karşılıkları verilmiştir:
Tatabahasa Diwan adlı dilbilgisi kitabından aldığımız bu
örnekler Malaycanın yapısı hakkında detaylı bilgi vermektedir.11
Sonuç
Bu çalışmada Malay dilinin tarihi, gelişim süreci ve cümle
yapısı irdelenmiş ve bazı yönlerden Türkçe ile karşılaştırılmıştır.
Üniversitelerimizde maalesef dil öğretimi sadece belli dillerle
sınırlanmıştır. Dünyada yaklaşık 350 milyon kişi tarafından konuşulan
bu dil hakkında ülkemizde hiç bir çalışma yapılmamıştır.
Konuşulması ve öğrenilmesi son derece kolaydır. Örneğin bu dili
Malezya’ya çalışmaya gelen Bangladeşliler 3 ay gibi kısa bir sürede
öğrenmektedirler. Almanya’da üniversitelerde çok çeşitli diller
öğretilirken ülkemizde belli başlı dillerle sınırlı kalınmaktadır. Fakat
son zamanlarda yapılan atılımlarla Türkiye’de de Balkan dilleri başta
olmak üzere Çince, Rusça ve Japonca gibi çeşitli diller
üniversitelerimizde okutulmaktadır.
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İşârâtü'l- İ'câz’da Ayetler Arası Münâsebet
Doç. Dr. M. Faik Yılmaz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
mfaikyilmaz@hotmail.com
Özet
Kur’ân’ı anlamaya yardımcı olan hususlardan biri de onun ayet ve
sureleri arasındaki uyumun bilinmesidir. Birçok alim Kur’an’ın bu yönüyle
ilgili eserler vermiştir. Kadı Ebu Bekir İbnu’ul-Arabi, Abdu’l-Kahir elCürcani, Fahruddin er-Razi vb. bunlardandır.
Zemahşeri’den itibaren tefsirlerde ayetler arasındaki münasebetten
söz etmek yaygınlık kazanmıştır.
Kur’ân 23 senede, farklı yer ve zamanlarda ve değişik şartlarda
inmiştir. Fakat biz Kur’an’ı okuduğumuz zaman onda tam bir bütünlük ve
ahenk görürüz. O parçalar halinde bir kitap değildir. Kur’ân’daki her sûre
diğerleri ile ve sûreleri oluşturan ayetler de birbirleri ile ilişkilidir. Her âyet
diğer âyetleri tamamlar ve farklı anlamlar kazandırır.
Buna Kur’an’ın “Edebi Mucizesi” dememiz mümkündür. Onu
okuduğumuzda şiir okuyormuş hissine kapılırız ama o şiirden daha fazla bir
şeydir.
Anahtar Kelimeler: Münasebet, ayet, edebiyat, şiir, tefsir, mucize.

The harmony between the verses at “İşaratu’l-İ’câz”
Abstract
At understanding Koran, one of the helper subjects is “Harmony of
Koran”. Different authorities wrote about this subject in tehir books about
Koran. Kadi Ebu Bekr İbnul Arabi, Abdul’l-Kahir el-Cürcani, Fahruddin erRazi, e.t.c.
After Zemahşeri it was a common style talking about the harmony
between verses and surahs (chapters) at interpretation.
Koran was revealed in 23 years. In different places, different times
and different psychosocial conditions. But when we read Koran we find a
unity. It is not a pieced book. Each chapter is related with other chapters.
Each verse complete another verses and gives different meanings.
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It is possible to say that Koran is a “literature miracle”. When red it
we feel it like poem. But we can say it is something more.
Key words: Harmony, verse, literature, poem, interpretation,
miracle.

Giriş
Kur’ân-ı Kerîm'in anlaşılmasını kolaylaştıran faktörlerden
birisi de "Âyetler Arasındaki Münâsebet"in bilinmesidir. Kur’ân
ilimleri sahasında kaleme alınmış olan eserlerde "el-Münâsebetü
beyne'l-âyâti ve's-süver, Tenâsübü'l-âyâti ve's-süver ya da
Münâsebatü'l-Kur’ân" gibi adlarla anılmakta olan1 bu Kur’ân ilmi
hicri IV. asırda teorik olarak ortaya atılmıştır. Kur’ân ilimleri
kaynaklarının ittifakla kabul ettikleri husus bu ilmin ilk defa hicri 324
tarihinde vefat etmiş olan Ebû Abdillah b. Muhammed Ziyad Ebû
Bekr en-Nisâbûri tarafından Bağdat'ta sözlü olarak ifade edilmeye
başlamış olduğudur. Büyük edebiyat ve din âlimi olan Nisâbûri'nin
talebelerine tefsir dersi verirken âyet ve sûreler arasındaki münâsebeti
zikretmeyi de ihmal etmediği, yeri geldikçe: "Şu âyet şunun yanına
niçin konulmuş? Şu sûrenin şunun akabinde getirilmesindeki hikmet
nedir?" şeklinde sorular sorarak bunların arasındaki münâsebeti
açıkladığı ve yine bu zatın Bağdat'taki âlimleri bu inceliklere vakıf
olmadıkları için kınadığı zikredilmektedir.2
Bu araştırmada Bediuzzaman Said Nursî’nin İşârâtü'l- İ'câz fî
Mezânni’l-Îcâz adlı eserinde bu konuyu nasıl ele aldığı, konuya diğer
klasik tefsirlerden farklı ne gibi yenilikler getirdiği karşılaştırmalı
olarak ve örnekleme yöntemiyle incelenecektir. Bu konuda son
dönemde Arapça olarak kaleme alınmış müstakil bir eser olması
bakımından hayli önem arzetmektedir.
Tarihi Süreç
Hicri 543 tarihinde vefat etmiş olan Kadı Ebû Bekr İbnü'lArabi de Sirâcü'l-Müridin3 adlı eserinde "Kur’ân-ı Kerîm'deki
âyetlerin irtibatı o kadar sağlamdır ki; bütün Kur’ân, lafızlarının
1

Bedruddin ez-Zerkeşi, el- Burhan fi Ulumi'l-Kur’ân, Beyrut 1391/1971, I,
35; Burhanuddin İbrahim b. Ömer el-Bika'i, Nazmu'd-Dürer fi Tenasübi'l-Ayi
ve's-Suver, Kahire 1413/1992, I, 5-6; Celalüddin es-Süyuti, el-İtkan fi
Ulumi'l-Kur’ân, Mısır 1398/1978, II, 138; Subhi Salih, Mebahis fi Ulumi'lKur’ân, Beyrut 1401/1981, s. 153; Mehmet Faik Yılmaz, Ayetler ve Sureler
Arasındaki Münasebet, Ankara 2009, s. 34.
2
Zerkeşi, a.e., I, 36; Bika'i, a.e., I, 7; Süyuti, a.e., a.y.; Subhi Salih, a.e.,
s.151; el-Esnevi, Tabakatü'ş -Şafiiyye, II, 481; Yılmaz, a.e., s. 43-44.
3
Katip Çelebi, Keşfu'z-Zunun, İstanbul, 1971, II, 36.
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dizilişi, manalarının yeknesaklığı ile tek bir kelime gibidir. Fakat
halkın tenasüple ilgili fikirlerimizi yanlış değerlendirdiğini gördük,
çalışmamızı durdurup neticeyi Allah'a havale ettik"4 diyerek bu ilmin
o asırda pek revaç bulmadığını ifade etmektedir.
Buna rağmen Fahruddin er-Râzi (606/1209)’nin tefsirinde
zikrettiği münâsebet vecihlerinin kaynaklarına baktığımızda bu ilimle
ilgili olarak hicri II. asırda dahi fikir beyan edildiğine şahit
olmaktayız.5
Abdu'l-Kâhir el-Cürcâni (471/1078)’nin Belağat ilminin
kalıplarını ortaya koyduğu Delâilü'l-İ'câz adlı eserini yazmasıyla
Kur’ân-ı Kerîm'in belağat yönünü hareket noktası kabul eden dirâyet
tefsirleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunların başında Ebû'l-Kasım
Mahmud b. Ömer Carullah ez-Zemahşerî (538/1143) gelmektedir.
Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâikı't-Tenzil ve Uyuni'l-Ekâvil fi Vücuhi'tTe'vil adlı tefsirinde âyetler arasındaki münâsebete değinen ilk
müfessirlerdendir. Gerçi hicri 310 yılında vefat eden Taberi, rivayet
tefsirlerinin ilki olan eserinde bu konuya yer verimişse de -Âyetler ve
Sureler Arasındaki Münâsebet ilmi rivayete değil dirayete dayanan bir
konu olduğu için olsa gerek- onun adı bu konuya yer veren
müfessirler arasında geçmemektedir. Zemahşerî, Bakara Sûresinin 6.
âyetinden başlayarak 26. âyete kadar hemen hemen her âyetin önceki
âyetlerle münâsebetini açıkça zikretmiştir. Bu sûrenin başlangıcından
sonra 189 ve 214. âyetlerde sadece iki yerde; Al-i İmran Sûresi 38, 86
ve 122; Nisa Sûresi 1 ile 59 ve Maide Sûresi 55 ve 82. âyetler gibi
birkaç yerde bu konuya temas etmiştir.6
Zemahşerî'nin Keşşâf'ından sonra bu konunun etraflıca ele
alındığı ilk tefsir Râzî'nin et-Tefsiru'l-Kebir adıyla meşhur olan
"Mefatihu'l-Ğayb" isimli eseridir. Râzî bu eserinde bir âyetin tefsirini
yapmadan önce o âyetin önceki âyetle münâsebetini mutlaka izah
etmiş, eğer bu konuda farklı görüşler varsa onları da olduğu gibi
alarak ayrı ayrı zikâretmiştir. Âyetler arasındaki münâsebete yer
vermesi bakımından Bika'i'ye kadar Râzî'yi geçen olmamıştır. Râzî'nin
tefsirinde Bakara Sûresine baktığımızda 166 yerde âyetler arasındaki
münâsebete temas ettiğini görmekteyiz.7
4

Zerkeşi, a.g.e., I, 36; Süyuti, a.g.e., II, 138. Yılmaz, a.g.e., s. 43-44.
Fahruddin er-Râzî, Mefatihu'l-Ğayb, Tahran, ts., I, 123-124; Yılmaz, a.e., s.
35-36.
6
Ebû'l-Kasım Carullah Mahmut b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşaf an
Hakaikı't- Tenzil ve Uyuni'l Akavil fi Vücuhi't-Tefsir'vil, Kahire 1407/1987, I,
359, 381, 410, 461, 523-4, 648, 668; Yılmaz, a.g.e., s. 34-35,
7
Râzî, a.g.e., II, 48 - VII, 139 arası; Yılmaz, a.g.e., s. 43-44.
5
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Zemahşerî ve Râzî'den sonra dirâyet tefsirlerinde âyetler ve
sûreler arasındaki münâsebete temas etmek artık bir gelenek halini
almış az veya çok hemen hemen bütün müfessirler Kur’ân-ı Kerîm'i
tefsir ederken bu konuya eserlerinde yer vermişlerdir. Bunlardan en
meşhurları, İbnü'z-Zübeyr el Endelûsî (708/1308), Ebû Hayyân
(745/1344), Burhanüddin İbrahim b. Ömer el-Bika'î (885/1480),
Celalüddin es-Süyûtî (911/1505), Şihabüddin el-Alusî (1270/1854),
Elmalılı Hamdi Yazır (1361/1942), Bediüzzaman Said Nursî
(1380/1960) ve Seyyid Kutup (1386/1966) gibi müfessirlerdir.8
Âyetler ve sûreler arasıdaki münâsebeti bilmenin önemi
Âyetler ve Sûreler Arasındaki Münâsebet İlmi, Kur’ân-ı
Kerîm'in lafızlarının mu’ciz olduğu kadar bu lafızların tertip ve
telifinin de aynı şekilde mu’ciz olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflediği
için "İ'câzu'l- Kur’ân" ile yakın bir alakası vardır. Hatta bu ilim
İ'câzu'l- Kur’ân'ın bir yönünü oluşturur diyebiliriz. Kur’ân'ın telif
yönünden i'câzı, Âyetler ve Sûreler Arasındaki Münâsebet İlmi'nin
konusunu teşkil etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm, çeşitli sebepler üzerine
23 sene zarfında, aralıklarla parça parça nazil olmuş, nazil olan
âyetlerin yerleri, Hz. Peygamberin "Bu âyeti falan yere koyunuz"
şeklindeki işaretleriyle belirtilmişti. Böylece nazil olan Kur’ân
necmleri / pasajları tevkifi / vahiyle bildirilmiş olarak yerli yerine
konulmaktaydı. Âyetler ve Sûreler Arasındaki Tenâsüp nüzul
süresinin 23 yıl gibi uzun bir zaman dilimine yayılmış olmasına
rağmen akıllara durgunluk verecek bir güzellik arz etmektedir.
Fahruddin er-Râzî, Bakara Sûresinin 285. âyetinin münâsebet
vecihlerini saydıktan sonra şöyle der: "Kim bu sûrenin nazmının
incelikleri ve tertibinin güzellikleri üzerinde düşünürse, gerçekten
Kur’ân-ı Kerîm'in lafızlarının fesahati ve manalarının şerefi
bakımından muciz olduğu gibi, tertibi ve âyetlerinin nazmı
bakımından da muciz olduğunu anlar. Ancak ben, müfessirlerin
çoğunun bu incelikleri anlamaksızın onlardan sarfı nazar ettiklerini
gördüm. Bunların bu incelikleri önemsemeyişleri, kendi
eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda şairin şu beyti onların
haline çok uygun düşmektedir:
Gözler, yıldızın görüntüsünü küçük bulurlar,
Küçük görünmesindeki kusur, gözündür, yıldızın değil!"9
8

Bu müfessirlerle ilgili daha geniş bilgi için bkz. Yılmaz, a.e., s. 53, 54, 56 62, 63 - 64, 65 - 74, 76 - 83, 84-85.

9

Râzî, a.g.e., VII, 128; Yılmaz, a.g.e., s. 37.
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Kur’ân-ı Kerîm'in nazmında ve tertibinde de mu’ciz olduğunu
Mustafa Sadık er-Rafi'i, İ’câzu'l- Kur’ân adlı eserinde şöyle ifade
ediyor: "Şüphesiz Kur’ân nazmında ve tertibinde tek ve eşsiz bir
örnektir. Eğer onun lafızlarından birinin değiştirilecek olsa veya bir
lafzı çıkarılacak olsa, o lafızların aralarındaki bağlar izale edilmiş olur
ve o lafızlar dillerde dolaşan, hiçbir edebi değeri olmayan diğer
alelâde lafızlara dönüşür. Sanki o lafızlar yerlerinin değiştirilmesi ile
bir dilden başka bir dile çevrilmiş gibi olur. Kur’ân'ın İ’câz
vecihlerinden birisi de nazmının sağlamlığı ve lafızlarının konulduğu
yerde birbirlerine olan münâsebetinde görülür. Her kelimenin kardeşi
ile, her âyetin eşi ile ve her sûrenin benzeri ile olan bağlantısından
bahseden Münâsebet ilmi güzel bir ilimdir. Fahruddin er-Râzî,
tefsirinde bundan çok bahsetmiş ve Kur’ân-ı Kerîm'in inceliklerinin
çoğu, bu tertip ve lafızların birbirine bağlantılarındaki güzelliktedir,
demiştir."10
Şimdi bu kısa bilgilerden sonra son devrin âlimlerinden ve bu
konuya önem atfedenlerden biri olan Bediüzzaman Said Nursî’nin bu
meseleye bakışını ve bu konudaki görüşünü ele alabiliriz.
Bediüzzaman’ın Konuya Bakışı
Kur’an-ı Kerim’in i’cazına büyük önem veren Bediüzzaman
Said Nursi, "On üçüncü Söz"de Kur’ân-ı Kerîm'in şiir olmadığını izah
ederken Kur’ân âyetlerinin ilk bakışta intizamsız gibi görünmesini
onun şiir olmadığına delil göstermektedir. Böyle farklı farklı
ifadelerin yan yana getirilmesiyle şiire benzemediğini ve "şiir
olmasının da uygun olmadığını"11 ifade ettikten sonra Said Nursi,
Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin oluşturduğu necmleri gökteki yıldızlara
benzeterek şöyle demektedir: “Âyetlerinin her bir necmi, vezin kaydı
altına girmeyip ta ekser âyetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi
olsun ve aralarında bulunan münâsebet-i maneviyeye rabıta olmak
için, o daire-i muhita içindeki âyetlere birer hattı münâsebet teşkil
etmesidir. Sanki her bir âyetin, ekser âyetlere bakar birer gözü,
müteveccih birer yüzü var... Evet, nasıl ki semada olan intizamsız
yıldızların sûreten adem-i intizamı ciheti ile her bir yıldız kayıt altına
girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i
muhitasındaki her bir yıldıza mevcudat beynindeki nisbet-i hafiyeye
işaret olarak birer hattı münâsebet uzatıyor. Sanki her bir tek yıldızın,
nücum-u ayat gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer
10

Mustafa Sadık Rafi'î, İ'câzu'l-Kur’ân, Beyrut 1410/1990, 243-245; Yılmaz,
a.g.e., s. 38.
11
Yasin 36/69.
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yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemal-i intizamı gör ibret al! "Biz
ona şiir öğretmedik, ona şiir öğretmemiz uygun da düşmez" âyetinin
sırrını bil! Hem âyetin sırrını bununla da anla ki: Şiirin şe'ni; küçük
ve sönük hakikatleri, büyük ve parlak hayallerle süslendirip
beğendirmek ister. Halbuki Kur’ân'ın hakikatleri; o kadar büyük, ali,
parlak ve revnaklıdır ki, en büyük ve parlak hayal, o hakikatlere
nisbet edilse; gâyet küçük ve sönük kalır."12 Gerçekten sûreleri
oluşturan âyetler veya birkaç âyetten oluşan necmler tıpkı
gökyüzündeki yıldızlar gibi rasgele serpiştirilmiş gibi görünmelerine
rağmen yine de aralarında mükemmel bir nizam ve insicam
bulunmaktadır.13
Bu duruma şu âyetleri misal verebiliriz: Bakara Sûresinin 220
ile 242. âyetleri arasında nikâh, talak, sütanneliği, iddet, mehr gibi aile
hukukuna ait hükümler anlatılırken tam bu konuların ortasında 238.
âyette: "Namazlara ve orta namazına devam edin, gönülden bağlılık
ve saygı ile Allah'ın huzuruna durun!" buyrularak evlenme, boşanma,
süt emzirme gibi hususlarla hiç alakası yokmuş gibi görünen namaz
kılmaktan, namazlara devam etmekten bahsedilmektedir. Bu âyet ilk
bakışta öncesi ve sonrasıyla ilgisiz gibi durmaktadır. Oysa biraz dikkat
edildiğinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Evlenme, boşanma, iddet
bekleme ve süt anneliği gibi genelde insanlar arasında tartışma ve
anlaşmazlık konusu olan bu hususlara dalıp, kendinizi kaptırıp da
sakın ola ki namazlarınızı ihmal etmeyesiniz. Aman namazlara dikkat
ediniz ve gönülden bağlılık ve saygı ile Allah’ın huzuruna durun,
deniliyor.
Bakara Sûresinin 255. âyeti olan Âyet'el- Kürsi'de Allahu
Teâlanın sıfatları detaylı olarak anlatıldıktan sonra 256. âyette "Dinde
zorlama yoktur" denilerek çok farklı bir konuya girilmektedir. İlk
bakışta bu iki âyet arasında hiçbir münâsebet yokmuş gibi
görünmektedir. Bu âyetler üzerinde düşündüğümüzde şunu görüyoruz:
Âyet'el- Kürsi'de Allah-u Teâla bu kadar geniş bir şekilde anlatıldıktan
sonra bir kimse dine girip Allah'ın varlığını, birliğini ve O'nun emir ve
yasaklarını kabule yanaşmıyorsa onu zorlamaya gerek yok, ona artık
hiçbir şey fayda vermez. Kim Tağut'u inkâr edip Allah'a inanırsa
sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir, denilmektedir.
Kur’ân-ı Kerîm'in nazmının, âyetlerin ve sûrelerin birbiri
arasındaki tenasüp ve uyumunun önemini On üçüncü Söz'de onların
her birini yıldızlara benzeterek ortaya koyan Bediüzzaman Said Nursi,
aynı konuyu Yirmibeşinci Söz'de şu şekilde ele almaktadır:
12
13

Bediüzzaman, Said Nursi, Sözler, İstanbul, 1960, s.124;
Yılmaz, a.g.e., s. 116-117.
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"Kur’ân'ın nazmında bir cezalet-i harika var. İşaratü'l-İ’câz'da
işte bu nazmındaki cezalet ve metanet baştan aşağıya kadar beyan
edilmiştir. Saatteki saniye, dakika, saati sayan ve birbirinin nizamını
tekmil eden ne ise, Kur’ân-ı Hakim'in her bir cümlesinin hey'atındaki
nazım ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı
münâsebetindeki intizamı öyle bir tarzda İşaratü'l-İ’câz'da ahirine
kadar beyan edilmiştir. Kim isterse ona bakabilir ve bu nazmındaki
cezalet-i harikayı bu suretle görebilir. Bir cümlenin hey'atındaki nazmı
göstermek için yanlız bir iki, misal zikredeceğiz:
‘Ve lein messethum nefhatun min azabi Rabbike...’14 “Eğer
onlara Rabbinin azabından bir esinti/bir koku dokunacak olsa...” Bu
cümlede, azabın dehşetini ifade etmek için azabın en azının şiddetle
tesirini zikrederek göstermek ister. Demek ki taklil / azlık ifade
edecek cümlenin bütün heyetleri de bu taklile bakıp ona kuvvet
verecek:
1. İşte lein lafzı, teşkiktir, şekk kıllete bakar.
2. messe lafzı, azıcık dokunmaktır, yine kıllet ifade eder.
3. nefhatun lafzı maddesi bir kokucuk olup kıllet ifade ettiği
gibi; siğası, bire delalet eder. Masdar bina-i merre tabir-i
sarfiyyesi biricik demektir, kıllet ifade eder.
4. nefhatun deki tenvin-i tenkir, taklil, içindir. O kadar küçük
ki bilinemiyor demektir.
5. min lafzı, teb'iz içindir, bir parça demektir ve kıllet ifade
eder.
6. 'azab lafzı; nekal ve 'ıkaba nisbetle daha hafif bir nevi
cezadır ki, kıllete işaret eder.
7. Rabbike lafzı; Kahhar, Cebbar, Muntakım'e bedel yine
şefkati ihsas etmekle kıllete işaret ediyor.
İşte şu küçük cümlede, küçük heyetler nasıl birbirine bakıp
yardım eder;
maksadı külliyi her biri kendi lisanı ile takviye eder."15
Said Nursî, âyetin bir parçasını oluşturan altı kelimeyi ele
alarak bu kelimelerin inceliklerine ve aralarındaki anlam ilişkisine
derinlemesine işaret etmek sûretiyle âyetin vermek istediği manayı
çok detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bediüzzaman’ın Konuyu İşaratü'l-İ’câz’da Ele Alışı
Bediüzzaman, Fatiha Suresiyle Bakara Sûresinin ilk 33
âyetinin tefsirini ihtiva eden İşaratü'l-İ’câz fî Mezânni’l-Îcâz adlı
14

Enbiya 23/46.
Bediüzzaman, Sözler, s. 343; İşârâtu’l-İ’câz fî Mezânni’Îcâz, Köln, ts., s.
36. Türkçesi, Abdulmecid Nursi, İstanbul 1999, s. 45-46.
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eserine başlarken: "Bu eserden maksadımız, Kur’ân'ın nazmına,
lafzına ve ibaresine ait i’câz işaretlerini beyan etmektir. Çünkü i’câzın
mühim bir vechi Kur’ân'ın nazmından tecelli eder ve en parlak i’câz
Kur’ân'ın nazmındaki nakışlardan ibarettir"16 demek suretiyle bu eseri
kaleme alış gayesini en veciz şekilde izah etmektedir. Bediüzzaman
İşaratü'l-İ’câz'da konuyla ilgili olarak şu metodu takip eder:
1. Âyetin önceki âyetle münâsebetini zikreder,
2. Âyetin cümleleri, kelimeleri hatta o cümlede geçen harf-i
tarif, harf-i cer, zamir, zarf gibi cümleyi oluşturan unsurların hepsini
tek tek ele alıp inceler ve aralarındaki münâsebeti açıklar,
3. Âyette geçen cümlelerin maksatlarını gösterir,
4. Âyetin önceki âyetle münâsebetinin yanında daha önceki
âyetlerle de aralarında irtibat kurar,
5. Âyetin makabline, mabadine hem de Kur’ân'ın tamamına
göre üç ayrı yönden diğer âyetlerle münâsebet vecihlerini açıklar.
Besmele ile birlikte yedi âyetten oluşan Fatiha Sûresinin
âyetleri arasındaki münâsebeti zikretmesiyle Bediüzzaman hemen
hemen diğer müfessirlerin hepsinden ayrılmaktadır. Çünkü hem kısa
olması, hem de âyetlerinin arasında sıkı bir irtibatın bulunması
sebebiyle, Üstadın bu eseriyle tefsirlerini karşılaştırdığımız
Zemahşerî, Beydâvî ve Nesefî Fatiha Sûresinin âyetleri arasındaki
münâsebeti göstermemişlerdir. Oysa Said Nursî, başta besmele olmak
üzere her âyetin önceki âyetle arasındaki münâsebeti tek tek ele
almıştır.17
Önce ilk âyet olarak kabul ettiği besmele ile "el hamdu"
kelimesi arasındaki münâsebet yönünü şöyle ifade eder: "Bu kelimeyi
makabline bağlayan cihet-i münâsebet; “Rahman ve Rahim”in delalet
ettiği nimetlerin hamd ve şükürle karşılanmasının lüzumundan
ibarettir.18
“er-Rahman er-Rahim”: Makabliyle bu iki sıfatın nazmına
icap eden şöyle bir münâsebet vardır ki; biri menfaatleri celp, diğeri
mazarratları defetmek üzere terbiyenin iki esası vardır. Rezzak
manasına olan Rahman birinci esasa, Gaffar manasını ifade eden
Rahim de ikinci esasa işaretleri için birbiri ile bağlanmıştır.19
“Mâliki yevmiddîn”: Makabliyle şu sıfatın nazmını iktiza
eden sebep şudur ki; şu sıfat, rahmeti ifade eden önceki âyetin

16

Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 21.
Bkz. a.e., s. 21-39.
18
Bediüzzaman, İşârâtü’l-İ’câz, s. 26.
19
Bediüzzaman, a.g.e., s. 28.
17
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neticesidir. Zira kıyametle saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük
delil rahmettir.20
“İyyake ne'budu ve iyyake neste'în”: Bu cümlenin makabliyle
vech-i nazmı, “ne'budu”nün “el-Hamdu”ye tefsir ve beyanı olmakla
“Maliki yevmiddin”e bir netice ve bir lazım olmasıdır. “neste'ın” ile
iane, yardım talep edilirken makam iktizasıyla "Ne istiyorsun?" diye
varit olan mukadder sual “ihdina” ile cevaplandırılmıştır.21
“Sıratallezine enamte aleyhim”: Kur’ân'ın inci gibi
lafızlarının dizilmesi, bir hayta/ipe, bir çeşide, bir nakşa münhasır
değildir. Belki; zuhurca, hafaca/gizlilikçe, yakınlıkça, uzaklıkça
birbirinden farklı değişik tenasüplerden hâsıl olan pek çok nakışlar
üzerine dizilmişler, nazmedilmişlerdir. Zaten İ’câzın esası, ihtisardan
ziyade böyle nakışlardadır. Bu âyetin makablindeki her bir kelime ile
arasında bir münâsebet vardır, diyerek önceki kısımda geçen sekiz
kelime ile bu âyet arasında münâsebet kurar. 22
Fatiha Suresinde olduğu gibi Bakara Sûresinin ilk beş âyeti
arasında da Bediüzzaman'dan başka hemen hemen hiçbir müfessir
münâsebet vecihlerini göstermemişlerdir. Oysa Üstad, Elif Lam
Mim’den başlayarak her âyetin önceki âyetle arasındaki münâsebet
yönünü izah etmiştir.23
Tefsirlerinde âyetler arasındaki münâsebete yer veren
müfessirlerden Bika'i'ye kadar hiçbir müfessir bütün âyetler arasındaki
münâsebet veçhini göstermeye çalışmamıştır. Çünkü birbirini takip
eden âyetler çoğu zaman birbiriyle alakalıdır. Ancak konu değişip
başka bir konuya geçildiğinde bu iki farklı konu arasında irtibat
kurmaya gerek duyulmaktadır. İşte Said Nursî de Bika'i gibi ne olursa
olsun her âyetin önceki âyetle arasındaki münâsebet vechini
zikretmiştir. Mesela Bakara Suresinin 6 ve 7. âyetlerinde Hz.
Peygamberin
tebliğini
kabul
etmeyip
inkâr
edenlerden
bahsedilmektedir. Bu iki âyet aynı konuya münhasır olduğu için çoğu
müfessir bunların arasındaki münâsebet yönünü göstermemişler,
ikisini bir âyet gibi veya birbirinin devamı olarak kabul etmişlerdir.
Aynı şekilde, 8 ve 20. âyet arasında kalan ve münafıkların anlatıldığı
13 âyetlik bölüm de - aynı konudan bahsettiği için - çoğu müfessir
tarafından tek âyet gibi ele alınmıştır. Said Nursî ise Bakara suresinin
tefsirini yaptığı kısımda geçen bütün âyetlerin önceki âyetlerle
münâsebetini zikretmiştir.
20

Bediüzzaman, a.g.e., s. 28-29.
Bediüzzaman, a.g.e.,, s. 30-31.
22
Bediüzzaman, a.g.e., s. 33-34.
23
Bkz. a.e., s. 41-74.
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Zemahşerî, el-Keşşaf adlı tefsirinde Bakara Suresinin 27.
âyetine kadar âyetler arasındaki münâsebet vecihlerini göstermiştir.
Onun tefsirinden büyük ölçüde yararlanan Beydâvî, ve Nesefî bu
geleneği sürdürerek onlar da aynı sûrenin 30. âyetine kadar âyetler
arasındaki münâsebete değinmişlerdir. Said Nursi de bu eserinde aynı
sûrenin 33. âyetine kadar bu konuyu ele almıştır. Ancak bu dört eser
karşılaştırıldığında şu sonuca ulaşılmaktadır: Zemahşerî 624, Beydâvî
925, Nesefî 726 yerde âyetler arasındaki münâsebete temas ederken,
Bediüzzaman ise 27 yerde âyetler arasındaki münâsebet vechini
açıklamıştır.27
Zemahşerî'nin Keşşâf'ından diğer müfessirlerin etkilendiği
gibi Bediüzzaman da hareket noktası itibariyle onlardan etkilenmiş
olabilir. Bu durum onun ilmî kişiliğine hiçbir halel getirmez. Aynı
sûrenin hemen hemen aynı kısımlarını ele alıp incelemeleri tesadüf de
olabilir. Ama bunu tesadüfle açıklamaya imkân yok sanırım. Sayısal
olarak birbirine yaklaşık miktarda âyetleri ele almalarının yanında,
konuyu işleyiş biçimleri de Said Nursî'nin bu klasik tefsirden
etkilendiğini göstermektedir.
Ancak Said Nursî'nin tamamen kendine has bir üslupla ve çok
daha detaylı bir biçimde konuyu ele alması ona büsbütün bir
orijinallik kazandırmaktadır.
Özellikle âyetleri oluşturan cümleleri, kelimeleri hatta o
cümlede geçen harf-i tarif, harf-i cer, zamir, zarf gibi cümleyi
oluşturan unsurların hepsini birer birer ele alıp incelemesi ve
aralarındaki münâsebeti açıklaması Said Nursi'ye ait özgün bir nitelik
olsa gerektir.
Mesela, Bakara Sûresinin 3. âyetini oluşturan 3 cümleyi ayrı
ayrı ele almış, "Ğaybe iman edenler, namazı dosdoğru kılanlar ve
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edenler" cümleleri
arasındaki münâsebeti şu şekilde açıklamıştır: "Kalbi amellerin
şemsi/güneşi imandır, bedeni amellerin fihristi namaz, mali amellerin
kutbu da zekâttır."

24

Bkz. Zemahşerî, a.g.e., I, 149, 165, 223, 238, 252-3, 262.
Bkz. Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl (Mecmuatun mine't-Tefasir içinde), Beyrut,
ts., I, 49, 55, 74, 78, 83, 94, 95, 97.
26
Bkz. Nesefî, Medâriku't-Tenzîl (Mecmuatun mine't-Tefasir içinde), Beyrut,
ts., I, 49, 55, 72, 77, 82, 87, 96.
27
Bkz. Bediüzzaman, İşârâtü’l-İcâz, Köln, ts., s. 38, 41, 47, 62, 64, 77, 82,
86, 90, 93, 98, 102, 105, 107, 124, 125, 131, 142, 156, 188, 189, 200, 211,
226, 235, 247, 256.
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Bediüzzaman, "…Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah
yolunda harcarlar" mealindeki bu âyetin son cümlesinde bulunan
kelime ve harflerin nazmından infak ile ilgili bazı amelî ve ahlakî
hükümler çıkarmaktadır:
1. Teb'ız ifade eden min infakta israf edilmemesine,
2. Mimmâ'nın önce gelmesi infakın kendi malından
yapılmasına,
3. Razaknâ minnetin olmamasına, -çünkü veren Allah’tır, kul
ise vasıtadır4. Rızkın nâ zamirine isnadı fakirlikten korkulmamasına,
5. Rızkın mutlak olarak zikredilmesi sadakanın mal dışındaki
ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına,
6. Yunfikûn'daki nafaka ifadesi alanın sefahate değil, zaruri
ihtiyaçlarına harcamasına işaret etmektedir.28
Bediüzzaman'ın İşârâtü'l-İ’câz adlı eserinde âyetler arasında
münâsebet kurarken takip ettiği metodu ele aldığımızda, onun
incelediği âyetle önceki âyet arasındaki münâsebeti göstermesinin
yanında, âyetin daha önceki âyetlerle olan münâsebetini de zikrettiğini
söylemiştik. Buna örnek olarak Bakara Sûresinin 21. âyetini
gösterebiliriz: "Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan
Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vasıl olasınız."
Bediüzzaman bu âyetin daha önceki âyetlerle münâsebeti ile ilgili
olarak şöyle der: "Bu âyetin makabli ile cihet-i irtibatına gelince:
Vakta ki Kur’ân-ı Kerîm; birincisi muttakıler, ikincisi inatçı kâfirler,
üçüncüsü ikiyüzlü münafıklar olmak üzere insanları üç kısma ayırdı...
Ve aralarında taksimat ve teşkilat yaptı. Ve her bir kısmın sıfatını ve
akıbetini beyan etti. Sonra "Ey insanlar ibadet ediniz!" âyeti ile her üç
kısma tevcih-i hitab ederek onları ibadete emir ve davet etti... Bu
cümledeki emir; kâmil müminler için ibadete devam etmeye, orta
derecedeki müminlere nazaran ibadetin arttırılmasına, kâfirlere göre,
ibadetin şartı olan iman ve tevhid ile ibadetin yapılmasına,
münafıklara nazaran da ihlâsa emirdir. "İbadet ediniz!" emrinin ifade
ettiği ibadet kelimesi, mükellef olanlar için müşterek-i manevi
hükmündedir."29
Bu açıklama gösteriyor ki Bediüzzaman Said Nursi adeta
Bakara Sûresinin 21. âyeti ile geçen 20 âyet arasında münâsebet
kurmakta ve bu âyetteki ibadet emri ile hedeflenen maksatları da gâyet
veciz bir şekilde ifade etmektedir.
28

Bediüzzaman, İşârâtü’l-İcâz, s. 55; Sözler, s. 343, 344; Krş. Zemahşerî,
a.g.e., I, 132, 133; Beydâvî, a.g.e., I, 46.
29
Bediüzzaman, İşârâtü'l-İ'câz, s. 164-165.
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Yine bu sûrenin 25. âyetinin önceki âyetlerle münâsebetini
kurarken: "Arkadaş! Bu âyetin geçen âyetlerle mütefavit çok irtibatları
vardır. Yani mezkûr cümlelere doğru bu âyetten uzanıp giden muhtelif
hatlar vardır. Bakınız, Kur’ân-ı Kerîm'in bu âyetle işaret ettiği netice,
imanla amel-i salihin semeresi, sûrenin başında müminlere yaptığı
medh-ü senaya bakıyor.
Ve yine sûrenin başında kâfir ve münafıklara yaptığı zemm ve
tahkirlerden sonra tuttukları yolun onları ebedi bir şekavete sevk
edeceğini beyan etmiştir. Bu âyetle, tasrih ettiği saadeti ebediyyenin
nurunu göstererek onların bu büyük nimetleri kaybettikleri için
çektikleri hasretleri arttırmıştır.
Ve yine "Ey insanlar ibadet ediniz!" ifadesi ile emrettiği bir
takım dünya lezzetlerinin terkine bais olan ibadetten neş'et eden
zahmet ve meşakkatlere karşı, bu âyetle cennetin kapısını açarak,
cennetin lezzetlerini göstermekle müminlerin kalplerini tatmin ve
te'min etmiştir"30 demek sûretiyle bu âyetle bundan önce geçen hemen
hemen bütün âyetler arasında sağlam bir irtibat kurmuştur.
Sonuç
Buraya kadar Bediüzzaman Said Nursi'nin İşaratü'l-İ’câz adlı
eserinden yaptığımız alıntıların ışığında diyebiliriz ki; o bu sahada
kendisine has üslubuyla önemli bir çığır açmış, Kur’ân âyetlerinden, o
âyetleri oluşturan kelimelere hatta harflere varıncaya kadar her bir
unsurun arasında çok sıkı, aynı zamanda karmaşık olmayan bir irtibat
ağı kurmuştur.
Bediüzzaman Said Nursi, Fatiha sûresiyle Bakara sûresinin
baş tarafında uygulamış olduğu bu metodu tüm Kur’ân'a
uygulayabilirdi. Ancak o bir örnek olmak üzere bu nadide eserini bize
bırakarak, sanki "Bu usule göre diğer sûreleri ve âyetleri de böylece
anlayabilirsiniz" demiştir. Ya da Kur’ân-ı Kerîm'in diğer hususlarının
öğretilmesinin daha öncelikli olması ve bu konuyu herkesin
anlamasının yanı sıra bazı zorlukları da getirmesi bakımından bu
kadarıyla yetinmiştir. Bediüzzaman'ın Kur’ân'ın tamamı üzerine böyle
bir çalışma yapmış olması elbette ki ondan sonraki nesiller için çok
kıymetli bir hazine olurdu. Çünkü onun üslûbu ve anlatım tarzı, bu
konu için tam bir uyum arz etmekte ve adeta o âyetler ve sûreler
arasındaki münâsebet konusu için önemli bir şahsiyet olarak
görünmektedir.

30

Bediüzzaman, a.e., s. 213-214.
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Sosyal Kimliğin Oluşmasında Dinin Rolü
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Özet
Eğitim öğretime muhtaç bir varlık olarak dünyaya gelen insan,
kendine özgü davranışlarıöğrenerek topluma uyumlu sosyal bir varlık haline
gelir. İnsanların sosyalleşmesinde en önemli toplumsal kurumlar aile, okul,
arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları ve din’dir.
Kimlik konusu, çeşitli gruplara aidiyetlerimiz ve algılarımızla
doğrudan alakalıdır. Din veya inanç sistemi, ibadet ve tâatleri, ahlak anlayışı
ve insanlar arası sosyal ilişkiler tesis etmesi ile bir açıdan insanın kimliğini
oluşturmakta ve ona ciddi anlamda tesir etmektedir. Bu çalışmada, kimlik
konusundaki algımız ve sosyal kimliğin oluşmasında dinin rolü üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, din, sosyal kimlik, toplum, grup,

The Role Of The Religion On Gestation Of Social Identity
Abstract
Human who come into the world in need to be educate and taught,
learn peculiar behaviors and become a compatible person to society. The
most important institution in the socialization process of people are, family,
school, entourage, mass media and religion.
Identity issue is directly related in behavior between individual and
groups. Religion and belief system, with prayers, moral concept and creating
social relations between people, effects to form the individual’s identity. In
this essay it is aimed to study identity and the role of religion on the
formation of individual and the social identity.
Key Words: Identity, Religion, Social Identity, Society, Group

Giriş
İnsan, değişik açılardan bakılabilecek kadar çok ve farklı
özelliklere sahip olması sebebiyle, birçok disiplin tarafından farklı
yönleri ile ele alınmıştır. Yaratıldığı günden bu yana insan, ferdî ve
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toplumsal olarak, kendi ırkına mahsus tüm özelliklere sahip olmasına
rağmen, gelişme ve ilerlemeye açıktır. İnsan, ferdî olarak gelişme ve
ilerlemeye açık olduğu gibi; toplumsal yapı da, insanın ilim ve
iradesine bağlı olarak gelişip olgunlaşmaya açıktır.
İnsan ve davranışları ile ilgilenen sosyal bilimler, insanın
eylemleri, tutum ve davranışları ve toplum hayatındaki ilişkilerini
anlamak ve açıklamakla meşgul olup, ilkeler koymaya çalışırken;
din de, insan ve toplum hayatının değişmeye açık alanlarında,
ayrıntıdan ziyade, ilke ve amaçlar belirlemekle yetinerek,
yozlaşmayı ve bozulmayı önleyici bazı önlemler üzerinde önemle
durmaktadır. Özetle tarih boyunca insanlığın, dinlerin ve sosyal
bilimlerin ‘asıl araştırma konusu, insandır’1 desek yeridir.
İnsan sürekli bir şekilde, çevresiyle etkileşim ve iletişim
içerisindedir. Bu iletişim, karşılıklı temaslarla kesintisiz bir şekilde
değişir ve gelişir. Doğumundan itibaren onaylanmak ihtiyacı
içerisinde olan insanın, bir başkasıyla tanışmak, ona kendisini
tanıtmak, onu dinlemek, tanınmak, tanımlamak ve birlikte bir şeyler
yapmak istemesi gibi hususlar, en temel ihtiyaçlarındandır.2 Bu ihtiyaç
ve isteğimize kendi çabamızla ulaşamadığız takdirde, diğer bir kişiyle
ya da grupla özdeşleşmek suretiyle sınırlı bir farklılık sağlamak
isteriz. Dolayısıyla insan olarak bizler, bu dünyada var oluşumuza
verdiğimiz anlamın, başkaları tarafından onaylanmasını isteriz. Çünkü
insan anlamsızlığa dayanamaz; varoluşunun anlamını kutsalla, diğer
insanlarla, doğayla, kainatın tümüyle kurduğu ilişkide bulur.
Allah insanı, kimlik ve kişilik sahibi olabilecek kabiliyette, bir
toplum içerisinde, insanlarla ilişki kurabilecek şekilde yaratmıştır. İbn
Haldun, insan cinsinin toplu olarak yaşamasını, Allah’ın iradesinin
gerçekleşmesi olarak görür. Ona göre halife olarak yaratılan insan,
âlemi ma’mûr kılacaktır. Bunun için de toplu olarak yaşamak
durumundadır.3 M. Reşîd Rızâ da, “İnsanlar bir tek ümmetti”4
âyetindeki ‘ümmet’ kelimesini, dinî bir terim olarak anlamayıp,
Allah’ın, ilk insanları, biyolojik varlıklarını tek başlarına
sürdüremeyecek derecede birbirine bağımlı olarak yarattığı

1 Eysenck, H. J., Wilson, Glenn, Kişiliğinizi Tanıyın, çev. Erol Erduran, Remzi Kitabevi, İstanbul 1998 s. 41.
2 Pazarlı, Osman, Din Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1968, s. 48; Saiyidain, K. G. İkbal’in Eğitim Felsefesi,
çev. Necmettin Tozlu, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003, s. 27; Cüceloğlu, Doğan, Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam
İçin Savaşçı, Sistem Yay., İstanbul 2000, s. 38, 98; Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, TDVY. Ankara 1993, s. 110111; Emiroğlu, Kudret-Aydın, Suavi, Antropoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2003, s. 469.
3 İbn Haldun, Abdurrahman, Mukaddime, çev. Zakir Kadirî Ugan, MEB. Yay. İstanbul 1991, s. 82, 100.
4 Bakara, 2/213.
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düşüncesindedir. Bu sebeple insan, bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarını
ancak toplu olarak yaşayıp, güçlerini birleştirerek karşılayabilir.5
İşte bu bakış açısıyla insanın kendisi ve davranışlarıyla
yakından alakalı olan kimlik konusu ‘din' ile ilişkilendirildiğinde daha
hassas bir konum arz etmektedir. Yaşanılan modern hayat, bütün
sonuçlarıyla beraber, sosyal değerleri ve ilişkileri derinden
etkilemekte, hatta çoğu zaman belirleyici olmaktadır. ‘Din’
denilince, toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından, sadece
ibadetlerin şekil kısmı, dinin ve dindarlığın göstergesi olarak
algılanmaktadır. İçinde yaşadığımız çağın hatalarından birisi de,
dinin, rasyonel bir sistem ve bir felsefe olarak algılanmasıdır. Modern
dünyada dinlerin rasyonel bir sistem olarak algılanması, dinin pratik
ve ahlâkî boyutunu ikincil konuma düşürmüştür. İslâm’ın ve diğer
semavî dinlerin, asıl tabiatını, insanı aşan yönleri oluşturur. İslâm
dini, insan hayatına bütüncül olarak yaklaşır ve insanın dünyada
huzur, güven ve mutluluk içinde yaşaması, âhiret hayatında da bu
çizgisini koruyabilmesi için, hayatın her alanına ölçülü ve gerekli
açıklamalar getirerek, insanı yönlendirir. İnsanı anlamada ve onunla
ilgili problemlerin çözümünde, tüm dünya toplumları, dinin
müdahalesine, katkısına ihtiyaç duymaktadır; bu sebeple kutsala olan
ihtiyaç, her geçen gün daha da artmaktadır.
Çalışmamızın bu noktasında, kimlik, sosyal kimlik, çevre ve
din kavramlarının anlam alanını kısaca incelemeye çalışalım.
Kavramsal Alan
Çok boyutlu olarak karşımıza çıkan kimlik ve sosyal kimlik
kavramının tarihsel süreç içinde ağırlığı, önceleri psikolojinin ve
sosyal psikolojinin kapsamı içerisinde iken6, günümüzde ağırlık
noktası daha çok toplumsal ve siyasi7 yöne kaymıştır. Dolayısıyla,
zihniyetle kimlik karıştırılmamalıdır. Bu açıdan modern toplumlarda,
fertlere, gruplara ve toplumlara yüklenen anlamların, kimliklerden
daha çok, zihniyetlere8 odaklandığı, gözden uzak tutulmamalıdır.
Bizim kimlik konusundaki algımız, çeşitli gruplara
aidiyetlerimizle doğrudan alakalıdır.9 Çünkü kimlik, insana özgü bir
kavramdır ve birisi tanımlama ve tanınma, diğeri âidiyet olan, iki
5 Reşid Rıza, Muhammed, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Kahire 1947/1366, I/282.
6 Günay, Ünver, Din Sosyolojisi Dersleri, Erciyes Ünv. Yay. Kayseri 1993, s. 377.
7 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s. 474; Bilgin, Nuri, Evrenselcilik-Farkcılık Geriliminde Kollektif
Kimlik, Sistem Yay. İstanbul 1995, s. 3-7.
8 Sezen, Yümni, İslâm’ın Sosyolojik Yorumu, Birleşik Yay. İstanbul 2000, s. 159.
9 Marshal, Gordon, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü, Bilim ve Sanat Yay. Ankara 1999, s.
408; Arkonaç, Sibel Ayşen, Sosyal Psikoloji, Alfa Bas Yay Ltd Şti. İstanbul 1998. s. 274.
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bileşenden oluşmaktadır. Kendini tanımlama ve toplum içinde belli bir
sıfatla, sosyal olarak tanınma özelliği, hem insana ait bir özelliktir,
hem de insânî bir ihtiyaçtır.10 Çünkü ferd olarak insan, diğer
insanlardan ayrılan nitelikleri sebebiyle de kimlik ve kişiliğe
sahiptir.11
Aynılığı ve sürekliliği ihtiva eden ‘kimlik’ anlamındaki,
Latince ‘iden’ kökünden gelen ‘identity’12 teriminin, uzun bir tarihi
olmasına rağmen, popüler bir kavram olarak kullanılması yakın
zamana rastlamaktadır.13
Dilimizde, Arapçadan geçen hüviyet kelimesi ile de ifade
edilen14 ve ‘Ben kimim?’ sorusunun dayanağı olan ‘ben’in tanınması
ve tanımlanması, kimliğin sosyal psikolojik temeline15 işaret eder.
Kişinin hayatının sonuna kadar varlığını herkesten ayrı olarak
hissetmesi ve kendinin farkında olmakla eşdeğer16 sayılabilecek
hususa ‘kimlik’ denilir. Bundan başka kimlik farklı şekillerde
tanımlanmaktadır. Fert açısından bakıldığında, “belli bir toplumsal
ortamda veya bir sosyal grup içerisinde, kişinin ayırt edici özellikleri
ve özü itibariyle tanınması ve toplumsal bakımdan bir sosyal grubun
veya toplumun, milletin kendi öz varlığının, ötekinden ayrılışını
simgelemektedir.” Yahut da, “kişilerin ve çeşitli büyüklük ve
nitelikteki grupların ‘kimsiniz, kimlerdensiniz?’ sorusuna verdikleri
cevaptır”17 şeklinde de tanımlanmaktadır.
Kişiler arası davranıştan, gruplar arası davranışa, karşılıklı
geçişlerin altında yatan sürecin üst başlığı olan benlik kavramı, iki alt
bölümden oluşmaktadır. Bunlardan birisi, kişinin psikolojik, bedensel
ve zihinsel kapasite ve özellikleri gibi özel vasıflarına işaret eden
kişisel kimlik/‘personal identity’dir.18 Diğer alt bölüm olan sosyal
kimlik ise, kişinin resmi veya resmi olmayan, çeşitli gruplardaki
üyelikleri ve cinsiyeti, dini, milliyeti, mesleği, politik görüşü ve
tuttuğu spor takımı gibi aidiyetlerine işaret eder. Kişinin bu
10 Sakallı, Nuray, Sosyal Etkiler Kim Kimi Nasıl Etkiler? İmge Kitabevi, Ankara 2001, s. 179.
11 Adanalı, Ahmet Hadi, “İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu”, İslam’a Giriş, Ana Konularıyla Yeni Yaklaşımlar,
Ed.., Bünyamin Erul, DİBY., Ankara 2007, s. 114.
12 New Webster’s Dictionary of The English Language, USA, 1985, V/1236’dan naklen, Kula, Naci, “Gençlik
Döneminde Kimlik ve Din”, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi, Derl. Hayati Hökelekli, Ankara Okulu Yay. Ankara
2002, s. 34; Heyet, Redhouse Sözlüğü-İngilizce-Türkçe-, Redhouse Yay. İstanbul 1994, s. 481.
13 Marshal, Sosyoloji, s. 405.
14 Heyet, Türkçe Sözlük, TTK Basımevi, Ankara 1988, I/660.
15 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji, s. 469-470.
16 Rycroft, Charles, Psikanaliz Sözlüğü, çev., M.Sağman Kayatekin, Ara Yay., İstanbul 1989, s. 90-91.
17 Günay, Din Sosyolojisi, s. 377; Bilgin, Kollektif Kimlik, s. 59.
18 Baymur, Feriha, Genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi, Ankara 1994, s. 264-265.
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gruplardaki aidiyetleri ile sosyal olarak özdeşleşmesi/social
identification ve bu özdeşleşmelerin toplamı, o kişinin sosyal kimliğini
ortaya koyar. Kişi sosyolojik anlamda âidiyet ve referans grupları
olarak adlandırılan gruplarla kendini özdeş kabul ederek, kendini
farklı bir sosyal kategorinin üyesi olarak ifadelendirir ve böylece
kendisine bir ‘sosyal kimlik’19 atfeder. Kişiler sosyal kimliklerini, bir
anlamda kendilerini tarif ederken bu özdeşleşmelerin hepsini birden
kullanırlar.20 Bu sebeple ferdî veya sosyal kimlik ihtiyacı
karşılanmadığı takdirde, insanın ruhsal yönden sağlığı tehlikeye
girebilmektedir.21
Öyleyse bu bakımdan bir takım özellikleri olan sosyal kimlik
konusunun ‘bireysel kimlik’, ‘şahsî kimlik’, ‘grup kimliği’, ‘toplumsal
kimlik’, ‘kültürel kimlik’, ‘millî kimlik’22 gibi alt kimlik türleri23
bulunmaktadır. Görüldüğü gibi kimlik aynı zamanda, çok sayıda
kimliği birleştiren bir sistemdir. Fiziksel, hukuksal, ulusal, sosyal ve
kültürel kimlik, bu sistem içinde yer alan kimlik türlerini
oluştururlar.24 Birbirlerini kişisel olarak çok yakından tanıyan ve
olumlu ilişkiler içerisinde bulunan iki kişi, tuttukları spor kulübü veya
siyasi partilerin farklı olması sebebiyle, iki ayrı birey durumuna gelip,
gruplar arası davranış kalıplarına girebilmektedir. Gruplar arası
davranışı ve bunun ortaya çıkışını açıklayan çok değişik teoriler
bulunmaktadır. Bunlardan en meşhurları, ‘gerçekçi çatışma teorisi ve
sosyal kimlik teorisidir.’25
Ferdin veya grupların bu davranışlarının oluştuğu çevre’ye
gelince, bu kavramdan: ‘insanın anne karnındaki hayatından, ölümüne
kadar cevap verdiği uyaranların tümü’nü anlamak gerekir. Dilimizde
muhit etraf, yöre gibi eşanlamlılara sahip olan ‘çevre’ kavramı,
öylesine geniş bir anlam alanına sahiptir ki, insanın doğasını anlamak
için içinde bulunduğu çevrenin göz önünde bulundurulması şarttır.26
Hava ve besinlerden, sosyal ve duygusal iklime, aileden topluma ve
kişinin temasta bulunduğu insanlar ve davranışlarına kadar her şey,
19 Arkonaç, Sibel, Grup İlişkileri, Alfa Basım Yayım Dağ. İstanbul 1993, s. 74; Tolan, Barlas, Toplumbilimlerine
Giriş, Adım Yay., Ankara 1996, s. 401.
20 Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 273.
21 Fromm, Erich, Sağlıklı Toplum, çev., Yurdanur Salman, Zeyneb Tanrısever, Payel Yay., İstanbul 1990, s. 74.
22 Günay, Din Sosyolojisi, s. 377-378.
23 Bilgin, Kollektif Kimlik, s. 61-62. Sosyal kimlik hakkında ayrıca bkz. Connolly, William A. Kimlik ve Farklılık,
çev. Fermâ Lekesizalın, Ayrıntı Yay. İstanbul 1995, s. 251-254; Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s. 470.
24 Kasapoğlu, Abdurrahman, Kur’ân’da İnsan, Nursan Yay., İstanbul 2002, s. 136.
25 Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 323-334; Şerif, Muzaffer, Carolyn W. Şerif, Sosyal Psikolojiye Giriş, çev. Mustafa
Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yay. İstanbul 1996, I/287-293.
26 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s.194.
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‘çevre’ kavramı içerisine girmektedir. Böylece çevre, doğum
öncesinden başlayarak kişi üzerinde etkilerini göstermeye
başlamaktadır.27
İnsan, doğal ve toplumsal çevresiyle ilişkisini, kültürü yoluyla
kurar ve içinde biçimlendiği kültüre bitişik bir kimlik taşır. Kimlik, bu
bakımdan kültürden ayrı değildir.28 İnsanlar olumlu bir sosyal kimlik
edinmek için uğraşırlar. Kişiler, ait oldukları veya böyle hissettikleri
grubun, üyelerine sağladığı olumlu veya olumsuz kimliğe bağımlı
durumdadırlar. Grubun sağladığı sosyal kimlik de, belli bir değer yükü
taşıyan grup özellikleri üzerinden, kendisini bir başka grupla
karşılaştırmasına bağlıdır. Sosyal karşılaştırmada grubun lehine veya
aleyhine olan değerlendirici farklılıklar, grup kimliğini, üyelerin
sosyal kimliğini ve üyelerin benlik algısını olumlu veya olumsuz
yönde etkiler.29
Şimdi de çalışmamızın temellerini oluşturması açısından, bir
başka önemli kavram olan, ‘din’in anlam alanına bakalım. Tanımı en
zor kavramların başında din gelmektedir. Din, insan ruhunun ihtiyaç
ve sezgilerine tekabül eder. Tarihin bütün devirlerinde, bütün
toplumlarda karşılaşılan din, çeşitli şekillerde kendini gösterir.30 Bu
çeşitliliği ifade edebilecek bir tanım yapmak elbette zordur. Ama
bütün zorluklarına rağmen, yine de dinin çeşitli tanımları yapılmıştır.
Sözlük anlamı olarak din: ‘örf ve âdet, ceza ve karşılık,
mükâfat, itaat, hesap, boyun eğme, hüküm ve ferman, makbul ibadet,
millet, şeriat”31 gibi anlamlara gelmektedir. Kur'ân-ı Kerîm'de doksan
iki yerde32 geçen din kelimesi, ayrıca üç âyette de33 değişik
türevleriyle yer almıştır. Kavram bu âyetlerde, ‘yönetme-yönetilme,
itaat, hüküm, tapınma, tevhid, İslâm, şeriat, hudûd, âdet, ceza, hesap

27 Dönmezer, Sulhi, Toplumbilim, Beta Basım Yayım, İstanbul 1994, s. 50; Bireysel kişilik ve kimlikle çevre, kültür
arasındaki ilişki hakkında geniş bilgi için bkz., Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s.535-536.
28 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji, s. 471; Şimşek, Melda Cinman, “Türk Modernleşmesi ve Kimlik”, Yeni Türkiye
Dergisi, Yıl. 4, Sayı, 23-24, Ankara 1998, III/1766.
29 Aktaş, Aliye Mavili, Grup Süreci ve Grup Dinamikleri, Sistem Yay. İstanbul 1997, s. 10, 121-123; Arkonaç,
Sosyal Psikoloji, s. 276; Sakallı, Sosyal Etki, s. 181-182.
30 Kaplan, Mehmet, Kültür ve Dil, Dergah Yayınları, İstanbul 1997, s. 106.
31 Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh, (Tâcü’l-Luga ve Sıhahu’l-Arabiyye), Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Mısır trs.,
"dyn" mad; İsfehânî, Râgıp, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Seyyid Geylânî, Safvân ´Adnân
Dâvûdî, Beyrut tsz., "dyn" md.
32 Mesela bkz.,Fâtiha, 1/4; Bakara, 2/132, 193, 256; Âl-i İmrân, 3/19, 83; Nisâ, 4/46; A’râf, 7/29; Enfâl, 8/39; Tevbe,
9/11; Yûnus, 10/22; Yûsuf, 12/40; Hicr, 15/35; Nahl, 16/52; Nûr, 24/2; Rûm, 30/30; Lokmân, 31/32.
33 Tevbe 9/29; Sâffât 37/53; Vâkıa 56/86.
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ve millet’ 34 gibi anlamlarda kullanılır. Hadislerde de din kavramının
muhtevasını belirleyen birçok malzeme35 bulunmaktadır. Batı
dillerinde din karşılığı kullanılan ‘religion’ kelimesi: ‘din, iman,
diyânet, din duygusu, dindarlık; bir şeyi vazife edinmek’ veya
‘insanları Tanrı'ya bağlayan bağ’ anlamlarını36 ihtiva etmektedir.
Bu sözlük anlamından başka, genel anlamda dini, ‘korkutucu
ve hayran bırakıcı sır’, ‘her şeyi bizim bilgimizin üstüne çıkan bir
kudretin tezahürü’; ‘muhtemelen kendimizle kâinat arasında bir ahenk
kanaati çerçevesinde, derin bir duygu veya mutlak güven duygusu’,
şeklinde tarif edenler de vardır. Muhammed Hamdi Yazır bu kavramı,
klasik islâmî tarifin bir ifadesi olarak “akıl sahiplerini hüsn-ü
ihtiyarlarıyla bizzat hayır ve nimete sevk eden bir vaz’ı ilâhî; şeriat ve
millet gayesini temin eden bir yol, bir kanun, bir amil-i manevidir” 37
şeklinde izah etmektedir. Bundan başka din, “ferdî ve sosyal yanı
bulunan, fikir ve tatbikat açısından sistemleşmiş olan, inananlara bir
yaşama tarzı sunan, onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan
bir kurumdur. Bir değer koyma, değer biçme ve yaşama tarzıdır” veya
“insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkilerini düzenleyen ve
hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlarını düzenleyen kuralların
tamamı”,38 “belirli emir ve düzenlemeler”39 şeklinde de tarif
edilmektedir.40 Nitekim Nûr Sûresinde zina fiili işlemiş olanlar için
belirlenmiş olan cezaya ‘Allah’ın dini’ ifadesi41 bu anlamda kullanılır.

34 Ebu’l-Bekâ, Eyyüb b. Musa el-Hüseyn el-Kefevî, Külliyât (Mu’cemü fi’l-Mustalahâti ve’l-Furuku’l-Lügaviyye),
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1993/1413. s. 438, 443-4; Tümer, Günay, “Din” DİA, İstanbul 1994, IX/312-314 Din
hakkında geniş bilgi için bkz. Çalışkan, İsmail, Kur’an’da Din Kavramı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002;
Berger, Peter L., Dinin Sosyal Gerçekliği, çev. A. Coşkun, İstanbul 1993; Vakkasoğlu, Vehbi, Din Gerçeği, Cihan
Yayınları, İstanbul 1984.
35 Mesela bkz. Buhârî, Muhammed b. İsmail, Sahîhi Buhârî, Çağrı Yay. İstanbul 1413/1992 İmân, 42; Müslim b.
Haccac, Sahîhu Müslim, Çağrı Yay. İstanbul 1413/1992, Îmân, 95; Tirmîzî, Muhammed b. İsa, Sünenü Tirmîzî,
Çağrı Yay. İstanbul 1413/1992, Zühd, 45, Menâkıb, 32; Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as, Sünenü Ebî Dâvûd, Çağrı
Yay. İstanbul 1413/1992, Edeb, 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yay. İstanbul 1413/1992, III/199; V/121, VI/
167.
36 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s. 223; Heyet, Redhouse Sözlüğü, s. 818.
37 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Yay., İstanbul tsz., II/1061, 1062.
38 Çağdaş Batılı ilim adamları tarafından dinin birbirinden farklı tarifleri yapılmıştır. Bu tarifler büyük ölçüde ferdî
tecrübe ile zihnî, hissî, taabbüdî ve içtimaî elemanlardan ibaret beş unsurun birini ya da birkaçını öne çıkararak
yapılmıştır. Geniş bilgi için bkz. Tümer, “Din” IX/313-314; Pazarlı, Din Psikolojisi, s. 24-28; Hökelekli, Din
Psikolojisi, s. 69-71.
39 Chittick, William C. Murata, Sachiko, İslâm’ın Vizyonu İslâm İman ve Amelinin Temelleri, çev. Turan Koç,
İnsan Yay., İstanbul 2000, s. 39.
40 Farklı tanımlar hakkında bkz. Zebîdî, Muhammed Murtaza, Tacu’l-Arus, Beyrut 1966, “dyn” md; Tümer, “Din”
IX/312-314; Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, D.E.Ü. Yay., İzmir 1990, s. 5 vd.; Attas, S. Nakib, Modern Çağ ve İslâmî
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Din kavramı kişiye kimlik kazandırma noktasında, eğitimin
sosyal yönü ile de alakalıdır. Bu anlamda, “Din” ile “deyn” kavramı
aynı kökten gelir ve bu iki kavram arasındaki fark, “deyn” kavramının
mali lüzumluluk, “din” kavramının ise terbiyevi lüzumluluk anlamını
taşımasıdır42 denilmektedir. Görüldüğü gibi, din kavramının insanın
kimlik kazanması noktasında eğitimle alakası, ihtiva ettiği anlamda da
gözükmektedir.43
Sosyal Kimliğin Oluşumu
Toplumsal olayların birçoğu, çok eskiden beri görülmesine
rağmen bunların kavramlaştırılması, çok sonraları olabilmiştir.
‘Kimlik' konusu da bunlardan biridir. İnsanın eylemlerini, tutum ve
davranışlarını, ilişkilerini, toplum ve grupların nasıl oluşup
işlediklerini anlamak ve açıklamak amacı içerisinde olan sosyal/beşerî
bilim dalları, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişmeye
başlamışlardır. İnsanların ‘birlikte yaşamaları’, toplum halinde
yaşamaları olgusu ve bundan doğan olaylarla uğraşan sosyal
bilimlerin hepsi, kendi alanlarında, çeşitli yönlerden insanı, ferdî ve
toplumsal konumunu ve bunlarla ilgili hususları incelemektedirler.44
Kimlik oluşturma/kazanma ve geliştirmede Erikson modeli,
önemli bulgular ortaya koymaktadır. Erikson, insan hayatını ardı
ardına rastlanan ve çözülmesi gereken bunalımlar olarak
tanımlamaktadır. Her bunalım da çocuğun farklı öğrenmeleri ve
kimlik kazanma yolundaki gayretlerini ifade etmektedir. Büyüklerle
ilgili olduğunu söylediği bunalımlar hakkında da Erikson, ilk olarak
kişinin etrafındaki insanlarla ne gibi bağlar kurulacağına işaret
etmektedir. Sonrasında da, toplum içinde bir ‘eser’ verebilme, yaratıcı
bir insan olmaya gayret etme ve son olarak da, insanın bütün bu
bunalımlardan sonra kendisini toplumun yüzeyinde tutacak bir ego
bütününe sahip olup olmadığı, dünya ile alışverişini düzenleyecek iç
düzene kavuşup kavuşmadığı45 şeklinde özetlemektedir.
Düşünüşün Problemleri, çev: M. Erol Kılıç, İnsan Yay., İstanbul 1989, s. 79-118; Chittick, Murata, İslâm’ın
Vizyonu, s.34-39.
41 Nûr, 24/2.
42 Draz, Muhammed Abdullah, Din ve Allah İnancı, çev. Bekir Karlığa, Bir Yay., İstanbul tsz., s. 37.
43 Din ve deyn kelimeleri arasındaki farklar için bkz., Chittick, Murata, İslâm’ın Vizyonu, s.35-36.
44 Türkdoğan, Orhan, Niçin Milletleşme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul 1995, s. 164; Dönmezer,
Toplumbilim, s. 1.
45 Erikson modeli hakkında geniş bilgi için bkz. Yeşilyaprak, Binnur, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, PegemA
Yayıncılık, Ankara 2002, s. 120;

Yapıcı-Yapıcı, Şenay – Mehmet, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Anı Yay.,

Ankara 2005, s. 44 vd; Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 110; Mardin, Şerif, Din ve İdeoloji, İletişim Yay., İstanbul 1997,
s.81-82.
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Bütün toplumlarda benzerleri bulunan bunalımların çözümleri,
elbette her toplumda başka şekillerde meydana gelir. Toplumsal yapı
ve kültür bu çözüm çarelerine şekil verir. Yaşanılan hayatta denge, her
insanın hayatının ilk yıllarından itibaren kendisine tedricen bir
‘şahsiyet’ oluşturmasıyla sağlanır. Tam bir kimlik, ancak çocukluk ve
ergenlik bunalımlarının başarı ile çözülmesiyle ortaya çıkar.46 Bu
noktada islâmî yapının, bunalımların çözümü noktasında, önemli bir
etki yaptığını önemle vurgulamalıyız. İslam toplumu bir normlar
toplumudur. Önemli bunalımlardan birisi olan kimlik sorununun
çözümüne, İslamiyet, bir hayat tarzı olduğu derecede yardımcı
olmaktadır. İnançlar her zaman sadece gerekli değildir aynı zamanda
her zaman iyileştiricidir. Çünkü kimlik bunalımını çözemeyenler,
selameti, İslamiyetin kendisine sağladığı alternatif imkanlarda, yine
dini gruplarda, dinsel topluluklarda arayacaklardır.
Son derece girift bir konu olan kimlik konusu, pek çok
unsurun birleşmesinden meydana gelmiştir. Doğumla birlikte başlayan
kimlik arama süreci, yaşanan hayat boyunca oluşumunu ve gelişimini
devam ettirir; ekleme ve çıkarmalarla değişir, biçimlenir. Kısaca
kimlik, insan hayatının bir özeti gibidir.47 İnsanın ferdî ve toplumsal
kimlik kazanma ihtiyacı, ‘kendini bilmek’ gayreti çerçevesinde bir
ömür boyu devam eden bir süreçtir. “Kendini bilen, Rabbini bilir”
sözü bu gerçeği ifade etmektedir.48 Zor fakat bir o kadar da önemli
olması sebebiyle pek çok gelenek, “kendini bilmeyi” hayatı anlamlı
kılan değerler arasında sayar.49
Ferdî kimlik, sosyal kimlikle iç içe bir kavramdır. Toplumların
özgüveni, fertlerin özgüveni ile paralellik göstermektedir. Bu sebeple
kişisel kimliği, özgüveni gelişmemiş kişilerden oluşan bir toplumda,
sosyal kimlikler de yeterince gelişmez. Fert tek başına zayıf ve
güçsüzdür. Canlı bir toplumun diri ve aktif bir üyesi olmak, kişiye
kollektif amaç şuurunu ve güçlü olma duygusunu kazandırır. Fert,
farklı kimliklerle ve çevrelerle ne kadar çok ilişkiye girebilirse, o
derece gelişir ve zenginleşir.50
Bir insan, tevazuu, konuşması, insanlara karşı sıcak ilgisi,
davranışları, âdâbı, giyim-kuşamıyla karşısındakine, ‘bu ahlaklı bir
insandır veya filan mesleğe sahip olabilir', kanaatini verebilir.
46 Yeşilyaprak, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, s. 120 Yapıcı-Yapıcı, Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, s. 44 vd.;
Mardin, Din ve İdeoloji, s. 88.
47 Atabek, Erdal, Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1995, s. 94.
48 İnsanın kendini bilme çabası, tüm toplumlarda süregelen bir gayret olduğu içindir ki, eski Yunan filozofları da bu
anlamda ‘kendinizi bilin’ demektedirler. Bkz., Eysenck-Wilson, Kişiliğiniz s. 7.
49 Adanalı, “İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu”, s. 114.
50 Saiyidain, İkbal, s. 10-12.
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İnsanların kimlik olarak ön plana çıkardıkları birçok özelliği vardır.
Fakat bu özellikler içinde bazıları, çok yaygın bir şekilde paylaşılır,
kapsamı genişler ve ‘kimlik' dendiği zaman bunlar akla gelir. Millî
kimlik, dinî kimlik ve kültürel kimlik bu şekilde en çok akla
gelenlerdendir. Her kimliğin kendine has sorumlulukları vardır.
Mesela sosyal kimliğimiz söz konusu olduğunda, iyi bir aile reisi, iyi
bir komşu, iyi bir vatandaş olmamız nasıl istenirse, dinî kimliğimiz
söz konusu olduğunda da, Allah Teala’ya karşı iyi bir kul, toplumda
iyi bir Müslüman olmamız beklenir. ‘İyi' olarak nitelenen vasıflar aynı
zamanda bizim kişiliğimizi de belirler.
Şüphesiz bir toplumun oluşmasında, medeniyetin doğuşunda
ve yayılışında etkili olan temel unsur insandır. İnsanın biri bedenî,
diğeri ruhî iki ayrı cephesi vardır ve insan her iki cephenin de
ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Psikolog Erich Fromm, insanın
ferdî ve sosyal kimliği, kişiliği açısından mutlu olması ile ilgili olarak:
“Endüstri çağı başladığından beri insanlar, herkes bolluk ve konfor
içinde yaşarsa, bireyin sıkıntısız bir mutluluk duygusuna kapılacağını
sanıyorlardı. Ancak gelinen nokta, bu bakış açısının doğru olmadığını
ortaya koymuştur. O halde insanın mutlu ve huzurlu olabilmesi,
birçok düşünürün de dile getirdiği gibi, “sahip olması”nda değil,
“olması”nda yatmaktadır.”diyerek, “ruhsal zenginlik ve güçlülüğe
erişmenin tek çaresi, hiçbir şeye sahip olmamak, kendini açık ve boş
yapmaktır. Yani gerçek benliğe giden yolun önünü kapatmamaktır.” 51
görüşüne katıldığını ifade etmektedir.
İnsan, hayatı boyunca yaptığı bütün faaliyetleri, bir toplumun
üyesi olarak yapmaktadır. Öyleyse, onu; yalnız başına ele almak
yerine, bir toplumun üyesi olarak çevresiyle beraber değerlendirmek
ve insan-toplum ilişkisine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütün
canlı varlıklar arasında bireyselliğini/ferdî kimliğini en yüksek
dereceye ulaştıran ve kendi gerçekliğinin tam bilincine ulaşan sadece
insandır. Çevre ile dinamik ve somut bir etkili iletişime girmeksizin –
sosyal kimlik kazanma çabası içerisinde olmaksızın- etken bir
bireyselliğin gelişmesi mümkün değildir.52 Muhammed İkbal bu
hususta şöyle demektedir:
“Kainatta her şey kendini ifade çilesinde
Her zerre bir kürre olma yolunda!
51 Bkz., Fromm, Erich, Sahip Olmak ya da Olmamak, çev., Aydın Arıtan, Arıtan Yay., İstanbul 1997, s. 7-44.
52 Saiyidain, İkbal, s. 30-31; Kimliğin ve kişiliğin oluşmasında sosyal çevrenin rolü hakkında geniş bilgi için bkz.,
Bilgiz, Musa, “Kişiliğin Oluşmasında Fıtrat ve Sosyal Çevrenin Etkisi-İsrâ 17/84 Âyeti Ekseninde-” Atatürk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 25 Erzurum 2006, s. 129-148.
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Hayat, bu içten arzu olmaksızın ölümü sayıklar;
İnsan, ferdiyetinin mükemmelliğinde tanrılaşır!
Ferdiyetin gücü hardal tanesini dağa,
Onun zayıflığı dağı hardala çevirir!
Kâinatta yegâne gerçek sensin,
Gerisi bütünüyle serap!”53
Din kişilik oluşumunda, bireyin kendini tanımlamasında
önemli bir yer tutar. Özellikle doğru-yanlış, iyi-kötü kavramlarının
öğrenilmesinde, insanlar arası ilişkilerde, ahlak eğitiminde çok
etkilidir. İnsanlar düzenli bir dinî eğitim almasalar bile, ailelerinde
toplumun sahip olduğu dinin temel kalıplarını alırlar ve bunu
yaşamlarında uygularlar. Dinler aynı zamanda neyin doğru, neyin
yanlış, nelerin uygun veya uygunsuz olduğunu açıklayan temel
kültürel değerleri de belirler. Değerleri olmayan bir toplum, en güçlü
toplumsal kontrol aracını yitirmiş demektir. Hatta dinin en önemli
fonksiyonunun, bütünleşmiş, kararlı ve sağlam bir insan şahsiyeti
oluşturmaktan ibaret olduğu söylenebilir.54
Kimlik oluşturması açısından dinin, kişisel ve toplumsal
fonksiyonlar üzerinde etkisi sebebiyle Şerif Mardin, kimlik açısından
dinin ve özellikle İslâm dininin genel sosyolojik özelliklerini
sıralarken, ‘kişinin korunmasını sağlayıcı, toplumun genel hatlarını
tamamlayıcı, talimat ve yön verici, ideolojik ve kültürel anlamlarını
topluma mal edici, toplumsal seyyâliyeti sağlayıcı’55 gibi özelliklere
vurgu yapmaktadır. Tarihî realitenin de ortaya koyduğu gibi, İslâm
düşüncesi farklı kavimlerin, kültür ve kimlikleri konusunda,
iyimserliğe ve müdahaleden uzak bir karaktere sahip olmuş, İslâm
sistemi içine giren birçok kültür de, bu düşünceyi sürdürmüştür.56
Din kurumunun oldukça önemli bir işlevi de, ahlâkî değerlerin
herkesçe kabul edilmesine öncülük etmek ve yayılmasını sağlamaktır.
Ayrıca din, insanların grup oluşturma, grup üyesi olma, kimlik
kazanma, kimliğini ifade etme gibi birtakım psikolojik
gereksinimlerini de gidermektedir. Değer çatışması, insanların
benimsediği ve benimsemediği konular arasındaki çatışmadır.
Herhangi bir birey için mükemmel olan şey, bir başkası için kötü veya
olumsuz olabilir. Böyle değerler üzerinde asgarî bir anlaşma
bulunmadıkça grup yaşamı veya sosyal kimliklerin devamı mümkün
53 İkbal, Muhammed, Bal-î Cibrîl, s. 79’dan naklen Saiyidain, İkbal, s. 29.
54 İkbal, Muhammed, İslâm’da Dinî Tefekkürün Yeniden Doğuşu, çev. Sofi Huri, İstanbul 1964, s. 207; Fazlur
Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, çev Alparslan Açıkgenç, Fecr Yay, Ankara 1987, s. 90-91.
55 Mardin, Din ve İdeoloji, s. 93.
56 Sezen, Sosyolojik Yorum, s. 158-160.
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olmaz.57 Çünkü değerler; her toplumdaki ideal düşünme ve davranma
yollarını işaret ederler; insanların toplumsal rollerini seçmelerinde ve
gerçekleştirmelerinde rehberlik ederler.58 Mesela bir hayır yapmayı
isteyen ve bu hususta söz veren kişi bu davranışında, dinin
rehberliğine muhtaçtır ve bu hususta da din ona yol gösterir. Çünkü
Kur’ân’da: “Ahdi yerine getiriniz; ahid sorumluluğu gerektirir”59
denilmektedir.
Sosyal kimliğin oluşmasında insanın yaşadığı devirdeki
sosyal, siyasi ve iktisadi olayların, ilmî ve fikrî seviyenin tesiri gibi
birçok hususlar etkili olmasına rağmen, bunlardan en önemlisi aile ve
en geniş anlamıyla çevredir.
İnsanlar arasındaki bağlılık, her ne kadar bir takım ilmî
sebeplerle açıklanmaya çalışılsa da, bunların hepsini kuşatan ve
diğerlerine üstünlük sağlayan bir husus vardır ki o da, Allah’ın
kalplerimize verdiği uzlaşmadır. Bu durum “Allah onların kalplerini
birleştirdi. Eğer yeryüzünde olan her şeyi harcasan yine de onların
kalplerini uzlaştıramazdın, fakat Allah onları uzlaştırdı ”60 âyetinde
net bir şekilde ifadesini bulmaktadır.
Aileyi ve toplumu meydana getiren gönüller arasındaki
uzlaşma bağı, Allah’tandır ve İslam inancına göre de, insanları bir
arada tutan gerçek bağ budur. “Allah, insanlar arasındaki
münasebetlerin, kalplerin derinliklerine inerek, kuruyan kaynakları
yumuşatan ve onları diğeriyle perçinleyen sıcak sevgi üzerine
oturmasını ister”61 sözü, Allah vergisi olan kalpler arasındaki ülfet
bağının yerini, diğer bağların tutamayacağını ifade etmektedir.
Aile, insan toplumlarının ilk örneğini teşkil etmektedir. En
küçük grup olan aile, Kur'ân’a göre62 insanlar tarafından oluşturulan
ilk sosyal kurumdur. Çünkü karı koca ve çocuklardan teşekkül eden
bir aile örneğini ilk defa, Hz. Âdem, eşi Havva ve çocuklarında
görmekteyiz. Bu aile en küçük grup olarak, bir çekirdek aile
örneğidir.63
Zamanla değişmeye uğramış olmasına rağmen aile, yapı
olarak, toplum hayatında vazgeçilemeyen, alternatifi olmayan bir

57 Özkalp, Sosyolojiye Giriş, s. 232.
58 Fichter, Joseph, Sosyoloji Nedir?, çev. Nilgün Çelebi, Atilla Kitabevi, Ankara 1996, s. 150-151.
59 İsrâ, 17/34.
60 Enfâl, 8/53.
61 Kutub, Muhammed, İslam’da Fert ve Cemiyet, çev. Mehmet Süslü, İstanbul 1985, s. 32,
62 Rum, 30/21.
63 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s. 20; Kırca, Celal, “Kur’ân’a Göre Ailenin Psikolojik Temelleri”, Kur’ân
ve İnsan, Marifet Yay. İstanbul 1996, s. 117-118.
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sosyal müessesedir.64. İnsan yavrusunun dünyaya geldiğinde karşı
karşıya geldiği birinci toplumsal grup, kendi ailesidir. Aile yüz yüze
etkileşimin başladığı, çocuğun sosyalleşmesi ve kimlik kazanmasında
ilk ve en önemli kurumdur. Çocuğa kimlik kazandırma, terbiye ve din
eğitimi, küçük yaşlarda başlar. Çocuk, konuşmayı duygusal paylaşımı
ve sosyal dünyayı, başlangıçta aile içinde öğrenmeye başlar.
Çocukların öğrendikleri şeyler, aileden aileye değişir. Çünkü aileler,
çocuklarından değişik beklentiler içinde oldukları için, birbirinden
farklı değerleri öğretirler. İnsanın yaşadığı toplum içerisinde, sosyal
ilişkilerde temasa geçtiği her kişi, bir bakıma sosyalleştiricidir. Ancak
sosyalleştirme görevini en başta aile yerine getirmektedir.65
Çocuğun ailede din ve ahlâk eğitimi, anne-babanın onu dini
ve ahlâki değerler açısından etkilemelerine ve her türlü öğretici
rollerine dayanır. Anne-babanın etkilemeleri ve öğretici rolleri, ya
bilinçli ve sistemli rasyonel eylemlerle veya gelişigüzel, tesadüfi,
bilinçdışı tavırlarla ortaya çıkmaktadır. Ailede anne ve babanın çocuk
üzerinde çok önemli bir etkinliği vardır. Anne ve babalar farkında
olarak veya olmayarak, çocuğun davranışlarını pekiştirme ve
cezalandırma yoluyla, çocuğun kişilik gelişimine yardımcı olurlar.
Anne ve babanın karakteri de, çocukların gelecekteki kişiliğini ve
kimliğini de etkiler. Sevgi, güvenlik, neslin devamı gibi sosyal
nitelikteki diğer bir takım duygulara da dayanan aile, mensuplarından
diğer hiçbir sosyal kurumun istemediği kadar bağlılık ve fedâkarlık
ister.66
İslam dini, insanı küçük yaştan itibaren kimlik sahibi olmaya
yönlendirmekte, yaşayışına ölçüler getirmektedir.67 Kişilerin,
çocukluk dönemlerindeki biyolojik ve sosyal özellikleri, içinde
yaşadığı çevrenin etkisiyle, ergenlik ve gençlik dönemlerinde kendine
özgü bir yapılanma gösterir. Genç bu dönemde, arkadaşları arasında,
bir kimlik arayışı içerisine girer ve benlik kavramı gelişmeye başlar.68
Gençlik döneminde kişi, her şeyi yapabileceğini, lider olarak
gördüğü kişiye ya da topluma, güvenilir bir insan olduğunu
kanıtlamaya çalışır. Dışarıdan yanlış ya da tutarsız olarak
görülebilecek şeyler ergen için son derece normal olabilir. Gelişimin
en önemli evresi bu dönemdir. Bu dönemi başarıyla atlatanlar kimlik
duygusu kazanırken, başarıyla atlatamayanlar kimlik karmaşasına
64 Erkal, Mustafa, Sosyoloji, Der Yay., İstanbul 1995, s. 94; Dönmezer, Toplumbilim, s. 130; Bozkurt, Veysel,
Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Yay., Bursa 2006, s. 125 vd.
65 Dönmezer, Toplumbilim, s. 130.
66 Günay, Din Sosyolojisi, s. 191-195; Sezen, Sosyolojik Yorum, 54-55.
67 Buhârî, Zekât 60, Cihâd 188; Müslim, Zekât 161.
68 Kula, “Kimlik ve Din”, s. 31-68.
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düşerler. Bu dönem bireyin aileden bağımsızlığı kazandığı ve ‘kendi’
olduğu dönemdir. Artık kendi beğenileri, kendi fikirleri ve kendi
idealleri vardır. Birey artık kendi çizdiği yolun yolcusudur. Bu
dönemde genç, bağımlılıktan kurtulma ve hür olma ihtiyacı,
arkadaşlık ihtiyacı, kendi geçimini kazanma ihtiyacı ve bir hayat
felsefesi ihtiyacı içerisindedir. Bütün bunlar da kimlik kazanma ile
doğrudan alakalıdır.69 Özetle gencin bu durumuna, içinde bulunduğu
çevre, anne-baba, arkadaşlar ve aldığı eğitim önemli oranda etkili
olmaktadır.
Ferdin/çocuğun kişiliğine, özgüvenine etkili olan anne
babadan başka, sosyal kimliğin oluşmasında çevre de, ciddi oranda
etki etmektedir. Hayat ile çevre arasındaki ilişki çok önemlidir ve her
canlı dış şartlara, çevreye uyum sağlar. Kişiliğin ve kimliğin
oluşmasında, içinde doğup büyüdüğü çevrenin etkisi de yadsınamaz.70
İnsan, toplum tarafından kendisine şekil verebilmesini
sağlayan yetenek ve özelliklere sahiptir. Bu yeteneklerinin başında da,
davranışlarının esnekliği gelmektedir. Ayrıca insan, bir çevreden
diğerine geçmek, çevreye uymak, çevreyi kendisine uydurmak gibi
yeteneklere sahiptir. Çevrede meydana gelen bir değişme,
alışkanlıklarda, hayat tarzlarındaki değişmelere yansır. Konumuz
açısından sosyal uyumun bir diğer şekli de, çevrenin, değer
standartlarına uymasıdır.71 Çevre, kişinin gelişimine katkı verirse,
olumlu anlamda gelişme olur; sosyal kimlik olumlu bir şekilde gelişir.
Olumsuz bir çevrede de, kişinin/çocuğun özgüveni ve sosyal kimliği
gelişmez. Çünkü çocuk, sosyal kimliği için önemli olan özgüven
duygusunu aile, okul ve akraba çevresi gibi yakın çevrede ve daha
geniş anlamda sosyal çevrede edinir ve geliştirir.72
Çocukluğun ilk yıllarında, aile vasıtasıyla, düşünce, duygu,
sosyal kaideler ve kıymet hükümleri öğrenilir; bu ilk yılların
tecrübeleri şahsın hayatı boyunca devamlı ve zorlu bir tesir icra eder.73
Anne ve babanın çocuğa karşı tutumları, çocuğun kişiliğinin ve sosyal
kimliğinin olumlu veya olumsuz yöndeki gelişiminde etkisi büyüktür.
Bugün çocuğun iyi ve kötü hareketlerinden birinci derecede aile
sorumlu olduğu gibi, ikinci derecede de, okul ve dış çevre sorumludur.

69 Senemoğlu Nuray, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Özsen Yay., Ankara 1998, s. 70, 84; Bacanlı, Hasan, Eğitim
Psikolojisi, Alkım Yayınevi, İstanbul 2000, s. 94; Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 257, 267.
70 İbn Haldun, Mukaddime, III/193-205.
71 Dönmezer, Toplumbilim, s. 49-52.
72 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s. 194.
73 Nephan, ATAV, “Şahsiyetin Gelişiminde Aile Çevresinin Ve Ailedeki Gerginliklerin Etkileri”, T.C. Başbakanlık
Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi, 5/4, Aile Yazıları, 4, Evlilik Kurumu ve İlişkileri, Ankara, 1991 s. 138.
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Arkadaşları da dahil olmak üzere, çocuğun içinde yaşadığı bütün
çevre çocuğun ahlakî gelişiminde rol oynar.74
İnsan ve toplumun karşılıklı olarak birbirleri üzerinde etkileri
çok önemlidir. Çerçeveyi daha da küçültürsek, içerisinde bulunduğu
grupların, insan üzerindeki etkisi bilinen bir gerçektir. Fertler moral
duyguyu ve kişiliklerini, bulundukları grup içinde elde ederler. Bu
süreçte gerçekleşen ‘sosyal ilişkiler’ de: ‘toplumlar, sosyal yaratıkların
karşılıklı olarak birbirlerini tanımaları, kabul etmeleri şartıyla,
davranışlarda bulunmaları halinde var olabilir ve böylece ortaya çıkan
ilişkiler’75 şeklinde tanımlanabilir.
Bizler, ferdî ve sosyal kimliğin teşekkülünde ve
olgunlaşmasında, sosyal çevrenin muhtemel tavrını da hesaba katmak
durumundayız. Çocuğun sosyal çevrede uyumlu biri olabilmesi,
sosyal kimliğin iyi bir şekilde teşekkül etmesi için, anne babalar
tarafından, küçük yaştan itibaren iyi özelliklerin, uyum sağlayıcı
özelliklerin özendirilmesi gerekmektedir. Ancak, çocuğun belirli bir
yaştan sonra en çok muhtaç olduğu varlık arkadaştır. Arkadaşın yerini,
ne anne-baba, ne de kardeş doldurabilir, özellikle okul çağındaki
çocuğun kendi dünyasına ait birtakım problemleri olacaktır ve bunları
açmak, konuşmak, dertleşmek ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç ise ancak bir
arkadaş vasıtasıyla giderilebilir. Esasen iyi bir arkadaş çocuğun
kişiliğinin gelişmesinde, oldukça önemli rol oynamaktadır.76 Çocuk
belirli yaştan itibaren oyun, oyuncak ve arkadaşlarla oynamasını
öğrenir, işte bu noktada çocuğun umumî bir hava içine girişine şahit
oluruz. Burada yavaş yavaş sosyal muhite intibak başlar. Buna
‘sociability’ yahut ‘cemiyete uyabilme vetiresi’ 77 denilmektedir.
Sosyal kimliğin oluşmasında bugün çevre faktörü içerisinde
değerlendirebileceğimiz kitle iletişim araçlarının, kültür naklinde
olumlu etkilerinin yanında, olumsuz etkileri de olmaktadır. Bu
olumsuz etkiler sebebiyle, hayatında anlam problemi yaşayan insanlar
çoğunluktadır. Bu insanlar bilerek veya farkına varmadan, benmerkezci bir hayatı tercih etmektedirler. Bu tercihin neticesi de, kendi
dışındaki kişilere ve dünyaya iltifat etmeyen, sadece kendi süflî
arzuları için yaşayan insan tipini ortaya çıkarmaktadır. Bu insan

74 Ferdî ve sosyal kimliğin gelişmesinde ailenin rolü hakkında geniş bilgi için bkz.: Gökçe, Birsen, “Çocuk Kişiliğinin
Gelişiminde Aile, Okul Ve Dış Çevrenin Rolü”, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Bilim Serisi, 5/4, Aile
Yazıları, 4, Evlilik Kurumu ve İlişkileri, Ankara, 1991 s. 39-43; Nephan, “Şahsiyetin Gelişiminde Aile”, s. 134-149.
75 Dönmezer, Toplumbilim, s. 98, 136.
76 Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji, s. 125.
77 Nephan, “Şahsiyetin Gelişiminde Aile”, s. 140.
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tipinin kurtuluşu, iyi anne babalık, iyi öğretmenlik, iyi arkadaşlık gibi
iyi modellerle bir arada olmaktır.78
Müslüman ya da Hristiyan bir kişi ile sosyal çevrenin
birbiriyle ilişkisi ve birbirine etkisi noktasında şunu da ifade edebiliriz
ki, bir Hıristiyan için Hz İsa (as)’nın getirdikleri hayatın küçük bir
bölümüne müdahale ettiği halde, bir Müslüman için, İslâm’ın
getirdikleri hayatı, hiçbir tarafını dışarıda bırakmamak kaydı ile
kuşatmaktadır.79 Bu sebeple Hıristiyanlıktaki “Allah’ın hakkını
Allah’a, Kayzer’in hakkını Kayzer’e verme” prensibi80 İslam’a uygun
değildir. Çünkü İslâm, sadece ahiret dini değil, aynı zamanda dünya
dinidir.
Bu anlamda İslamiyet yalnız bir din değil, aynı zamanda bir
sosyal kimlik aracıdır. Yani din, yalnız epistemolojik bir alan değil,
insanların ontolojik sorularına cevap bulmasında ve hayatın anlam
arayışında81 önemi yadsınamayacak bir kurumdur.
Sosyal Dünyanın İnşâsı ve Dinin Toplumsal Fonksiyonları
İnsanlık tarihi boyunca, uygar olsun olmasın tüm eski
milletler, işbölümü güdüsü neticesinde bir şekilde bir araya gelerek,
belirli bir yönetim biçimi altında, çevre, gelenek ve diğer unsurların da
etkisiyle toplumsal yaşayış içerisinde olmuşlardır.
Din, dil, ideal, kültür, aile, ictimâî ahlâk, hukuk ve adalet gibi
faktörler, sosyolojik açıdan bir ferdi veya toplumu meydana getiren
unsurlardır. İnsan bulunduğu toplumda, herhangi bir grup içerisinde,
çevreye sosyal uyum göstererek, sosyal ilişkiler ağı içerisinde
yaşamaktadır. Bu yaşantısını devam ettirirken, zihin dünyasında sahip
olduğu kanaat ve inançlarda, sosyal amiller ciddi rol oynamaktadır.
Dolayısıyla insan, sosyal çevrenin bir unsurudur ve öncelikle içinde

78 Kişiliğin gelişiminde ailenin ve çevrenin dışında, okul ve kitle iletişim araçlarının etkisinin de önemli rolü
bulunmaktadır. Bu konu hakkında geniş bilgi için bkz.: Gökçe, “Çocuk Kişiliğinin Gelişimi”, s. 39-43; Tan, E. Mine,
Toplum Bilimlerine Giriş, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay., Ankara 1981, s. 42 vd.; Alemdar- Kaya, Korkmaz –Raşit,
Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar, Savaş Yay., Ankara 1983, s. 45 vd.; Bahar, Halil İbrahim, Sosyoloji, Uluslar
Arası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Ankara 2005, s. 85 vd. Bilgin, Beyza İslam ve Çocuk, DİBY., Ankara 1987;
Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi, Remzi Kit, İstanbul 1992; Dodurgalı, Abdurrahman. Ailede Çocuğun Din
Eğitimi, M.Ü.İFVY., İstanbul 1996.
79 Watt, Montgomery, Modern Dünyada İslam Vahyi, çev., Mehmet Aydın, Ankara 1982, s. 21; Aydın, Din
Felsefesi, s. 4.
80 Kitab-ı Mukaddes, Ahdi Cedid, İstanbul 1972, Matta, 23/21.
81 Kaymakcan, Recep, “Türkiyede Misyonerlik ve Din Eğitimi” Sakarya Ünv. İlh. Fak. Dergisi, Sakarya 2005 sayı, 12
s. 30-31.
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yaşadığı toplumun, sonra da başka toplumların etkisi altında kalır.
Neredeyse bu konuda son sözü, sosyal çevre söylemektedir. 82
Büyüklerimiz, anne ve babalarımız eskiden belirli bir yaşa
gelmiş çocuklara, soru-cevap şeklinde, ilk dinî bilgileri tekrar ettirerek
ezberlettirirlerdi.83 Öteden beri bu bilgiler, bir âidiyet duygusu
kazandırma gayreti şeklinde verilmektedir. Ancak şunu da ifade
edelim ki, çocuğa kimlik kazandırma açısından, ailede din eğitimi
vermek, dinî bilgileri kuru kuruya ezberletmek demek değildir. Dinin
önemsediği duyguların, erdemlerin, tutum ve davranışların
kazandırılması, çocuğu dini davranışlara sevk edecek kabiliyetlerin
geliştirilmesi en anlamlı ve kalıcı din eğitimi değeri taşır.
Bu anlamda küçük yaştaki torunu Hz. Hasan’ın sadaka edilen
hurmalardan birini alıp ağzına attığını gören Hz Peygamber (sav):
“Kaka, kaka! At onu! Bizim sadaka olarak verilen şeyleri
yemediğimizi bilmiyor musun?”84 buyurarak ona derhal müdahale
etmiştir. Çünkü çocuğa kimlik kazandırma, terbiye ve din eğitimi,
küçük yaşlarda başlar. Bütün bu gayretler bir anlamda, çocukların
kendilerini ileride tanımlamak durumunda kaldıklarında, bir boşluk
içinde kalmamalarını sağlamak içindir.
Sosyal dünyanın inşası noktasında ‘özdeşleştirme’, önemli bir
olaydır. Özdeşleştirme, bir başkasını modellemek, onunla “aynileşme”
tavrı, çocuğun saygı veya sevgi duyduğu birisini, kendisine örnek
olarak seçip onun gibi hareket etmek istemesidir. Çoğu zaman bu
örnek kişi, baba, bir diğer akraba, hoca/öğretmen veya arkadaştır.
Buradaki davranışın altında olumlu modelin cazibesi vardır. Bu şahsa,
modele dönük bir eğilimi ifade eder. Çünkü olumlu modellerden
yoksun bir ferdin, yaşadığı hayatta manevi savrulmaları da çok
olacaktır. İslam toplumlarında babanın abdest alması, işlerine
‘besmele’ ile başlaması ve günlük yaşantıları ile iç içe geçmiş olan
diğer dinsel davranışları, Müslümanca bir hayat yaşamanın ayrılmaz
parçaları oldukları ölçüde, çocuğu aynı şekilde hareket etmeye
itecektir. Çocuk islamî hayatın gerekleri hakkındaki bilgilerinin büyük
bir kısmını bu özdeşleştirme/modelleme mekanizmasından alacaktır.85
Bu duruma örnek olarak, dinî nitelik sahibi kişilerde, dinin kendisini
ve örneğini görmeyi verebiliriz. “Andolsun ki, Allah’ın Resûlünde
sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok
82 Öztürk, Hüseyin, Eğitim Sosyolojisi, Hatiboğlu Yay., Ankara 1993, s. 106.
83 Bu sorular Kimin kulusun? Kimin ümmetindensin? Müslüman mısın? Ne zamandan beri Müslümansın? "Kâlû belâ”
nedir? Kimin milletindensin? şeklinde idi. Bu bilgiler “ilk bilgiler” şeklinde yazılı kültürümüzde de bulunmaktadır.
Mesela bkz. Akseki, Ahmet Hamdi, Yavrularımıza Din Dersleri, Ankara 1943, s. 9.
84 Buhârî, Zekât 60, Cihâd 188; Müslim, Zekât 161.
85 Mardin, Din ve İdeoloji, s. 85.
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zikredenler için güzel bir örnek vardır.”86 “De ki: Eğer Allah'ı
seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”87
meâlindeki âyetler bu modellemeye örnek olarak verilebilir.
Yahya Kemal bize, Ezansız Semtler isimli eserinde,
özdeşleştirme sürecinin İslam toplumunda nasıl çalıştığının güzel bir
tasvirini şöyle özetlemiştir:
“Ezansız ve minaresiz semtlerde büyüyen, oynayan çocuklar
milliyetlerinden tam bir nasip alabiliyorlar mı? O semtler ki, minare
görülmez, ezanlar işitilmez, Ramazan günleri hissedilmez, çocuklar
Müslümanlığın çocukluk rüyasını nasıl görürler?
İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki,
bizi, henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü babalar havası ve
toprağı Müslümanlık rüyası dolu semtlerde doğdular, doğarken
kulaklarına ezan okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş nineler
gördüler, mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinde okunan
Kur’ân’ın sesini işittiler. Bir raf üzerinde duran Kitabullâh’ı
indirdiler, küçücük elleri ile açtılar, gülyağı gibi bir ruh olan sarı
sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak besmeleyi öğrendiler. Kandil
günlerinin kandilleri yanarken, Ramazanların bayramların topları
atılırken sevindiler.”88
Aziz Nesin de dinsel duygularını, çocukluğunda nasıl bir
özdeşleştirme süreci sonunda elde ettiğini açık bir şekilde
anlatmaktadır.89
İslam toplumunda tespit edilen insanlar arası birincil ve
duygusal ilişkilerin önemi, ümmet yapısından gelen emirlerle
desteklenir. İslami anlayışta, ümmet yapısı çok etkilidir ve İslâm
düşüncesinde ümmet, Hz. Peygamber(sav)’in baba, eşlerinin anne,90
mü’minlerin de bu anne-babanın evlatları olduğu kardeşlerden oluşan
sıcak bir yuvaya benzetilmiştir.91 Ümmet kelimesi ve anlayışı,
aralarında ortak inanç ve değerlerin bulunduğu, kendilerine
peygamber gönderilmiş, birlik ve beraberlik içinde yaşayan
bireylerden oluşan topluluğu ifade etmektedir.92 Bu genel anlamlarının
86 Ahzâb, 33/21.
87 Âl-i İmrân, 3/31.
88 Bkz. Yahya Kemal, Ezansız Semtler, İttihat, 2 Nisan 1938; s. 5’ten naklen Mardin, Din ve İdeoloji, s.86.
89 Bkz. Nesin, Aziz, Böyle Gelmiş Böyle Gitmez, c. I, Adam Yayınları, İstanbul 1998.
90 Ahzâb, 33/6.
91Bkz., İbn Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünenü İbn Mâce, Çağrı Yay. İstanbul 1413/1992 Tahâre, 16.
92 Bkz., İbn Manzur, Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, Thk. Ali Şîrî, Beyrut, 1408/1988, I/133;
Taberî Muhammed b. Cerîr, Câmi’l-Beyân ‘An Te’vîl-i Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1408/1988, II/335;
İnsanların tek ümmet olmalarının anlamının geniş bir değerlendirmesi için bkz. Kılıç, Sadık, Mitoloji Kitâbı
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yanında ümmet kavramı, “Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların
kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir.”93 meâlindeki
âyette ve başka âyetlerde94 sorumlu toplum anlamında fazlaca
zikredilmiştir.95 “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet
oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah'a
inanırsınız”96 âyetinde iyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak
ümmetin ana görevi, bu sorumluluğun bir parçası olarak
bildirilmektedir.
“Böylece biz sizi, vasat (örnek) bir ümmet yaptık”97
meâlindeki âyette, İslâm toplumunun bir niteliği olarak geçen
‘vasat ümmet’ tabirindeki ‘vasat’ kelimesine tefsirciler, farklı ve
geniş anlamlar vermişlerdir. Mesela, “ifrat ve tefritten korunarak
inancında, ahlâkında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk,
dürüstlük ve adâlet çizgisinde kalmayı başaran dengeli, kişilikli,
kimlik sahibi, sağduyulu, ölçülü, insaflı ve uyumlu nesil, toplum”98
anlamları, bunlardan bir kaçıdır. Çünkü kişilikli fertler ve bu
fertlerden oluşan ideal toplumlar, aşırılıklardan uzak, dengeli bir
toplumdur.
Konukseverlik, eş-dostla iyi geçinme, dinsel bayramlarda
başkalarının yaptığı kötülükleri bağışlama, sert ilişkilerden ziyade
yumuşak ilişkiler kurmaya çalışma gibi hususlar, İslamî inancın
tamamıyla sosyal yönünü oluşturan ümmet hissinin telkin ettiği,
kişilerin ferdî ve sosyal kimliklerine etki eden hareketlerdir.99
Çocuğun
kimlik
kazanmasında,
ahlak
anlayışının
gelişmesinde, büyük ölçüde toplumun benimsediği dinin, belirleyici
ve o kültürü şekillendirici rolü bulunmaktadır. ‘Kutsal’ olarak
nitelendirebileceğimiz, dini ve ahlaki değerler yanında, örf ve adetler
Mukaddes ve Kur'ân-ı Kerîm, İzmir 1993, s. 216-237; Yazır, Muhammed Hamdi, Alfebetik İslâm Hukuku ve
Fıkıh Istılahları Kâmusu, Yay.Haz. Sıtkı Gülle, İstanbul 1997, V/407.
93 Bakara, 2/134, 141.
94 En’am, 6/38; Nahl, 16/120; Enbiyâ, 21/92; Mü’minûn, 23/43; Fâtır, 35/24; Mü’min, 40/5; Zuhruf, 43/22.
95 Ümmet kelimesi hakkında bkz. Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, Kahire 1937, Çetin,
Nihat, “Ümmet”, MEB. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1986, XIII/102; Keskin, Hasan, Kur’ân’da Ümmet Kavramı,
Rağbet Yay. İstanbul 2003, s. 13-32, 35-104; Sezen, Sosyolojik Yorum, s. 119-128; Atalay, Orhan, “Kur’ân’da Sosyal
Grup İfade Eden Kavramlar”, AÜİFD. Sayı, 16, Erzurum 2001, s. 213-218; Tekin, Mustafa, “Kur'ân-ı Kerîm’de
Sosyal Gruplara Giriş”, Kur'ân Sosyolojisi Üzerine Denemeler, Mehmet Bayyiğit Editör Konya 2003, s. 110-115.
96 Âli İmrân, 3/110 Benzer ayetler için bkz., Âli İmrân, 3/104; Enbiyâ, 21/92.
97 Bakara, 2/143.
98 Râzî, Fahruddin, Tefsîr-i Kebîr Mefâtihu’l-Gayb, Daru’l-Fikr, Beyrut 1401/1981, IV/107-110; Kâsımî,
Muhammed Cemâlüddîn Mehâsinü’t-Te’vîl, Thk. M. Fuad Abdülbâki, ysz., 1376/1957 II/281vd.; İbn Kesîr, İsmâil b.
Ömer, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm, Kahire 1421/2000, II/111.
99 Mardin, Din ve İdeoloji, s. 78.
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de topluma uyumlu bir kişilik geliştirmede ve kültürel kimliğin
kazanılmasında vazgeçilmez unsurlardır. Çünkü kutsal motifler,
ahlakla ilgili değer yargıları, içinde yaşanılan toplumun kültürüne,
kişilerin yaşama biçimine, geleneklerine ve kimliklerine sinmiştir.
“Ey inananlar, Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru söz
söyleyin”100 âyeti ile “Hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de
istemedikçe (olgun) mümin olmaz”101, “Bir Müslümanın diğer bir
Müslüman kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helâl
değildir.”102 ve “Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da
Kıyamet günü onun ayıbını örter”103 hadislerinde, insanların
kimliklerinde, kişiliklerinde ve ahlak anlayışlarında önemli etkiler
meydana getiren ve toplumu da derinden etkileyen prensipler
diyebileceğimiz hususlar zikredilmiştir. Bu prensiplerde kişilikle
direkt alakalı olan, dürüst olmak ve yalan söylememek, insanlara iyi
davranmak ve haklarında iyilik dilemek, dargın durmamak, kusur ve
ayıpları örtüp, yaymamak gibi hususlar oldukça önemlidir.
Doğumumuzda kulağımıza ezan okunmasından, ölümümüze,
taziye geleneğine, acıları paylaşma, örf ve adetlerimiz, konuşma
biçimimiz, giyinişimiz; aile içinde büyüklerle küçüklerin ilişkileri,
komşularımızla olan ilişkilerimize varıncaya kadar her türlü gelenek
ve yaşama biçimimizde, İslam dininin etkisi vardır. Sevinçli ve
üzüntülü günlerimiz dini motif taşıyan geleneklerle doludur.
Bu noktada inanç ve iman konusu dikkatleri çeker. İman, bir
dinin akîdelerine, ispat edilmiş hakikatler olarak inanmak ve kabul
etmektir. İnanç, bireyin kendisini yaratan bir varlığa inanmasıdır.
İslam’a göre inanç, birey ile Yaratıcı arasında düşünce, duygu ve
davranış boyutlarında ahenkli ve düzeyli bir ilişkiye verilen addır.
İnancın kimlik üzerindeki etkisini din değiştirme olgusunda ciddi
oranda görebiliriz. Bu etki sebebiyle din değiştirme olayı, bazıları
tarafından âdeta “yeniden doğma” şeklinde yorumlanır. Yeni bir dine
mensup olan insan, sanki yeni bir kimlik kazanır.104 Hükümlerin
temelinde inanç ve tevhid vardır. İnançlarımızın muhtevası, sosyal
çevreden gelmekle kalmaz, bunlar hakkında ortaya konulan kanaatler
de, çevrede uyandırdığı tepkiler bakımından önemlidir. Toplumlardaki

100 Ahzâb, 33/70.
101 Buhari, İman 7; Müslim İman 71-72.
102 Buhari, Edeb 62; Müslim Birr 25; Ebu Davud, Edeb 55.
103 Buhari, Mezalim 3; Müslim, Birr 58.
104 Adanalı, “İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu”, s. 114-115. İnanç hakkında geniş bilgi için bkz. Adanalı, age.,
116-126.
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zümre ve sınıflara göre türlü inançlar ve kanaatler yaşar; fertler de,
bunlardan birisine bağlanır.105
İslam dini, toplumsal hayatın kıvamını korumak ve toplumu
ulaşması gereken erdemlere yöneltmek için, iki yönlü bir kontrol
oluşturmuştur. Bir yandan dinin genel ilkelerini ve sınırlarını
muhafaza etmekle ve bütün ümmetin vazifesi olan ‘hayra da’vet,
iyiliği emir ve kötülüklerden yasaklama’ kurallarını koymuş; diğer
yandan da topyekün toplumun hedefini Allah’a yakınlaşma ve O’nun
katında mevki kazanma olarak belirleyerek, insanın (kendiliğinden)
kontrolünü sağlamıştır.106
İnancın insan üzerindeki en önemli etkisi onu davranışa
yönlendirmesidir. İnanan bir insan, inancının gereği gibi davranma
eğilimindedir. Bu eğilim hem ibadetler, hem de ahlaki davranışlar
olarak ortaya çıkar. Diğer insanlarla irtibatını kesmiş, içe kapanmış,
sadece kendi için var olan ve kendi kurtuluşu için yaşama anlayışı
İslam’a ters düşer.107 Bu açıdan inanç, özde bireyle Allah arasında bir
ilişkidir; ancak inancın sosyal ve kültürel yönleri, bu ilişki üzerine
temellendirilir. Kimlik hem tümüyle toplumsal, hem de benzersiz
biçimde kişisel olduğu gibi108 inanç da, her ne kadar özünde
bireyselliği barındırsa, bireysel gibi gözükse de, din toplumsal bir
olgudur.
Bu sebeple Kur’ân’da ‘iman’ kavramı sosyal içerikli bir
mefhum olarak ele alınır. İman edenlerin nitelikleri sayılırken, birlikte
benimsenmesi gereken hususlar ve birlikte yapılması gereken
etkinliklerden bahsedilir. İman edenlerden bahsedilen ayetlerde
“inananlar ve güzel iş işleyenler/salih amel yapanlar” ifadesi çok
zikredilir.109 Bu sebeple peygamberlerin aslî görevleri arasında, dinî
ve ahlâki hakîkatleri özümsemiş ve onlara göre yaşantılarını sürdüren
bir toplum inşa etmek vardır.110
Dinin toplumsal fonksiyonları açısından, ibadetlerin sosyal
yönüne dikkat edilmelidir. İslam dininde ibadetlerin büyük bir kısmı
cemaatle birlikte yerine getirilir. Cuma ve bayram namazları, kurban
ve hac gibi ibadetlerin hepsi, diğer insanlarla birlikte yapılır veya

105 Bkz., Pazarlı, Din Psikolojisi, s. 17-21; Hökelekli, Din Psikolojisi, s.156-158.
106 Tabatabai, Seyyid Muhammed Hüseyin, İslam ve Toplum, Objektif Yay., İstanbul 1991, s. 20-21.
107 Adanalı, “İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu”, s.125.
108 Emiroğlu-Aydın, Antropoloji Sözlüğü, s. 470.
109 Bakara, 2/25, 82, 277; Âl-i İmrân, 3/57; Nisâ’, 4/57, 122, 173; Mâ’ide, 5/9, 93; Yûnus, 10/4; Hûd, 11/23; İbrâhîm,
14/24; Kehf, 18/30, 107; Sâd, 38/24, 28; Fussilet, 41/8; Şûrâ, 42/22; Câsiye, 45/30; Muhammed, 47/2, 12; Fetih, 48/29;
Talâk, 65/11; İnşikâk, 48/25; Bürûc, 85/11; Tîn, 95/6; Beyyine, 98/7; Asr, 103/3.
110 Adanalı, “İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu”, s. 117.
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onları bir şekilde ilgilendirir.111 İslam, inanmış insanın topluma
iştirakini, namazda olduğu gibi sırf cemaate organik katılım veya
zekâtta olduğu gibi sadece mali katılımdan ibaret görmemiştir. Ferdin
sosyalleşmesini ve toplumsal sağduyuyu zinde tutmasını sağlamak
için, inanmış erkek ve kadınların psikolojik ve ruhi olarak da topluma
iştiraklerini öngörmüştür.112
Bu çerçevede bütün peygamberler, kavimlerine namaz
kılmalarını emretmişlerdir.113 Hz Peygamber’in (sav) hicret edince ilk
işi mescid yapmak olmuştur ve mescid yapımından sonra
Müslümanlar namazlarını mescitte kılmışlardır. Cemaatle namaz
kılmanın, fert ve toplum hayatına önemli etkileri bulunmaktadır.
Çünkü cemaatle namaz, sosyal hayatta insanların kimliklerine katkıda
bulunur, birlik ve beraberliğin pekişmesini sağlar, sosyal yardımlaşma
ve dayanışmaya katkıda bulunur. Dahası camiler birer yaygın eğitim,
öğretim, bilinçlenme, dinî duyguları güçlendirme, sosyalleşme ve
kimlik kazanma mekanlarıdır. Bu konuda “Namaz kötü ve iğrenç
şeylerden men'eder. Elbette Allâh'ı anmak, en büyük(ibâdet)tir.”114
mealindeki âyette ifade edilen namazın, ferde ve topluma bu
katkısından bahisle müfessirler görüşlerini bildirirler. Bu hususta
Elmalılı Hamdi Yazır, namaz, İslâm’ın ve sağduyu sahibi erdemli
toplumların edepsizlik, hayâsızlık ve kötülük sayıp reddettiği tutum ve
davranışlarla uyuşmaz, âdeta bir nasihatçı, bir uyarıcı gibi115 namaz
kılan kişiyi, çirkinlikten, edepsizlikten, fuhşiyattan ve münkerden;
aklın ve şer'in beğenmeyeceği uygunsuzluktan, günahtan meneder. Bir
kere namaz içinde bunlar yapılmaz. Bundan başka, hakikati, ne olduğu
bilinerek kılınan sahih namaz, namaz dışında da, çirkinlikten,
uygunsuzluktan uzaklaştırır. Yasaklamak, uzaklaştırmayı mutlak
olarak sağlamasa bile herhalde gerektirir. Sahih ve doğru bir şekilde
namaza devam edildikçe ferde ve topluma olan iyilik artar116
demektedir. Böylece âyette namazın ahlâkî tesirlerine, kötülüklere
karşı koruyucu özelliğine işaret edilmekte; namaz kıldıkları halde hak
hukuk gözetmeyen, edep ve ahlâk kurallarına uymayanlara da dolaylı
bir uyarı bulunmaktadır.
Bu anlamda Kur’ân, insanda ictimaî vicdanı öylesine
yerleştirmek ister ki, günlük namazlarda ve farklı zamanlarda da
111 Adanalı, “İslam Dininde İnancın Bireysel Boyutu”, s. 115; Özafşar, Mehmet Emin, “İmanın Toplumsal Boyutu”,
İslam’a Giriş, Ana Konularıyla Yeni Yaklaşımlar, Ed.., Bünyamin Erul, DİBY., Ankara 2007, s.129-130.
112 Mesela bkz., Bakara, 2/43; Âl-i İmrân, 3/43.
113 Bakara, 2/83; Mâide, 5/12; Yunus, 10/87; Hûd, 11/87.
114 ‘Ankebût, 29/45.
115 İbn ‘Aşûr, Muhammed Tâhir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus, tsz., XX/259.
116 Yazır, Hak Dini, V/3780; Komisyon, Kur’ân Yolu, DİBY. Ankara 2008. IV/273-275.
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yüzlerce defa okunan Fâtiha sûresinde “َُِْ َ َ(“ ”إِ  كَ َُُْ وَإِ  كYa
Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!”117
âyetini namazda okunurken, َُُْ yerine  َ َُِْ ;اyerine de ِا
denilse o kişinin namazı bozulur. Çünkü Allah Teâlâ kulundan,
fertlerden sadece ferdî vicdanı ile bir söz istemiyor da, ictimâî vicdanı
ile söz istiyor. Her namazında kulun bu vicdanını terbiye ve te’yit
etmek istiyor.118
İslam dini, fertlerin iradelerini disipline etmek ve ruh-gönül
olgunluğunu kazandırmak için inananlara oruç yükümlülüğü getirdiği
gibi119 hac ibadetini de, imkânı olan müminler için bir vazife olarak
belirlemiştir.120
Görüldüğü gibi İslam’ın temel esaslarını oluşturan namaz,
zekât, oruç ve hac ibadetleri, müminleri ferdi ve toplumsal olarak,
şükretme, sabretme, paylaşma ve kaynaşma yönünde eğitmektedir.
Ancak bu ibadetleri, şeklen yerine getirmenin yeterli olmadığı da altı
çizilerek ifade edilmektedir.121.
Toplum ve toplumun korunmasının önemine, insanların
dikkatini çeken ilk insanlar, peygamberlerdir. İnsanlar ve toplumlar
ayrılığa düştüklerinde, anlaşmazlığı ortadan kaldırmak ve sosyal
birliği korumak amacıyla, beraberlerinde kitaplar olduğu halde
peygamberler gönderilmiştir. Kur’ân peygamberler geldikten sonra
ayrılığa düşenlerden de bahseder. Bu hususlar Kur'ân-ı Kerîm’de:
“İnsanlar bir tek milletten başka bir şey değildi, ama ayrılığa
düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa
düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilir(işleri
bitirilir)di.”122 “İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah,
peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi; onlarla
beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında
hükmetmek üzere, içinde gerçekleri taşıyan Kitabı indirdi”123 şeklinde
ifadesini bulmaktadır.
Âyetteki ‘millet’ ve ‘ümmet’ kelimesinin, aralarında ortak
inanç ve değerleri bulunan, birlik ve beraberlik içinde yaşayan
bireylerden oluşan topluluğu ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bazı
âyetlerde din kelimesinin yerine ‘millet’ kelimesinin kullanıldığını
görmekteyiz. Kelime on beş âyette geçmekte ve hepsinde de, din
117 Fâtiha, 1/5.
118 Yazır, Hak Dîni, I/115.
119 Bakara, 2/183.
120 Âl-i İmrân, 3/95-97.
121 Bakara, 2/177.
122 Yûnus, 10/19.
123 Bakara, 2/213.
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kelimesinin yerine kullanılmaktadır: “İbrahim’in dininden
(milletinden) kendini bilmezden başka kim yüz çevirir?”124 “De ki:
Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, hakka yönelmiş İbrahim’in dinine
(milletine) uyunuz.”125 Görüldüğü gibi ‘millet’ kavramıyla, insanın
kişiliğini yansıtan sosyal tavır, tutum ve davranışlarına işaret
edilmektedir. Bu âyetlerden başka millet kelimesinin din anlamına
kullanıldığı örnekler de çoktur.126 Müfessir Elmalılı ‘millet’ kavramı
için: “bir toplumun bir araya gelmesine sebep olan içtimaî bir nefis,
bir vicdan demektir. Yani bir toplumun dini ne ise, içtimaî vicdanı o;
içtimaî vicdanı ne ise gerçek dini de odur” 127 diyerek kavramın sosyal
yönüne ışık tutan açıklamalarda bulunmaktadır.
Burada, somut bir insan topluluğundan değil insanların
fıtratlarında, yaratılışlarının özünde bulunan hak dine, doğru inanç ve
yaşayışa yatkınlıktan bahsedilmektedir. Buna göre insanlar yaratılıştan
iyidirler; bir tek ümmet oluşturacak fıtrat ve tabiata sahiptirler.
Sapmalar ise dış sebeplerin etkisiyle sonradan ortaya çıkmakta olup,
bu sapmaları önlemek veya düzeltmek için peygamberler
gönderilmiştir. Nitekim “Her doğan fıtrat üzere doğar; daha sonra
ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya Mecûsî yapar”128 anlamındaki
hadiste de bu gerçek ifade edilmiştir .129
İslam dini, “Ey insanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından
yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere
ayırdık.”130 “Dünyâ hayâtında onların geçimliklerini aralarında biz
taksim ettik ve onlardan kimini ötekine derecelerle üstün kıldık ki biri,
diğerine iş gördürebilsin.”131; “Hep birbirinizdensiniz"132 “İnsan
türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da
O’dur.”133 şeklindeki âyetlerde ifade edildiği gibi temelini, toplumsal
hayatın üzerine kuran ve her yönüyle toplumu dikkate alan bir dindir.
Yaşadığımız yüzyılda, sosyal bilimlere ve dine bakış açısı
değişmiştir. İnsanı yalnız maddeden ibaret sayan, onun manevî
124 Bakara, 2/130.
125 Âl-i İmrân, 3/95.
126 Mesela bkz., Bakara, 2/120, 135; Nisâ, 4/125; En’am, 6/161; A’râf, 7/88; Yûsuf, 12/37, 38; İbrahim, 14/19; Nahl,
16/123; Kehf, 18/20; Hacc, 22/78; Sâd, 38/7.
127 Yazır, Muhammed Hamdi, Metalib ve Mezahib, Eser Yay., İstanbul 1978, s. XXXV.
128 Buhârî, Cenâiz, 80, 93; Müslim, Kader, 22-25.
129 Taberî, Câmi’l-Beyân, II/334-337; İbn Atıyye, Ebû Muhammed Abdulhak b. Ğâlib, el-Muharreru’l-Vecîz fî
Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, thk., Abdüsselam Abdüşşâfi Muhammed, Lübnan 1993, I/285-287.
130 Hucurât, 49/13.
131 Zuhruf, 43/32.
132 Âl-i İmrân, 3/195.
133 Furkan, 25/54.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

değerlerini küçümseyen anlayışlar, tüm dünyada fertleri ve toplumları,
büyük buhranlara ve huzursuzluklara sürüklemiştir. Tüm dünyada,
fertlerin olduğu gibi, toplumların hayatında da bozulan dengeyi
yeniden kurmak ve tabiî haline getirmek için ‘din’, müessese olarak
yeniden incelenmeye ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu müessesenin
pozitif metotlarla incelenmesi, ruhsal ve sosyal yönlerinin tetkik ve
tahlil edilmesi bu ihtiyaçtan doğmuştur.134
Toplumdaki fonksiyonları hakkında farklı görüşler ileri
sürülse de, genel olarak kültür ve medeniyetin oluşumunda, ferdî ve
toplumsal konularda, dinin her zaman önemli rol oynadığı bilinen bir
husustur.135 Dinin toplum üzerinde etkileri olduğu gibi, toplumun da
din üzerinde etkilerinin olması normaldir.136 Dünyanın hemen her
toplumunda din, sosyalleşmede ve sosyal kimlik kazanımında önemli
bir yere sahiptir. Günlük hayatın herhangi bir safhasında din kadar
derin etki yapan başka bir sosyal kuruma rastlamak mümkün değildir.
Bu gerçek, ilkel veya gelişmiş bütün toplumlarda böyledir. Üstelik
dinin insan faaliyetlerine etkisi, sadece Allah ile kul arasındaki
ilişkilere değil, aksine bütün beşeri faaliyetlere etki etmektedir.
Kur'ân’da ve hadislerde, kişilerin ferdî ve sosyal kimliklerine
etki edecek birçok husus, toplumsal değer olarak gözler önüne
serilmektedir. Bunları kısaca, kardeşlik,137 anne babaya138 ve
başkalarına iyilikte bulunmak,139 doğru şahitlik yapmak,140 emaneti
ehline vermek,141 başkasına ait bir mekana girerken izin istemek,142
grup içi ve gruplar arası ilişkilerde herhangi bir bozukluk meydana
geldiği zaman kişilerin arasını düzeltmek,143 nimet paylaşımında ve
hayırda mü’min kardeşini kendine tercih etme özelliği şeklinde ifade
edilebilecek olan îsâr,144 selamlaşmak,145 karşılıklı merhamet,146 iyilik
134 Pazarlı, Din Psikolojisi, s. 7.
135 Bkz. Sorokin, P.A.Çağdaş Sosyoloji Teorileri, çev. Münir Raşit Öymen, Ankara 1974, s. 197-237.
136 Din-toplum ilişkisi için bkz. Taplamacıoğlu, Mehmet, Din Sosyolojisi, AÜİF. Yay. Ankara 1975, s. 128-132;
Sezen, Yümni, Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tartışmalar, MÜİFVY., İstanbul 1990, s. 191228; Özkalp, Enver, Sosyolojiye Giriş, Ekin Yay, Bursa 2005, s. 232 vd.
137 Âl-i İmrân, 3/103; Hucurât, 49/10.
138 İsrâ 17/23 Ankebut 29/8; Buhari, Edeb, 3, 4; Müslim, Kitabü’l-Birr ve’s-Sıla ve’l-Âdâb, 4; İbn-i Mace, Edeb, 1.
139 Bakara, 2/195, Kasas, 28/77; Buhari, Edeb, 33.
140 Bakara, 2/283.
141 Nisâ, 4/58; Mü’minûn, 23/8.
142 Nûr, 24/27.
143 Enfâl, 8/1; Hucurât, 49/9.
144 Âl-i İmrân, 3/92; Haşr, 59/9.
145 Nisâ, 4/86; En’am, 6/54; Müslim, Selâm, 1, İbn-i Mace, Et’ime, 1, Edeb, 15.
146 Mâide, 5/54; Fetih, 48/29; Beled, 90/17.
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ve takvâda yardımlaşmak,147 karşılıklı kefil olmak, kendimizi
karşıdakinin yerine koymak,148 hakka sarılmak ve yardımlaşmak,149
karşılıklı ilişkilerde sesi kısmak ve yükseltmemek,150 hayra çağırıp,
kötülükten men etmek,151 kişiler ve gruplar arasında güzellikle aracı
olmak,152 ilişki ve davranışlarda adalet ve insaf sahibi olmak,153
affedici olmak,154 kötülük yapana iyilikle karşılık vermek155 ve
sözünde durmak156 şeklinde özetleyebiliriz.
Ayrıca sosyal kimlik noktasında Hucurât sûresinde meâlen,
“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar
kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya
almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi
karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın”157 buyurularak,
fertlerin ve grupların kimlik kazanması yolunda, lakap takmama
konusunda belli normlar konulmaktadır. Bilindiği gibi lakap, övmeyi
veya kötülemeyi gösteren ve isimden sonra gelen isim veya sıfattır.158
Kötülemeyi gösteren lakaplar, âyette belirtildiği gibi çirkin lakaplardır
ve kesinlikle tasvip edilmemektedir. Âyette, gruplardan/kavimden
bahsettikten sonra, kadınları ayrıca zikrederek, kadınlar arası ve kadın
grupları arası iletişim ve davranışa da dikkat çekilmesi önemli bir
noktadır.
Toplumsal hayatın tesisi için insanlığa, ilk açık davet
peygamberler tarafından, getirdikleri din aracılığıyla yapılmıştır.
Böylelikle din toplumsal hayata tarih boyunca etki etmiştir.
Yukarıdaki âyetler de görüldüğü gibi Kur'ân-ı Kerîm, peygamberlerin
insanları dine davet etmelerini, toplumsal birliğe davet etmekle aynı
saymıştır. Mesela bu anlamda Kur’ân ‘din’ kelimesini, “Fir'avn:
"Bırakın Mûsâ'yı öldüreyim de, Rabbine yalvarsın Çünkü ben onun,
dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesâd çıkaracağından
korkuyorum" dedi” 159 âyetinde Firavun’un halkı tarafından takip
147 Mâide, 5/2; Mücâdele, 58/9.
148 Bakara, 2/267; İnsan, 76/8.
149 Şûrâ, 42/39, 41.
150 Lokman, 31/19; Hucurât, 49/3,4.
151 Âl-i İmrân, 3/104; Lokman, 31/17.
152 Nisâ, 4/85.
153 Nisâ, 4/135; Mâide, 5/8; Buhari, Kitabü’s-Sulh, 11.
154 A’râf, 7/199; Nûr, 24/22; Şûrâ, 42/40.
155 Mü’minûn, 23/96; Fussilet, 41/34-35.
156 Bakara, 2/177; İsrâ, 17/34.
157 Hucurât, 49/11. Bkz. Hümeze, 104/1.
158 İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, XII/307.
159 Gâfir, 40/26
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edilen yola işaret etmek için kullanır. İbn Atıyye bu ayetleri, Mûsâ,
kavmini kurtarmak için geldiği Mısır’da, Firavun ve çevresine
Allah’ın birliği inancına dayalı bazı inançlardan söz etmişti. Bunun
üzerine Firavun, Hz. Mûsâ’nın sözünü ettiği dinî inançların, kendi
halkının geleneksel dinî telakkisini ve kendisinin o telakkiye göre
sahip olduğu konumu tehlikeye sokacağını anladı. Bu kaygısını
çevresindekilere, “Onun, dininizi değiştireceğinden yahut ülkede
huzursuzluk çıkaracağından kaygı duyuyorum” şeklinde ifade etmiş
ve Mûsâ’yı öldürmeye, ona inananların erkek çocuklarını katliama
tâbi tutmaya karar vermişti160 şeklinde yorumlamaktadır. Başka bir
ifadeyle Hz. Musa’nın söylediklerine kulak verir, hepimizin takip
ettiği dini terk edecek olursanız, toplumsal dokumuz, ahenk ve
istikrarı korumak için takip ettiğimiz kural ve düzenlemeler
çökertilecektir demek istemektedir.161
“Bir kötülük gören kimse, bunu eli ile bertaraf etsin; bunu
yapmak elinden gelmiyorsa dili ile karşı çıksın; bunu da yapamayan
(kötülüğe) kalben buğzetsin ki, bu da artık imanın en zayıf
derecesidir”162 hadisi, dinin toplum üzerindeki etkisine, dinin
toplumsal yönüne işaret etmektedir. Hadiste “kötülüğü el ile bertaraf
etme” tabiri, toplumda düzensizliği, başıbozukluğu ortadan
kaldırmaya yönelik bir durumdur. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm, böyle bir
toplumda fitnenin ortaya çıkacağını bildirerek, fitneyi ölümden beter
saymaktadır.163
İslamî anlayışta din, doğru işler yapmayı, doğru düşünmeyi,
doğru anlamayı ve eylemin(davranışların) arkasında yatan niyetlerin
doğru olmasını ister. Nitekim kişisel ilişkilerin her şey demek olduğu
bir toplumda, meşhur Cibrîl hadisinde164 ifade edildiği gibi, sorulan
sorular ve cevaplarla, İslâm’ın teslimiyet, iman ve güzel olan şeyleri
yapmak demek olan ihsan boyutu zikredilmiştir. Çalışmamızın
başında anlamlarını verdiğimiz din kelimesi, bu hadiste bütün bu
boyutları anlatmak için kullanılan bir kelimedir. Yani din, ferdin,
kişisel ve toplumsal bütün boyutlarını ilgilendirmekte ve onunla ilgili
düzenlemeler yapmaktadır. Hz Peygamber (sav) hadiste, bu üç doğru
yoldan her birine birer isim vermiştir. Buna göre, eylemlerle ilgili
olduğunda ‘teslimiyet’ dindir, düşüncelerle ilgili olduğunda ‘iman’

160 İbn Atıyye, el-Muharreru’l-Vecîz, IV/555.
161 Chittick, Murata, İslâm’ın Vizyonu, s.37.
162 Müslim, İman, 78; Ebû Dâvud, Salât, 232.
163 Nisâ, 4/59.
164 Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1.
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dindir ve niyetlerle ilgili olduğunda da ‘güzeli yapmak(ihsan
duygusu)’ dindir165 denilebilir.
Kur'ân-ı Kerîm ve Kimlik Kavramı
İnsan, birçok bilim dalı tarafından farklı yönleri ile ele
alınmıştır. Meselâ genel anlamda ilim, insanı (fiziksel/biyolojik)
maddesiyle; sanat, duygusal yönüyle; felsefe, daha çok aklî yönüyle
ele alarak değerlendirmiştir. Din ise, bütün disiplinlerden farklı olarak,
insanı tüm yönleri ile dikkate alan yegâne kurumdur.
Arapça ‘e-n-s’ kök fiilinden türeyen ‘insan veya ins’ kelimesi;
‘şahıs kabile, grup, düşünen canlı, medenîlik, yakınlık, sevimli olmak,
alışmak, unutmak, göz bebeği, siyah nokta, parmak ucu, düşünmek ve
işitmek’166 gibi anlamlara gelmektedir. Kur'ân’ın ifadesine göre insan,
sahip olduğu bilgiyi doğuştan getirmez. Annesinden hiçbir şey
bilmeden, ama bilgi edinme kapasitesi ile doğar.167 Öyleyse, daima
toplum içinde ve birlikte yaşama özelliğiyle doğan insan, başkalarının
varlığına, bilgilerine ve yardımına muhtaç olan sosyal bir varlıktır.168
İslam Düşünce Tarihinde, insanla ilgili ilk bilgiler şüphesiz Kur'ân’da
görülür. Kur'ân’ın bize verdiği bilgilere göre insan; “kendisine secde
edilen”169,“Allah’ın yeryüzünde halîfesi seçilen”170, “güzel mizac ve
kabiliyetler verilen”171, “zayıf biçimde yaratılan”172, “nankör”173,
“aceleci”174, “cimri”175, “tartışmaya düşkün”176, “zâlim, cahil”177,
“hırslı”178 gibi birçok şekilde nitelendirilmektedir.

165 Chittick, Murata, İslâm’ın Vizyonu, s. 34-36 41.
166 İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, I/147-150; Isfehânî, Müfredât, s. 34; Tehânevî, Muhammed, A’lâ b. Ali, Keşşâfü
Istılâhâti’l-Fünûn, Beyrut trs., I/277-280; Cevherî, Sıhâh, III/904-906; İbn Fâris, Ebu’l-Hüseyin, Mu’cemu
Mekâyısı’l-Luğa, Dâru’l-İhyai’l-Kütübi’l-Arabî, Kahire, 1366, I/145; Komisyon, Mücemu'l-Vasit, Dârü’dDa’veh(Çağrı Yayınları), İstanbul, 1406/1986, s. 29; Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,
Rehber Yayıncılık, Ankara 1997, s. 398; Doğan, D. Mehmed, Büyük Türkçe Sözlük, Birlik Yay., İstanbul 1986, s.
471.
167 Bkz. Nahl, 16/78 Mülk, 67/23; Secde, 32/99.
168 Dönmezer, Toplumbilim, s. 44
169 Bakara, 2/34; Hicr, 15/29; Sa’d, 38/72.
170 Bakara, 2/30; En’am, 6/165.
171 İsrâ, 17/70.
172 Nisâ, 4/28.
173 İbrahim, 14/34; İsrâ, 17/67; Hac, 22/16; Şûrâ, 42/48; Zuhruf, 43/15; Âdiyât, 100/6.
174 İsrâ, 17/11.
175 İsrâ, 17/100.
176 Kehf, 18/54.
177 Ahzâb, 33/72.
178 Meâric, 70/19.
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İnsanı tanıtan bu bilgilere baktığımız zaman bunlar, insanın
hem kimliği, hem de kişiliği hakkındadır. Bilindiği gibi ‘kim?’
sorusunun cevabı, insanın kimliğini, ‘nasıl?’ sorusunun cevabı da,
insanın kişiliğini açıklamaktadır. İnsanın sahip olduğu kimlik, birisi
irâdî; diğeri fıtrî (gayr-i irâdî) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır.
Fıtrî kimlik, insan kimliği başta olmak üzere cinsiyet ve etnik
kimlikleri kapsamaktadır. İrâdî kimlik ise, başta inanç kimliği olmak
üzere, medenî, ilmî, meslekî vs. sonradan edinilen veya kazanılan,
tercihe bağlı kimlikleri içine almaktadır. Kur’ân-ı Kerîm, genel insan
kimliği konusunda bilgi verirken, fıtrî yani irade dışı olanları, ne
yüceltir, ne de alçaltıcı olarak görür. Buna karşılık, iradeye bağlı
kimliklerin, bir değer unsuru olarak kabul edildiği Kur’ân’da,179
inananlar ile inanmayanların, bilenlerle bilmeyenlerin bir
tutulmadığına dair bir çok âyet bulunmaktadır.180
Her toplumun, fertlerinden beklentileri; fertlerin de bir takım
yükümlülükleri vardır. Bu beklentiler ve yükümlülükler gerçekleştiği
ölçüde, bireyler fert olmaktan çıkıp sosyal bir varlık haline gelir, yani
sosyalleşir ve sosyal kimlik sahibi olurlar. Bu açıdan bakıldığında
İslamiyet, yalnız bir din değil, kişiler için sosyal kimlik aracı
vazifesini de görmektedir. Müslümanların yaşadığı toplumlarda,
kişiliğin gelişimi aşamasında dinin göstermiş olduğu etki, Batı’daki
toplumlara oranla daha fazladır.
İslâm dini inananlarını, dünya ve âhirette mutlu kılmayı
amaçlar. Bunun için de insanın sadece iç dünyasına ve ahiret hayatına
hitap etmekle kalmaz; aynı zamanda dünya hayatını ve insan
ilişkilerini de düzenler. Çünkü insanın mutlu olabilmesi için, ideal bir
toplum yapısının da olması gerekmektedir. Bu sebeple İslâm dini,
insanlar arası ilişkileri de düzenleyip, bu hususta yapılması ve
yapılmaması gerekenleri öğretmektedir. Yani İslâm bu yönüyle
toplum bireylerinin sosyalleşmesine katkıda bulunarak, bir anlamda,
kimlik üzerinde olumlu bir etkisi yapmaktadır.
Din ferde ve sosyal gruba, iyi ve doğru hedefler gösterir.
İslâm dini, kendisine inananların zihniyet yapısını ve alışkanlıklarını
şekillendirip, onlara bir kimlik kazandırır.181 Kur'ân-ı Kerîm ve Hadisi şerifler olumlu bir tip olarak mü’min ve Müslüman’dan söz eder. Bu
kimliğe ‘müslüman kimliği' denilir. Kur'ân-ı Kerîm’de mü’min ve
Müslüman’ın özellikleri bazen aynı çerçevede geçer. Müslümanlık,
179 Rûm, 30/30.
180 Secde, 32/18, Fâtır, 35/22, Sâd, 38/28, Zümer, 39/9, Kalem, 68/35.
181 Bkz., Bakara, 2/132-133, 136; Âl-i İmrân, 3/19, 52, 64, 67, 85, 102; Mâide, 5/3, 111; Yûsuf, 12/101; Cin,
72/14.
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İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlâk esaslarının tatbik edilmesini gerektirir.
Çünkü Müslümanların davranışlarında ölçü Kur'ân-ı Kerîm ve Hz.
Peygamber (s.a.v)’in davranışlarıdır.182 Bu ayarlama yapılmadığı
sürece kişinin sadece bu vasfı itiraf etmesi kendisine fazla bir şey
kazandırmaz.
Çünkü din, inananlarının dinî hayatlarıyla birlikte, ticariiktisadi, ailevî hayatlarına, beşeri ilişkilerine, ahlâkî davranışlarına,
kâinat
ve
varlıklar
karşısındaki
tavırlarına,
olayları
değerlendirmelerine kılavuzluk eder. Yani onlara bir kimlik
kazandırır. Mesela doğumda çocukların kulağına ezan ve kamet
okunması, isim verilmesi, erkek çocukların sünnet edilmesi, belli yaşa
gelmiş gençlerin evlendirilmesi, nikah törenleri, komşuluk hukukuna
önem verilmesi, selamlaşma biçimi, yemek adabı, mescid ve
camilerdeki tavırlar, ölmekte olan insanlara yapılan işler, cenazelerin
gasli, tekfini, namazlarının kılınışı, defni gibi hareketler insanların bir
ömür boyu yaptıkları hareketlerdir. Hayatın tümüyle alakalı olan,
bütün bu muamelelerde, İslam dininin belirleyiciliği vardır.
İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân ve Hadislerde,
insanların toplum içerisinde nasıl hareket edeceğine ve insanlar arası
ilişkilere dair pek çok mesaj vardır. İnsanların toplumsal vazifeleri,
görgü kuralları ve yapılması doğru bulunmayan davranışlar bu temel
kaynaklarda sıkça belirtilmektedir. İnsanların toplumsal vazifeleri ve
ferdî-sosyal kimliklerini oluşturma, koruma ve geliştirme adına; âdil
davranmak, adâletin sağlanmasına katkıda bulunmak183 verilen sözde
durmak184 toplumda bir grup olarak bulunan ve insan kimliği adına
önemli işlevleri olan akrabalık bağlarını koruyup geliştirmek185,
komşuluk ilişkilerine dikkat etmek,186 evlilik,187 toplumsal ilişkilerde,
sosyal grup içerisinde alçakgönüllü olmak,188 insan haklarına saygı
göstermek,189 bağlı bulunulan grubun üyelerine veya başkalarına karşı
suizandan kaçınmak,190 davranışlarda îtidal üzere olmak,191 incelik,

182 Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman ile İslâm’ı Yeniden Düşünmek, Kitâbiyât, Ankara 2000, s. 122.
183 Mesela bkz. Nisâ, 4/58 Adaleti ayakta tutmakla ilgili diğer ayetler için bkz. Bakara, 2/282; Nisâ, 4/135; Mâide 5/8;
A’raf, 7/29; Nahl 16/90; Mümtehıne, 60/8; Buhari, Sulh, 11.
184 Mesela bkz.; Nahl 16/91; Benzer ayetler için bkz. Bakara, 2/177; Âl-i İmrân 3/76; Tevbe, 9/7; Rad 13/25.
185 Nur 24/22; Benzer âyetler ve hadisler için bkz. Nisa, 4/1, 36; Buhari, Edeb, 11; Müslim, Birr, 6.
186 Buhari, Edeb, 28, 30.
187 Bkz. Mâide, 5/5; Nûr, 24/32.
188 Furkan, 25/63.
189 Şu’arâ 26/183.
190 Hucurât, 49/12.
191 Bakara, 2/143; İsrâ, 17/29; Furkan, 25/67.
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mütevazilik,192 söz ve davranışlarda doğruluk,193 vb. hususlar üzerinde
önemle durulmuştur. Ayrıca ıslah, aile fertleri arasında barış,194 anne
babaya iyilik,195 aile içinde sevgi ve merhamet,196 hak ve görevler
konusunda müsamahakâr davranmak,197 aile fertlerine iyilikle
muamele198 gibi değer ve özellikler de, Kur’ân ve sünnette
emredilmektedir. Bu emirlerden başka insanlar arası ilişkilerin sağlıklı
işlemesi adına, olumlu bir kimlik oluşturmak için yapılmaması
gerekenler bağlamında, yasaklar da199 bildirilmiştir.
Neredeyse bütün tefsirlerde “Kur’ân’ın en kapsamlı âyeti”
olarak gösterilen rivayetlerin işaret ettiği gibi200 “Muhakkak ki Allah
adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayasızlığı,
kötülüğü ve zorbalığı yasaklar.”201 âyetinde zikredilen üç emir ve üç
yasak, sosyal içerikleriyle dikkat çekmektedir. Fahreddin Râzî’nin de
ifade ettiği gibi “Bu âyette Allah Teâlâ yükümlülükle ilgili farz ve
nâfile mahiyetindeki ilkeleri; ahlâk ve âdâba dair genel ve özel
konuları bir araya getirmiştir. Bu âyet insanlığın muhtaç olduğu ve
ilâhî bir aydınlatma olmadan ulaşamayacağı helâl-haram, sevap-ceza
konularında, açıklama getiren bir rehber” olarak tanıtan bir önceki
âyetin tasdiki mahiyetindedir. Çünkü bu âyetin buyruğuna uyarak her
durumda adaletli olan, gerektiğinde özveride bulunabilen, yakınlarına
cömertçe iyilik eden; bunun yanında edepsizlik ve hayâsızlıktan,
kötülük ve çirkinliklerden, saldırgan davranışlardan uzak duran insan,
aslında bu suretle ruhunun yükselişi için gerekli olan iyilikleri yapar
ve kötülüklerden uzak durur hale gelmiş demektir.”202
Bu noktada kimlik oluşturması açısından sünnet, oldukça
önemlidir.Ancak değişik açılardan sünnete yönelik tartışmalar ilk
yıllardan beri yapılmaktadır. Bu tartışmalar bugün ortaya çıkmış bir
mesele değildir.203 Bazıları aceleci ve kayıtsız yorumlar olarak,
192 Âl-i İmrân, 3/159; Furkan, 25/63.
193 Tevbe, 9/119; Muhammed, 47/21.
194 Nisâ, 4/128-129.
195 İsrâ, 17/23; ‘Ankebût, 29/8.
196 Rûm, 30/21.
197 Bakara, 2/228.
198 Nisâ, 4/19.
199 Âl-i İmrân 3/180; Diğer ayetler için bkz. Nisâ, 4/37; Tevbe, 9/35; İsrâ, 17/29; Muhammed, 47/38; Hucurât, 49/11;
Hadîd, 57/23; Hümeze, 104/1.
200 Meselâ bk. Taberî, Câmi’l-Beyân, XIV/162-163; Râzî, Tefsîr-i Kebîr, XX/101; Şevkânî, Muhammed b. Ali,
Fethu’l-Kadîr, Beyrut 1412/1991, III/212-213.
201 Nahl, 16/90.
202 Râzî, Tefsîr-i Kebîr, XX/100, 105.
203 Kara, Necati, Kur’ân ve Sünnet Bütünlüğü, İhtar Yay. Erzurum 1995; s. 233-269.
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bazıları da ilmî ciddiyetten uzak bir üslûp ile eski düşünce ve itirazları
ortaya atmakta ve kamuoyunu neredeyse hemen her seviyede meşgul
etmektedir. Tabii ki medya’nın da bunda payı büyüktür.204
Küreselleşme faaliyetlerinin, medya vasıtasıyla gerçekleştirilen dinî
ve etnik ayrışmayı teşvik edici olumsuzlukları, toplumsal birliğin
Kur’ân ve sünnete dayalı kültürel miras üzerine inşa edilmesiyle
dengelenebilir.
Sünnetin veya Hz. Peygamber’in bu önemli konumu Kur'ân-ı
Kerîm’de, “De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız, beni izleyin ki Allah da
sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; zira Allah çok affedicidir, rahmet
membaıdır.”205 şeklinde bildirilmektedir. Demek ki Allah’ı sevmenin
bedeli, Hz. Peygamber’e, sünnete ‘tabi olmak’tır. İslâm’da; “Allah’a
itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah’a karşı gelmekten sakının.
Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık
tebliğdir.”206 “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve
sizden olan idarecilere de itaat edin.”207 meâlindeki âyetlerde208
buyrulduğu gibi, itaat konusunun arkasında öncelikle iman duygusu
yatmaktadır. Hz. Peygamber(s.a.v) de bu hususta, “İtaat yalnız dinin
uygun gördüğü konulardadır”209 buyurmaktadır. Bu yüzden Elmalılı,
“itaatın sebebi, ne öncelik, ne hevadır, bilakis hakka ve hak delillere
uygun olmaktır. Toplumu ve grubu ilgilendiren hususlarda doğru ve
yanlış araştırması yapılmadan, zayıf görüşlere uyulması tevhid şiarına
uygun düşmez”210 demektedir.
Genel anlamda farklı disiplinlere göre ayrı ayrı şekillerde
tanımlanan itaat kavramı, “bir otoritenin emirleri ile oluşan davranış
değişikliği”211, “güçlü ve üstün niteliklere sahip bir otoritenin kontrolü
altına girme davranışıdır”212 şeklinde tarif edilmektedir. Bu sebeple
âyette Hz. Peygamber’e ‘Allah’ı seviyorsanız beni izleyin, bana tabi
olun’ demesi emredilmektedir. Çünkü İslam toplumlarında, fertlerin
ve toplumların kimliğini oluşturan İslâmî ve insanî değerlerdir.
Dinin değerlerine riâyet eden insanlardan oluşan ideal bir
toplum, basiretli bir toplumdur. “İşte bu, benim yolumdur. Ben,
204 Çakan, İ.Lütfi, “Sünnet’e Yönelik Tartışmalar” Bilgi ve Hikmet Dergisi, İstanbul 1994/6, s. 112.
205 Âl-i İmrân, 3/31.
206 Mâide, 5/92.
207 Nisâ, 4/59.
208 Âl-i İmrân, 3/31, 132; Nisâ, 4/65, 69; Nûr, 24/63; Ahzâb, 33/36; Şûrâ, 42/10, 52-53; Fetih, 48/17; Necm, 53/3-4.
209 Müslim, İmâre, 39-40; Benzer hadislerden bazısı için bkz. Tirmizi, İlim, 16; Ebû Dâvud, Sünnet, 5; İbn Mâce,
Mukaddime, 6.
210 Yazır, Hak Dîni, I/586, 595.
211 Sakallı, Sosyal Etki, s. 64; Arkonaç, Sosyal Psikoloji, s. 262.
212 Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 164; Marshall, Sosyoloji, s. 368.
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Allah’a çağırıyorum.”213 âyetinde ifade edildiği gibi, ideal toplumun
fertleri basîretle hareket ederler, başkalarının peşinden körü körüne
gitmezler ve ciddi bir tahkikat sonucu gerçeklere tabi olarak ideal bir
toplum oluştururlar. Bu durum: “Ey inananlar, sizden kim dininden
dönerse (bilsin ki) Allah, yakında öyle bir toplum getirecek ki (O)
onları sever, onlar da O'nu severler. Mü'minlere karşı alçak gönüllü,
kâfirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler”214; “Allah sizden, inanıp iyi
işler yapanlara va'detmiştir: Onlardan öncekileri nasıl hükümran
kıldıysa, onları da yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için
seçip beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve korkularının
ardından kendilerini (tam) bir güvene erdirecektir..”215 âyetlerinde
bildirilmektedir.
Kur'ân’da pek çok konuya yer verilmesi yanında, bir kimlik
talimi olarak, Müslümanlara düşmanları da tanıtılır, Hz. Peygamber’in
etrafında birlik içerisinde olmaları emredilir. Mesela bunlardan birisi:
“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın.
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman
kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti
sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz.”216 âyetidir. Âyette görüldüğü
gibi, İslâm dini inançta ve amelde birliğe büyük önem verir. Çünkü
İslam dininin ve yaşanan dinî hayatın esasını tevhid akîdesi oluşturur.
Yani tebliğ edilen dinî esasların hepsi tevhid potasında erimiştir.
Dolayısıyla İslam dininin ve dinî esasların önemli bir özelliği,
birleştirici oluşlarının yanında, sosyal hayatı düzenleyici karakterde
olmalarıdır.217 Bunun içindir ki inanç alanında Allah’ın birliği ilkesini
getirdiği gibi, Müslümanların birliğini sağlayacak prensipler koymuş,
amelî tedbirler almıştır. Ayrıca Kur'ân, müşriklerin ve Ehl-i kitabın bir
ümmet olduğunu, Yahudi ve Hıristiyanlara tabi olmadıkça onlarla
uzlaşma sağlanamayacağını sık sık hatırlatarak, Müslümanlara
kendilerine özgü ayrı bir kimlik ve şahsiyet kazandırır.218
Kur'ân-ı Kerîm’de, hevasına tabi olan kimselerin, insana ve
kimliğine etkisinden de bahsedilmektedir.219 Bugün toplumda
213 Yûsuf, 12/108.
214 Mâide, 5/54.
215 Nûr, 24/55.
216 Âl-i İmrân, 3/103; Konu ile ilgili diğer âyetler için bkz. Bakara, 2/178, 220, 253; Âl-i İmrân, 3/28, 105; Enfâl,
8/63; Hucurât, 49/10.
217 Uğur, Müctebâ, “Asr-ı Saadet’te Sosyal Hayat” Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslâm, Editör: Vecdi Akyüz,
Beyan Yay., İstanbul 2006 I/144-145.
218 Bardakoğlu, Ali, “Kur’ân ve Hukuk”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları I, İSAV. Ensar Neşriyat, İstanbul 2000, s.
100.
219 Tâ-Hâ, 20/16.
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insanların çoğunluğu ‘heva’larına uygun bir hayat tarzını
benimsemekte, hatta bu yaşam tarzı bir anlamda organizeli bir şekilde
baskı aracı haline getirilip, bu şekilde yaşamayanlar garip karşılanır
hale gelmektedir. Bazen de çoğunluk karşısında fertler isteyerek veya
istemeyerek farklı bir psikoloji ve kimlik içerisine girmektedirler.
Ancak hevalara tabi olma ve gerçeğe sırt dönme hususunda
Müslümanlar ikaz edilmekte220 ve çoğunluğun hevasına uymama
noktasında Allah’ın yardımından da bahsedilmektedir.221 Ayrıca Hz.
Peygamber’e -O’nun şahsında ümmete- hitaben, çoğunluğun
yaptıklarına ve söylediklerine karşı sabır gösterilmesi, kimliğin
korunması gerektiği bildirilmektedir.222 Kötü propaganda, olumsuz
grupların etkisi ve grup baskısı karşısında kişilerin gevşememesi ve
sabretmesi ve bu şekilde de kimlik/kişiliklerini korumaları
gerektiğinden bahisle, Müslümanlar için İslam kimliğinin, Allah
tarafından seçildiği ifade edilmektedir. 223
Buna göre inanan insan için, Müslümanlık aleni bir kimliktir.
Müslüman dinini yaşarken korku ya da psikolojik eziklik içinde
olmamalıdır. İslam Dininde, namazın cemaatle ve mümkünse camide
kılınması, camiye giderken ayrı, dönerken ayrı yolların kullanılması
tavsiyesinin sebeplerinden birisi de, İslâm’ı görünür kılmak içindir.
Yani bireysel olgunlukla birlikte, toplumsal görünürlük de önem
kazanmaktadır.
Kur'ân’daki bu beyanlardan başka, kimlikle ilgili olarak Hz.
Peygamber: “And olsun ki siz, kendinizden önceki milletlerin yoluna
kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak
uyacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğine girseler, siz de o deliğe
gireceksiniz.”224 buyurmuştur. Sahâbilerin bu nasıl olacak şeklindeki
soruları üzerine de Müslümanların, Yahudiler ve Hrıstiyanlara
benzemeye çalışacaklarını belirtmiştir.
Kur'ân-ı Kerîm’de salih insanlarla birlikte olmanın insan
üzerindeki olumlu etkisine işaretle, iyilerle beraber olmak225
emredilmektedir. Çünkü her toplumun bireye ve kimliğine yapacağı
etki, birlikte olunan o toplumun özelliklerine göre değişmektedir.
Olumlu özelliklere sahip bir toplum veya grubun etkisi olumlu ve iyi

220 Mâide, 5/77; En’am, 6/56.
221 İsrâ, 17/74.
222 Rûm, 30/60.
223 Bakara, 2/132; Mâide, 5/3; Tâ-Hâ, 20/130; Hac, 22/78; Müzzemmil, 73/10.
224 Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/325, 327, 527; III/84, 94; V/218, 340; Buhârî, İ’tisâm, 14; Enbiyâ, 50; Müslim,
İlim, 6; Tirmîzî, Fiten, 18; İbn Mâce, Fiten, 17.
225 Tevbe, 9/119.
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yönde olmakta, olumsuz özelliklere sahip bir grup veya topluluğun
etkisi ise, olumsuz olmaktadır.
Kur'ân-ı Kerîm’de, ailenin ruhsal boyutunun olduğu, ailenin
karı-koca ve çocuklarla birlikte, günlük hayatın streslerinden uzak,
sevgi-şefkat, merhamet, huzur, ilgi ve mutluluk gibi psikolojik
olguların yaşandığı veya yaşanmak istendiği bir mekan olduğu226
bildirilmiştir. Hz Peygamber, çocuğun dînî inancının şekillenmesinde
içinde yaşadığı ailenin, grubun veya toplumun rolüne işaret
etmektedir.227 Kur'ân-ı Kerîm’de de, genç nesillere eğitim yoluyla
aktarılan, toplumsal değerlerin vazgeçilmez bir unsuru olan inançların
oluşmasında ve değiştirilmesinde, içinde yaşanılan grubun veya
toplumun etkili olduğu bildirilmektedir. Bazen de bu grup ve
toplumun, akla uygun olup olmadığına bakmaksızın, koyu bir
taassupla hakka ve hakikate karşı çıktıklarına, önemle dikkat
çekilmektedir. 228
Bu nokta, son yıllarda toplumsal ve siyasi olarak
değerlendirilen kimlik ve kültür meselesinde, İslâm kimliği ve İslâm
kültürü ile alakalı olarak düşünülmelidir. Müslüman toplumlar,
kimliklerini tehdit eden farklı kültürlere karşı İslâmî kimliklerini
korumalıdırlar. Kültürler arası mücadelede, kendi öz değerlerine sahip
çıkabilmenin temel şartı, o kültürün kaynaklarına sıkı sıkıya
sarılmaktır.229 Kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün kurucu
değerlerine
sarılmamız
kaçınılmazdır.
Çünkü
neslimizi,
değerlerimizden ve kimliklerinden haberdar etmezsek, onlara
bırakabileceğimiz, aşağılık kompleksi ile kendi mazilerini ve
istikballerini küçük görme duygusundan başka bir şey olmayacaktır.230
Çalışmamızın başında da söylediğimiz gibi, modern
toplumlarda fertlere, gruplara ve toplumlara yüklenen anlamlar,
kimliklerden daha çok zihniyetler231 üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Çünkü günümüzde dünya, amansız bir medeniyetler arası kültürel
savaşa, değerler savaşına şahit olmaktadır. Sıcak savaşlar, şimdilerde
teknoloji destekli veya teknoloji rehberliğinde, kültürler arası savaşa
dönüşmüştür. Temelde yine dînî inançlar ve amaçlar yatmaktadır.
Bütün imkân ve cazibesiyle medya, bu kültürler savaşının, çağdaş

226 Rûm, 30/21.
227 Buhârî, Cenâiz, 80; Müslim, Kader, 22; Tirmîzî, Kader, 5 Ebû Dâvud, Sünnet, 17.
228 Mâide, 5/104; A’râf, 7/28, 70; Yûnus, 10/78; Enbiyâ, 21/52-53; Şu’arâ, 26/71-74; Zuhruf, 43/21-24; Nûh, 71/27.
229 Çakan, İsmail Lütfi, “Hadis Edebiyatında ‘Kitap ve Sünnete Bağlılık’ Üzerine Genel Bir Tetkik”, MÜİFD. Sayı, 710, İstanbul 1992, s. 325-327.
230 Esed, Muhammed, Yolların Ayrılış Noktasında İslâm, terc. Hayrettin Karaman, İstanbul 1986, s. 81-82.
231 Sezen, Sosyolojik Yorum, s. 159.
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silahlarının toplu adı ve vasıtası olmaktadır.232 Ferdin ve toplumun
kimliği açısından, toplumda dillendirilen, İslâm kaynaklarına yönelik
yeniden yorumlama ihtiyacı, gelişen şartlara paralel olarak ortaya
çıkmaktan daha çok, kültürel savaşın zorlamasıyla hızlandırılmaktadır.
Bu sebeple şimdilerde ‘ezmânın teğayyürü ile ahkâmın
teğayyürü/zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi’ esası233,
büyük ölçüde dış güdümlü bir seyr içinde, sınırsız bir uygulama
şansına sahip kılınmaya çalışılmaktadır. Çağdaşlık, demokrasi, insan
hakları, toprak bütünlüğü, kültürel eşitlik, çok seslilik vs., ne kadar
erdem ifade eden kavram varsa hepsinin, Müslüman varlığına
tahammül noktasında sıfırlandığı, iş bu noktaya gelince hiçbir
bağlayıcı rol üstlenmediği değişik vesilelerle hep görülmektedir. İslâm
ülkelerindeki değişmeler ve gelişmeler, sömürgeci kültürlerin baskısı
sonucu ivme kazanmıştır.234
Kültürel kimlik, kişilerin ve mensup oldukları toplumun
adıyla, bayrağıyla, dili, kıyafeti ve diğer bütün kültür unsurlarıyla
toplumda yansıdığı gibi, fertte de kendini gösterir. Bu bakış açısıyla
İslâm, özgürlükler de demek olan kimlik farklılıklarını kaldırmayı
istememiştir. Nitekim Muhammed Hamidullah, “İslâm’dan sonra
Mekke’lilerle Medine’lilerin kazdıkları mezarlar arasında bile
farkların bulunduğunu”235 belirtirken bu konuya temas etmektedir.
Bu izahlardan anlaşılacağı gibi, kişisel ve toplumsal
fonksiyonlar üzerinde etkili olan din veya inanç sistemi, ibadet ve
taatleri, ahlak anlayışı ve insanlar arası sosyal ilişkileri tesis etmesi ile
bir açıdan insanın kimliğini oluşturmaktadır. Bunlar hakkıyla eda
edildiği zaman insanın kim olduğu veya kimliği ortaya konulmuş
olmaktadır. Onlar ihmal edilip, görmezden gelindiği zaman da, insan
özünden uzaklaşıp, kimliksiz bir hale gelmektedir. Bir başka ifadeyle,
insan kendisini bir yerde zannetse, bir düşünceye mensup görse bile;
ancak o yerin ve düşüncenin gereklerini yerine getirmiyorsa, hiç
farkına varmadan boş bırakılan şeylerin yerini başka düşünceler,
anlayışlar ve kültürler almış, dolayısıyla farklı bir kimlik yerleşmiş
olmaktadır. Sonuç olarak inanç sistemi bütün olarak ele alınmalı ve
onun esasları kimliğin bir yönü olarak görülmelidir. Bu böyle kabul
edilmediği takdirde, bir yozlaşma, özünden uzaklaşma ve
kimliksizleşme peşinden gelecek demektir.

232 Çakan, “Sünnet’e Yönelik Tartışmalar” s. 112-113.
233 Geniş bilgi için bkz. Erdoğan, Mehmet, İslâm Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, İstanbul 1990, s. 15-255.
234 Çakan,“Sünnet’e Yönelik Tartışmalar” s. 113.
235 Hamidullah, Muhammed, İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1993, II/1051.
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Sonuç
Kişisel kimliğin, ferdin sosyal kimliğini etkileyeceği, sosyal
kimliğin de kişisel kimliğin gelişimine katkıda bulunacağı
bilinmektedir. Bugün yaşadığımız asırda, her alanda muhatap
olduğumuz hızlı değişimler dikkate alındığında çocukların, yeni
yetişen nesillerin, ‘Ben neyim?' sorusu karşısında, aidiyetlerini
bilemeyecek, kendilerini tanımlayamayacak duruma düşmemeleri
için, daha fazla gayret göstermek durumunda olduğumuz açıktır.
Fertler şahsiyetlerinin dengesini sağlayarak ayakta kalabilirler.
Denge her şahsın hayatının ilk yıllarından itibaren kendine tedricen bir
‘şahsiyet’ oluşturmasıyla sağlanır. Tam bir kimlik ancak çocukluk ve
ergenlik bunalımlarının başarı ile çözülmesiyle ortaya çıkar.
Toplumlar da, sağlıklı yapılarını, toplum bireylerinin içinde
bulundukları durumları anlamaları, sağlıklı birer kimlik kazanmaları
ve bu kimliklerini gerçekleştirmeleri sayesinde muhafaza ederler.
Her toplumun, fertlerinden beklentileri; fertlerin de bir takım
yükümlülükleri vardır. Bu beklentiler ve yükümlülükler gerçekleştiği
ölçüde, bireyler fert olmaktan çıkıp sosyal bir varlık haline gelir, yani
sosyalleşir ve sosyal kimlik sahibi olurlar.
Kur'ân-ı Kerîm gerek fert, gerekse cemiyet olarak insandan
bahseder ve ona hitap eder. Cemiyet içinde bulunan her çeşit
insandan, bütün yönleriyle ailelerden, gruplardan, birliklerden, kavim
ve ümmetlerden, özetle toplumdan bahseder. Hz Peygamber (sav) de
bir toplumun oluşmasında etki eden amilleri, ilk Müslümanlar
arasında uygulamış ve her birisi sosyal kimlik sahibi insanlardan
oluşan, insanlık tarihinde eşine pek az rastlanan huzur, güven birlik,
sorumluluk gibi esaslara dayalı ideal bir toplum meydana getirmiştir.
Bu anlamda İslâm dini, yalnız bir din değil, aynı zamanda
toplumda, kişiler için sosyal kimlik aracı vazifesini de görmektedir.
Çünkü İslâm dini inananlarını, dünya ve âhirette mutlu kılmayı
amaçlar. Bunun için de insanın sadece iç dünyasına ve âhiret hayatına
hitap etmekle kalmaz; aynı zamanda dünya hayatını ve insan
ilişkilerini de düzenler. Bu amaçla yapılması ve yapılmaması
gerekenleri öğreterek, toplum bireylerinin sosyalleşmesine katkıda
bulunur.
Başta Kur’ân olmak üzere temel kaynaklarımız, insan
kişiliğinin nasıl ve ne şekilde oluştuğunu ve etkilenme nedenlerini
yani duygu, düşünce ve davranışlarımızın oluşumunu, günümüz beşerî
bilimlerinden, psikoloji ve sosyolojiden çok daha önce ortaya
koymuştur. Dinî pratikler ve en geniş anlamıyla ahlâkî davranışlar,
insanda bir benlik ve dinî bir şahsiyet oluşturur. Ferdî veya sosyal
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kimlik problemi, sadece pozitif-beşerî bilimlerin problemi değildir.
Bugünkü problemlerin anlaşılması, çözümü ve asgariye indirilmesi
noktasında semavî dinler özelinde, İslâm dininin yapacağı katkılar göz
ardı edilmemelidir.
Yaşanan modern hayatta, değer boşluğu, fertlerin kişilik ve
kimlik krizlerini halletmekte çektikleri zorluk, gözler önündedir.
Modern yaşama biçiminin önlenemez olumsuz sonuçları, sosyal
değerleri ve ilişkileri derinden etkilemekte, hatta belirleyici
olmaktadır. İnsanlar, aile hayatından ticarî hayata, insan
ilişkilerinden sosyal görev ve sorumluluklara kadar bütün
alanlarda, âdeta ikinci bir kimliğe bürünerek pragmatist, bencil ve
aldırmaz bir biçimde davranabilmektedir. İnsanların bir kısmı bu
krizi ve boşluğu, inandıkları din ve dini inançlara sıkı sıkıya sarılmak
suretiyle çözmektedirler. Çünkü insan, dini, sadece bir idrak ve fikir
olarak değil aynı zamanda ve daha çok pratikler olarak yaşar.
Dünyada meydana gelen sosyal ve kültürel değişmeler, fertlerin
manevi dünyalarında oluşan boşluklar ve tatminsizlikler sebebiyle,
hayatın anlamına dair arayış ve yönelişler, kutsala olan ilgi, her geçen
gün artmaktadır. Çünkü din müessesesinin bir toplum olayı ve insan
davranışlarına yön veren bir unsur olduğu, toplumu her açıdan
şekillendirdiği ortadadır.
Çocuklar aile içinde yaşatılan kültürden, sanıldığından çok
fazla ve güçlü bir şekilde etkilenmekte, bu yolla kazandıklarını ömür
boyu taşımaktadırlar. Çocuğun aile içinde sağlam ve köklü değerler
kazanabilmesi için aileler dinden gelen değerler ve ahlâki erdemler
üzerine kurulu geleneklerini, kültürünü sürdürmelidirler.Çünkü bu
anlamda yapılacak törenler, sohbetler davranışlar vb. yaşantılar, dini
duygu ve sıcaklığı taşıma ve yerleştirme etkisine sahiptirler.
İnsanlar için gelenek, onları kültürel bütünün bir parçası
halinde tutan davranış kalıpları olmaktan daha çok, insanın tarihten
gelen manevi kimlik değerleri ile bağlantıyı kurup sürdürecek bir öze
işaret etmektedir. Günümüzde yerleşik değerlere sahip bir insan için
güçlü, olgun ve saygın bir aile ve toplum yapısı oluşturmada
gelenekler, vazgeçilmez birer kültür ve kimlik öğeleri olarak görülür.
Geleneklere uymayanlar, kültürden ve sosyal kimlikten uzaklaşmış,
yozlaşmış ve topluma yabancılaşmış kabul edilir.
İnsanda yaratılıştan var olan türlü eğilimler, içgüdüler,
duygular, sosyalleşme, kimlik kazanma ve kimliğini gerçekleştirme
arzusu, normal bir şekilde gelişmeye ve terbiye edilmeye muhtaçtır.
Bu kuvvetler ihmal edilirse, insanın normal gelişmesine aykırı hareket
edilmiş olur. Fertlerin olduğu gibi, toplumların hayatında da bozulan
dengeyi yeniden kurmak için, din müessesesinin pozitif metotlarla
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incelenmesi, ruhsal ve sosyal yönlerinin tetkik ve tahlil edilmesi
gerekmektedir.
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Türk Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı
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Özet
Türkiye’de cari işlemler dengesi sürekli olarak açık vermektedir.
Bunun temel nedeni Türkiye ekonomik yönden büyümek zorunda olduğu için
ara malları ve sermaye malları ithal etmekte bu da dış ticeret açığı meydana
getirmektedir. Yani dış ticaret açığı cari işlemler açığını doğurmaktadır. Cari
işlemler açığı kısa vadeli sermaye ile finanse edildiği için Türkiye’de dış
borçlar çoğalmakta, bu durum cari işlemler açığının sürdürülebilirliğini
gündeme getirmektedir.
Cari işlemler açığı probleminin çözülebilmesi için kısa ve orta
vadede tüketim malları ve ara malları ithalatının azaltılması, turizmden elde
edilen gelirlerin artırılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler : Cari işlemler dengesi, cari işlemler açığı,
finansal sermaye

Abstract
In Turkey, current account balance continuously has been giving
deficit. The main reason of this, Turkey is a country that has to grow
economically. As a result of this, it imports intermediate goods and capital
goods; However this leads to an external trade deficit. External trade deficit
results in current account deficit. As current account balance is financed with
hot money external depts are increasing. This case results in a problem of
current account deficit.
To be solved the problem of current account deficit, the imports of
consumer goods and intermediate goods are necessary to be decreased and
the incomes of tourism should be increased in the short and middle term.
Key words : Current account balance, current account deficit,
financial capital
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Giriş
Cari işlemler dengesi, ülkelerin toplam döviz dengesini
gösterdiği için ekonomilerin uluslar arası karşılaştırılmalarında çok
önemli bir kriterdir. Çünkü eğer bir ülkenin cari işlemler dengesi fazla
veriyorsa, uluslar arası iktisadi işlemlerden dolayı o ülkeye giren
döviz miktarı ülkeden çıkan döviz miktarından fazla oluyor demektir.
Eğer tersi olursa çıkan döviz miktarı giren döviz miktarından fazla
demektir. Türkiye ekonomisinde çıkan döviz giren dövizden fazla
olduğu için cari işlemler dengesi sürekli açık vermektedir. Cari
işlemler dengesi açıkları konusunda ülkemizde çok sayıda araştırma
yapılmıştır. Araştırmaların ortak noktası cari işlemler açığının ortaya
çıkmasında ülkede izlenen ekonomi politikalarının yanlışlığıdır.
Türkiye’nin kalkınmak zorunda olduğu bir gerçektir. Ancak talebe
dayalı bir kalkınma değil, mutlaka üretim ve ihracata dayalı bir
kalkınma sağlanmalıdır. Türkiye ara malları ve tüketim malları
ithalatının çok önemli bir kısmını yurt içinde üretirse dış ticaret açığı
çok azalır. Ayrıca orta ve uzun vadede teknoloji üretmek suretiyle
yatırım mallarını da yurt içinde üretmelidir. Cari işlemler açıklarının
finansmanı kısa vadeli yabancı sermaye ile sağlandığı için ülkede hem
kısa vadeli dış borçlar artmakta, hem de bu sermaye dışarıya kaçtığı
zaman ekonomik krizler meydana gelmektedir.
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde cari işlemler ve cari
işlem açıkları konusunda gerekli bilgiler verildikten sonra, ikinci
kısımda cari işlemler açığının temel nedeni açıklanmıştır. Üçüncü
kısımda da cari işlemler açığının başlıca ekonomik etkisi üzerinde
durulmuştur. Dördüncü bölümde ise cari işlemler açığının çözümüne
ilişkin bazı önlemler ileri sürülmüş ve bu önlemler açıklanmaya
çalışılmıştır.
Cari İşlemler Dengesinin Tanımı Önemi Ve Cari İşlem
Açıkları
Ödemeler dengesi içerisinde yer alan cari işlemler dengesini
şu şekilde tanımlamak mümkündür : ödemeler dengesinin cari
işlemler hesabı, mal ve hizmetlerin uluslar arası akışını ve dış
ülkelerden gelen net girişi gösterir1. Bu tanıma benzer şekilde başka
bir cari işlemler dengesi tanımı da şu şekilde yapılmaktadır :
Ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi; mal ticareti dengesi,
hizmetler dengesi, yatırım geliri dengesi ve cari transferlerden

1

David Begg ve diğerleri : “Economics”, Second Edition, England, McGrawHill Book Company (UK) Limited, 1987, p.622.
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oluşmaktadır2. Her iki tanımın da ortak noktası cari işlemler
dengesinin; ihracat ve ithalatın meydana getirdiği dış ticaret dengesi,
uluslar arası hizmetlerin (turizm, taşımacılık vb.) meydana getirdiği
hizmetler dengesi, uluslar arası yatırımlardan doğan yatırım geliri
dengesi ve cari transferlerden meydana geldiğinin belirtilmesidir.
Cari işlemler dengesi uluslar arası karşılaştırmalarda en önde
gelen bir kriterdir. Çünkü cari işlemler dengesi bir bakıma toplam
döviz dengesini gösterir. Eğer bir ülkenin cari işlemler dengesi fazla
veriyorsa, uluslar arası iktisadi işlemlerden doğan ve o ülkeye giren
döviz miktarı çıkan döviz miktarından fazla demektir. Tersi durumda
ise çıkan döviz miktarı giren döviz miktarından fazla anlamına gelir.
Cari işlemler dengesine bakarak bir ülkenin cari işlemler dengesinin
GSYİH ve istihdam düzeyine etkisini tespit etmek mümkündür.
Örneğin, ihracatın ithalattan büyük olması hem GSYİH’yi hem de
istihdam düzeyini yükseltir3.
Ayrıca cari işlem kayıtları uluslar arası iktisadi kayıtlar olduğu
için, ülkelerin dış dünya ile bütünleşmelerini de gösterir. Eğer dış
ticaret hacmi (ihracat ve ithalat toplamı) milli gelire oranlanırsa bu
oran, söz konusu ekonominin dünya ile bütünleşme oranıdır4. Bu oran
Türkiye de 2007 yılı itibariyle yaklaşık %45’tir. Ekonomisi tamamen
dış ticarete dayalı ülkelerde entegrasyon oranı %100’leri bulabilir.
Türk ekonomisi açısından cari işlemler dengesini daha iyi
değerlendirmek için Tablo 1 düzenlenmiştir. Tablo 1’e göre Türk
ekonomisinde cari işlemler dengesi 2003-2007 yılları arasında giderek
artan oranda açık vermiştir. 2003 yılında yaklaşık 8 milyar dolar olan
açık, 2007 yılı sonunda yaklaşık 38 milyar dolar’a çıkmıştır. Başka bir
ifadeyle bu beş yıllık sürede cari işlemler açığı beş kat artmıştır. Cari
işlemler açığının ortaya çıkması ve sürekli artması mal ithalatının, mal
ihracatından fazla olmasından kaynaklanmaktadır. İhracat 2003
yılında 51.206 milyon dolar iken, 2007 yılında %12,5 artarak 115.307
milyon dolar’a çıkmıştır. İhracatın bu artışı Türk ekonomisi yönünden
çok olumlu bir gelişmedir. Fakat aynı yıllarda ithalat da 65.216
milyon dolar’dan 162.012 milyon dolar’a yükselmiştir. Bu yıllar
arasında ithalattaki artış yaklaşık %15 olmuştur. Dış ticaret dengesi de
(mal dengesi) ihracat ve ithalattaki bu artışlara paralel olarak 2003
yılında yaklaşık 14 milyar dolar açık verirken, 2007 yılında bu açık
2

Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk : “Türkiye Ekonomisi”, 21. Basım,
İstanbul, Remzi Kitabevi, 2008, s.326.
3
Halil Seyidoğlu : “Uluslar arası İktisat”, 16.Baskı, İstanbul, Güzem Can
Yayınları No : 22, 2007, s.320.
4
Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu : “Ekonomi Politikası”, İstanbul, Remzi
Kitabevi, 2004, s.252.
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yaklaşık 47 milyar dolar’a çıkmıştır. Bu duruma göre Türk
ekonomisinde cari işlemler dengesi açığının temeli, ithalatın ihracatı
aşması ve dış ticaret dengesinin sürekli açık vermesine
dayanmaktadır. Dış ticaret dengesinin yüksek orandaki açıkları Tablo
1’de de görüldüğü gibi başta turizm olmak üzere hizmetler sektörü
geliri ile küçülmüştür. Merkez Bankası kaynaklarına göre 2007
yılında turizmden 18 milyar dolar’ın üzerinde bir gelir elde edilmiştir.
2008 yılı sonu itibariyle bu gelir 20 milyar dolar’ın üzerine çıkmıştır.
Diğer hizmet gelirleri de turizme ilave edildiğinde mal ve hizmet
dengesi 2007 yılı sonu itibariyle yaklaşık 33 milyar dolar olmuştur
(Tablo 1). Bu da gösteriyor ki hizmetler sektörü gelirler dış ticaret
dengesi açıklarını küçültmektedir.
Tablo 1 : Cari İşlemler Dengesi
(Milyon dolar)
2003
Cari İşlemler Hesabı
-8.036
İhracat (FOB)
51.206
İthalat (FOB)
-65.216
Mal Dengesi
-14.010
Hizmet Gelirleri
17.952
Hizmet Giderleri
-7.441
Mal ve Hizmet Dengesi -3.499
Yatırım Gelirleri
2.246
Yatırım Giderleri
-7.803
Mal, Hizmet ve Yatırım -9.056
Geliri
Dengesi
Cari Transferler
1.020

2004
-15.601
67.047
-90.925
-23.878
22.941
-10.144
-11.081
2.651
-8.288
-16.718

2005
-22.137
78.365
-111.353
-32.988
26.640
-11.368
-17.716
3.608
-9.483
-23.591

2006*
-31.893
93.611
-134.552
-40.941
25.255
-11.424
-27.110
4.383
-11.074
-33.801

2007*
-37.549
115.307
-162.012
-46.705
28.736
-14.877
-32.846
6.384
-13.323
-39.785

Ocak - Kasım
2007
2008
-33.056 -38.861
104.915 132.364
-146.763 -182.749
-41.848 -50.385
26.845
32.436
-13.635 -15.776
-28.638 -33.725
5.860
6.399
-12.223 -13.404
-35.001 -40.730

1.117

1.454

1.908

2.236

1.945

1.869

Kaynak : TCMB
(*)
: Geçici

Cari İşlemler Açığının Temel Nedeni
Türk ekonomisinde cari işlemler açığının temel nedeni
ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasıdır. Çünkü ekonomik
büyüme bir taraftan halkın satın alma gücünü artırmak (kişi başına
düşen gelirin artması) suretiyle hayat standardını yükseltmekte, diğer
taraftan da istihdamı artırmaktadır. Ancak GSYİH’yi artırmak için
üretimde ihtiyaç duyulan ve ülke içerisinde temin edilemeyen bazı
sermaye ve ara mallarını ithal etmek gerekmektedir. Tablo 2’ye göre
ithalat 2003 yılında 69.3 milyar dolar iken, 2007 yılında 170 milyar
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dolar’a çıkmıştır. 2007 yılında ara malı ithalatı 123.6 milyar dolar
olmuştur. Başka bir anlatımla adı geçen yılda ithalatın %73’ü ara
maldır. Bu duruma göre Türkiye ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi
başta ara malları olmak üzere ithalata dayandırılmıştır. Bu iktisat
politikası son derece yanlıştır. İktisadi büyüme 24 Ocak kararlarında
da belirtildiği gibi üretim ve ihracata dayandırılmalıdır.
GSYİH gelişme hızı 2003 yılında %5,3 iken, cari işlemler
açığı 8 milyar dolar olmuş, 2004 yılında gelişme hızı %9,4’e
çıktığında ise cari işlemler açığı 15.6 milyar dolar’a çıkmıştır.
Görüldüğü gibi ekonomi büyüdükçe, ithalatın ihracatı önemli ölçüde
aşması sonucu cari işlemler açığı da büyümektedir. Diğer taraftan
2005 yılından itibaren GSYİH gelişme hızları düşmeye başlamış, bu
düşüş 2007 yılında (%4,5) 2003 yılındaki seviyeye yaklaşmıştır.
GSYİH artışında düşme olmasına rağmen cari işlemler açığı
büyümeye devam ederek 2007 yılı sonu itibariyle 37.5 milyar dolar’a
yükselmiştir (Tablo 2). Bunun da önemli nedeni ekonomik büyümeye
katkısı olmayan tüketim malları ithalatının özellikle 2005 yılından
itibaren toplam ithalat içindeki payının artmasıdır. Eğer Türkiye
ekonomisinde tasarruf-yatırım eşitliği sağlanmış olsaydı, yapılan
yatırımların büyük bir bölümü iç kaynaklarla karşılanacak, ekonomik
büyüme ithalata dayanmayacaktı. Yurt içi tasarrufların düşük olması
nedeniyle yatırımların bir bölümü dış kaynaklarla karşılanmaktadır.
Bu durum Türkiye’de cari açık problemini artıran bir unsurdur5.
Ekonomik yapı ve uygulamaları farklı olmakla beraber benzer bir
durum ABD ekonomisinde de görülmektedir. ABD’nin GSYİH’sını
oluşturan unsurlardan biri olan yurt dışı gelirlerindeki azalma son 10
yılda yaklaşık %7 cari açık oluşturmuştur6.

5

İbrahim Örnek : “Yabancı Sermaye Akımlarının Yurt İçi Tasarruf ve
Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi : Türkiye Örneği”, Ankara Üniversitesi,
SBF Dergisi, Cilt 63, Sayı 12, 2008, s.199-217.
6
Michael Mussa : “The Dollar and The Current Account Deficit : How Much
Should We Worry?”, Journal of Policy Modelling, Number 29, 2007, p.691696.
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Tablo 2 : Cari İşlemler Dengesi GSYİH ve İthalat
(Milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi
GSYİH
Gelişme
Hızları
(Sabit
Fiyatlarla %)
İthalat
Sermaye Malları
Ara Malları
Tüketim Malları
Diğerleri

2003
-8.036
5,3

2004
-15.601
9,4

2005
-22.137
8,4

2006
-31.893
6,9

2007
-37.549
4,5

69.340
11.326
49.735
7.813
466

97.540
17.397
67.549
12.100
493

116.774
20.363
81.868
13.975
567

139.576 170.057
23.348
27.054
99.605
123.634
16.116
18.694
508
675

Kaynak : TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2007, s.244; TCMB.

Cari İşlemler Açığının Başlıca Ekonomik Etkisi
Cari işlemler dengesi açıklarının Türk ekonomisi üzerinde
çeşitli ekonomik etkileri bulunmaktadır. Fakat bunlar içerisinde en
önemli olanları dış borç ve dış borç stoklarını artırması ve ekonomik
krizler yaratmasıdır. Ülkemizin kamu kesimi dış borçlarıyla özel
kesim dış borçları toplam dış borç stokunu meydana getirmektedir.
Ödemeler dengesi tablolarında cari işlemler dengesi
açıklarının finansmanı, finans hesabı kaleminde gösterildiği için dış
borçların açıklanmasını sağlamak amacıyla finans hesabı ve dış
borçları kapsayan Tablo 3 düzenlenmiştir. Tablo 2’de gösterilen cari
işlemler dengesi açığının finansmanı Tablo 3’te görüldüğü gibi
sağlanmıştır. 2003 yılında Türk ekonomisine 7.1 milyar dolar finansal
sermaye girişi olmuştur. Bu rakama kaynağı belli olmayan 4.5 milyar
dolar (TCMB verileri) da ilave edilirse aynı yılda 11.6 milyar dolar
sermaye girişi olduğu görülmektedir. Finansal sermaye girişi giderek
artmak suretiyle 2007 yılında 44.7 milyar dolara yükselmiş ve buna
net hata ve noksan hesabındaki 1,6 milyar dolar da eklendiği zaman
aynı yılda Türkiye’ye 46.3 milyar dolar sermaye girişi olmuştur
(Tablo 3). 2008 yılında sermaye girişi 2005 yılının altına düşerek 36.2
milyar dolar olmuştur. Bu düşüşün en önemli nedeni global krizdir.
36.2 milyar dolar yabancı sermayenin yaklaşık yarısı (18,2 milyar
doları) yurt içinde yapılan doğrudan yabancı yatırım sermayesidir.
Yukarıda belirtildiği gibi 2008 yılı ekonomik kriz yılı olduğu için,
diğer yıllarda yabancıların portföy yatırımları arttığı halde 2008
yılında azalmış ve 3.5 milyar dolar finansal sermaye ülkeyi terk
etmiştir. Finans hesabının açıklanan bu seyrine göre, Türkiye
ekonomisinde cari işlemler dengesi açıkları doğrudan yabancı
sermayeyle değil, spekülatif ve genelde kısa vadeli sermaye girişiyle
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kapatılmakta bu da dış borçları artırmaktadır7. Bu görüşe paralel
olarak Türkiye’nin toplam dış borç stoku 2003 yılında 144.1 milyar
dolar ike 2007 yılı sonu itibariyle 249 milyar dolara çıkmıştır (Tablo
3). Toplam borç stoku içerisinde kısa vadeli borçların tutarı ve payı
artmıştır. 2003 yılında 23 milyar dolar olan kısa vadeli borç tutarı
2007 yılında 43.2 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye’nin toplam dış
borçlarının yaklaşık %20’si kısa vadeli dış borçlardır. Bu çok yüksek
bir orandır. Kısa vadeli dış borçların payı %10’u geçmemelidir.
Tablo 3’te dış borç stokunun GSYİH’ye oranı ile dış borç
servisinin ihracata oranı gösterilmiştir. Bu oranlardan ilki bir ülkenin
kredibilitesinin ölçülmesinde bir kriteri ifade ederken ilincisi de bir
ülkenin mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin ne kadarının borç servisi
ödemelerine ayrıldığını ifade eder8. Dış borç stokunun GSYİH’ye
oranı 2003 yılında %47,3 iken 2007 yılında bu oran %38,4’e
düşmüştür. Ancak yine de bu oran yüksektir. Yani borç artışı GSYİH
artışının üzerinde seyretmektedir. Dış borç servisinin ihracata oranı
2003 yılında %58,9 iken 2007 yılında %45,4’e düşmüştür. Bu oranlara
göre dış borçların ihraç gelirlerinin büyük bir bölümünü yuttuğu
görülmektedir. Eğer dış borçlar ihracat gelirleriyle finanse edilemezse
bu durum ekonomi üzerinde baskı yaratır9.
Cari işlemler açığının sürdürülebilir olması dış borç stoku ile
yakından ilgilidir. Uluslar arası borç miktarı çok büyük miktarlara
ulaşırsa cari işlemler hesabı dengesizliğini finanse etmek de bir o
kadar zorlaşır10. Görüldüğü gibi cari işlemler açığı borçlanma yarattığı
gibi, aşırı borçlanma da cari açığın sürdürülebilirliği üzerinde etki
yapmaktadır. Cari işlemler açığı konusunda dünya genelinde;
Japonya, Avrupa bölgesi, ABD gibi büyük ekonomilerde cari hesabın
kaynağı ve etkileriyle alakalı sürekli olarak büyük tartışmalar
olmuştur11. Dış borçlarla ilgili diğer bir konu da sermaye girişleridir.
7

Erinç Yeldan : “Türkiye Ekonomisinde Dış Açık Sorunu ve Yapısal
Nedenleri”, Çalışma ve Toplum Dergisi, Sayı 7, 2005, s.47-60.
8
Sevda Opuş : “Dış Borçlanmanın Sınırı ve Türkiye”, Erciyes Üniversitesi
İİBF Dergisi, Sayı 19, 2002, s.183-206.
9
Nejla Adanur Aklan : “Dış Borçlanma Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Etkin
Bir Finansman Yöntemi midir?”, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret
Dergisi, Vol.7, No : 25, 2002, s.1-19.
10
Erkan Ağaslan, Alpaslan Akçoraoğlu : “Türkiye’de Cari İşlemler
Hesabının Boyutu ve Sürdürülebilirliği”, 8. Ulusal Ekonometri ve İstatistik
Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 2007.
11
Menzie D. Chinn, Jaewoo Lee : “Three Current Account Balances : A
“Semi – Structuralist” Interpretation”, Japan and the World Economy,
Number : 21, 2009, p.200-212.
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Tablo 3’e göre yabancıların Türkiye’de portföy yatırımları 2006
yılından itibaren azalma eğilimine girmiş ve 2008 yılında da 3.5
milyar dolar azalmıştır. Bu da Türkiye’de dış borçların artık
sürdürülemeyeceğinin bir kanıtıdır. Son yıllarda yapılan
araştırmalarda en büyük önem sermaye giriş akışına verilmiş, çünkü
bu sermaye akışı dış borçların sürdürülebilirliğinin işareti olark
görülmüştür12.
Tablo : 3 Ödemeler Dengesi Bilançosundan Finansman Hesabı ve Dış
Borçlar
(milyon dolar)
Finans Hesabı
Yurt Dışında
Doğrudan Yatırım
Yurt İçinde
Doğrudan Yatırım
Yabancıların
Türkiye’de
Portföy Yatırımı
Yerleşiklerin Yurt
Dışında Portföy
Yatırımı
Diğer Yatırımlar
Toplam Dış Borç
Stoku
Kısa Vadeli Dış
Borç Stoku
Dış Borç
Stokunun
GSYİH’ye Oranı
(%)
Dış Borç Servisi /
İhracat (%)
Kaynak : TCMB

2003
7.112
-480

2004
14.184
-780

2005
37.307
-1.064

2006
38.178
-924

2007
44.654
-2.106

2008
36.200
-2.585

1.702

2.785

10.031

20.185

22.046

18.187

3.851

9.411

14.670

11.402

2.780

-3.502

-1.386

-1.388

-1.233

-4.029

-2.063

-1.276

3.425
4.156
14.903 11.544 23.997 25.376
144.095 160.918 169.503 207.325 248.958 23.013 32.209 38.288 42.648 43.192 (%16,0) (%20,0) (%22,6) (%20,6) (%17,3)
47,3
41,2
35,2
39,4
38,4
-

58,9

48,1

50,1

46,8

45,4

-

Türk ekonomisi 1970’li yıllardan beri cari işlemler açığı
nedeniyle ekonomik ve mali krizler yaşamıştır. Ekonomik ve mali kriz
tanımlamasının nedeni her mali krizin reel ekonomide de kriz
12

Gianpaolo Rossini and Paolo Zanghieri : “Current Account Composition
and Sustainability of External Debt”, Applied Economics, Number : 41,
p.677-683.
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yaratmasıdır. 1970’li yıllardaki cari işlem açıklarıyla ortaya çıkan
krizler iç talebin şişmesinden meydana gelmiş, sabit kur sistemi içinde
artan iç taleple artan cari işlemler açığı dış borçlanmayla finanse
edilemediğinden döviz rezervlerinin tamamen erimesine yol
açmıştır13. Bu krizler sonunda ekonomi küçülmüştür. TÜİK verilerine
göre 1993 yılında sadece 6,4 milyar dolar olan cari işlemler açığı aynı
yıldaki %8’lik büyümeden meydana gelmiş, bu açık 1994 yılında
%6’lık bir ekonomik küçülme yaratmıştır. Bilindiği gibi ekonomik
küçülme istihdamı olumsuz yönde etkilemekte, fert başına düşen geliri
azaltarak halkı yoksullaştırmaktadır. 2000 ve 2001 yılları içinde cari
işlemler dengesi açıklarının Türk ekonomisinde benzer ekonomik
krizler yarattığı görülmüştür.
Cari İşlemler Açığının Çözümüne İlişkin Bazı Önlemler
Cari işlemler dengesi açıklarının kapatılması veya azaltılması
ile ilgili tedbirler iki şekilde olabilir. Birincisi döviz harcamalarının
azaltılması, diğeri de döviz kazandıran tedbirlerdir. Döviz
harcamalarının azaltılmasıyla ilgili olarak dış ticaret politikasında bir
yapısal değişiklik yapılarak ithalatın azaltılması gerekir. Döviz
kazandıran tedbir olarak da ihracatın artırılması düşünülmelidir.
İhracatın artırılması üretim yoluyla sağlanacağı için uzun bir zamanı
alabilir. Ancak hizmetler sektörü içinde yer alan turizm kalemi
geliştirilerek kısa zamanda döviz artırma yoluna gidilebilir.
Şimdi belirtilen bu iki konuda aşağıdaki başlıklar altında
açıklama yapmak mümkündür.
İthalatın Azaltılması Suretiyle Cari İşlemler Açığının
Kapatılması
Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye gelişmekte olan bir ülke
olduğu için bazı yatırım mallarıyla ara mallarını ithal etmek
zorundadır. Ayrıca ülkemizde serbest dış ticaret rejimi uygulanmak
suretiyle ithalata serbestlik de getirilmiştir. Türkiye ekonomisinin
büyümesi için sermaye malları ithalatının devam etmesi gerektiği
halde ara malları ve tüketim malları ithalatının mutlaka azaltılması
lazımdır. Bu durum hem cari işlemler açığının giderilmesi hem de bu
açığın sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Tablo 4’e
göre; 2005 yılında sermaye malları ithalatı 20.3 milyar dolar iken
2008 yılında 28.8 milyar dolar olmuştur. Sermaye mallarının ithal
edilen mal grupları arasındaki yüzde payı aynı yıllarda %17,4 ile
%15,8; yüzde değişme ise %17,0 ve %8,8 olmuştur. Başka bir
13

Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu : “Ekonomi Politikası”, İstanbul, Remzi
Kitabevi, 2004, s.255.
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anlatımla hem semaye malları ithalatı 2005 yılına göre 2008 yılında
düşmüş hem de ithalat artış hızında aynı yıllar arasında bir düşme
meydana gelmiştir. Fakat 2008 yılının ekonomik kriz yılı olduğu
düşünülürse ve 2007 yılı değerlemeye alınırsa her iki konuda da fazla
bir düşme olmadığı görülmektedir. Ayrıca 2005 yılında ara malları
ithalatı 81.863,3 milyon dolar, tüketim malları ithalatı da 13.975,3
milyon dolar olmak üzere toplam (yaklaşık olarak 81.8 + 13.9 =95.7
milyar dolar) 95.7 milyar dolar iken 2007 yılında ara ve tüketim
malları ithalatı toplam 142.3 milyar dolara yükselmiştir (Tablo 4).
Aynı yıllarda ara malları ve tüketim mallarının ithal edilen mal
gruplarına göre payları %82,1 ile %83,3 olmuştur. 2007 yılında; 2006
yılına göre ara malları ithalatı %24,1 oranında, tüketim malları ithalatı
da %16 oranında artmıştır. Bu artış 2005 ve 2007 yılları arasında
devam etmiş, sadece 2008 yılında ekonomik kriz nedeniyle artış
hızında azalma olmuştur.
İthalatın azaltılması ve cari açığın kapatılması konusunda
yazar tarafından iki senaryo geliştirilmiştir.
İlk senaryoda; 2007 yılında yapılan ara malları ve tüketim
malları ithalatının %20 oranında azaltılması durumunda bunun cari
işlemler açığına katkısının ne olacağı üzerinde durulmuştur. Tablo
4’teki verilere göre 2007 yılında ara malları ve tüketim malları ithalatı
toplamı (123.574,5 + 18.697,4 = 142.271,9) yaklaşık 142.3 milyar
dolardır. Bunun %20’si yaklaşık 28.5 milyar dolar olur. Bu tutar 2007
yılı ara malları ve tüketim malları ithalatı toplamından çıkarılırsa
(142.3 – 28.5 = 113.8) geriye 113.8 milyar dolar kalır. Başka bir
anlatımla ara malları ve tüketim malları ithalatı toplamı 2007 yılında
113.8 milyar dolar olarak tahakkuk eder. 2007 yılı ithalatı toplamı
yaklaşık 170 milyar dolar değil (170-28.5=141.5) 141.5 milyar dolar
olarak gerçekleşir. Aynı yılda Türkiye’nin ihracatı TÜİK verilerine
göre 115.3 milyar dolar olduğuna göre dış ticaret açığı (141.5115.3=26.2) 26.2 milyar dolar olarak gerçekleşir. Bu açığın büyük bir
kısmı da (15.2 milyar dolar) net turizm geliriyle kapanmış olacaktır.
Diğer bir senaryo da ara malları ve tüketim malları ithalatını
%25 veya daha yüksek oranda azaltarak dış ticareti dengelemek ve
cari işlemler açığı vermemek şeklinde oluşturulabilir.
Düşünülen bu senaryolar Türkiye ekonomisinin gerçeklerine
de uymaktadır. Türkiye ekonomisi büyümek zorundadır. Fakat
büyümesi için sermaye malları ithalatını daha da artırması ama orta ve
uzun vadede de sermaye mallarını kendisi üretmesi gerekir. Ancak ara
mallarından bazısını (enerji ve ülkemizde bulunmayan hammaddeler)
ithal etmek gerektiği halde, tüketim mallarıyla birlikte toplam ithalatın
%80’ini geçen bir ithalatın ekonomik açıdan doğru olmadığı
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görülmektedir. Halbuki ara malları ve tüketim mallarının büyük bir
bölümünün ithal edilmeyip yurt içinde üretilmesi halinde hem önemli
sorun olan işsizlik önlenecek hem de cari işlemler açığı sorunu
ortadan kalkacaktır. Ekonomik kriz yılı olan 2008 yılı hariç ekonomik
büyüme son beş yılda devam ettiği halde işsizlik azalmamış bilakis
artmıştır. Bunun en önemli nedeni istihdamın çok yoğun olduğu ara
mallarının ülke içinde üretilmeyip ithal edilmesidir. Yani ekonomik
büyüme ihracata değil ithalata dayandırılmıştır. Türk ekonomisi bu
yapısal değişmeyi sağlayamadığı taktirde cari işlemler açığı sürecek
ve bu açık sürdürülebilir olmayacaktır.
Tablo 4 : İthalatın Mal Gruplarına Göre Dağılımı
Milyon dolar
Yıllar
2005
2006
2007
1.Sermaye 20.363,2 23.347,6 27.040,3
Malları
2.Ara
81.868,3 99.604,7 123.574,
Malları
5
3.Tüketim 13.975,3 16.116,3 18.697,4
Malları
4.Diğerleri 567,3 507,6 674,6
Toplam
İthalat

116.774, 139.576, 169.986,
1
2
8

Yüzde Pay
Yüzde Değişme
2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
28.800,0 17,4 16,7 16,0 15,8 17,0 14,7 15,8 8,8
131.800, 70,1 71,4 72,5 72,4 21,2 21,7 24,1 9,5
0
20.100,0 12,0 11,5 10,8 11,0 15,5 15,3 16,0 12,0
1.300,0

0,5

0,4

0,7

0,7 15,2

- 32,9 8,8
10,5

182,0

Kaynak : TÜİK, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013); 2008 Yılı Programı
Turizm Gelirlerinin Artırılması
Tablo 5’te görüldüğü gibi 2007 yılında dünyada 903 milyon
insan seyahat etmiş ve bunlar 856 milyar dolar harcama yapmıştır. Bu
tabloda ayrıca gelen turist sayısı ve turizm gelirleri bakımından
dünyada ilk ona giren ülkeler gösterilmiştir. Gelen turist yönünden
birinci sırada yer alan Fransa’ya 2007 yılında 81,9 milyon turist
gelirken, dokuzuncu sırada yer alan Türkiye’ye aynı yılda 22,2 milyon
turist gelmiştir. Başka bir anlatımla 2007 yılında dünyadaki toplam
turistlerin %9,1’i Fransayı tercih ederken yüzde 2,5’i Türkiye’yi tercih
etmiştir. Turizm gelirleri yönünden 2007 yılında dünyada birinci
sırada yer alan ABD 96,7 milyar dolar turizm geliri elde ederken,
onuncu sırada yer alan Türkiye 18,5 milyar dolar turizm geliri elde
etmiştir. Türkiye’nin elde ettiği bu turizm geliri yeterli değildir.
Turizm konusunda araştırma yapan yabancılar bile Türkiye’nin çok
önemli turizm potansiyeli olduğunu iddia etmektedir. Örneğin
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Diamond’un (1977) Türkiye çalışmasında; ülkenin turist potansiyeli
ile çevrili olduğu, fakat kaynakların tam olarak kullanılmadığı ve
yanlış idare edildiği belirtilmektedir14.
Türkiye turizm arzı yönünden Avrupanın önde gelen turizm
ülkelerinden hiç de geride olmadığı gibi, konumu itibariyle de
dünyanın kara, deniz ve hava ulaşım yollarının merkezinde
bulunmaktadır. Bu nedenlerle Türkiye turizmden bir Fransa yada
İspanya gibi yılda 50 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmelidir.
Böylece cari işlemler açığının ortadan kalkması mümkün olabilir.
Ancak Türkiye’nin bu turizm gelirine kısa sürede ulaşabilmesi
turizmin teşvik edilmesiyle mümkündür. Bugün turizm yatırımlarına
üç grup halinde ve ondört türde yapılan teşvikler etkin değildir.
Amaca ulaşmada yetersiz kalmaktadır. Özellikle 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanunu çerçevesinde Türkiye kalkınma bankası tarafından
verilen teşvikler sektörün gelişmesi ve uluslar arası alanda rekabet
etmesi için çok önemlidir. Bu kredinin amacına ulaşması için kredi
faizlerinin çok düşük tutulması, kredi süresinin yatırımlarda en az üç
yıla bazı durumlarda da beş yıla çıkarılması gerekmektedir.
Tablo 5 : Dünya Turizminde İlk 10 Ülke (Turist Sayısı ve Turizm
Gelirleri 2007)
Sıra Ülke
No

Gelen
Turist
Sayısı
(Milyon
Kişi)
1
Fransa
81,9
2
İspanya 59,2
3
ABD
56,0
4
Çin
54,7
5
İtalya
43,7
6
İngiltere 30,7
7
Almanya 24,4
8
Ukrayna 23,1
9
Türkiye 22,2
10 Meksika 21,4
Dünya Toplamı 903

Dünyadaki
Payı (%)

Sıra Ülke
No

Turizm Dünyadaki
Geliri
Payı (%)
(Milyar
$)

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

96,7
57,8
54,2
42,7
41,9
37,6
36,0
22,2
18,9
18,5
856

ABD
İspanya
Fransa
İtalya
Çin
İngiltere
Almanya
Avustralya
Avusturya
Türkiye

11,3
6,8
6,3
5,0
4,9
4,4
4,2
2,6
2,2
2,2

Kaynak : Dünya Turizm Örgütü
14

Alister Mathieson and Geoffrey Wall : “Tourism : Economic, Physical and
Social Impacts”, New York, Longman Scientific and Technical John Wiley
and Sons, Inc., 1993, p.42.
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Sonuç
Cari işlemler dengesi bir bakıma toplam döviz dengesini
göstermektedir. Eğer bir ülkenin cari işlemler dengesi fazla veriyorsa,
uluslar arası iktisadi işlemlerden doğan ve ülkeye giren döviz miktarı
çıkan döviz miktarından fazla oluyor demektir. Türk ekonomisinde
cari işlemler dengesi sürekli olarak açık vermektedir. Bu açık, dış
ticaret dengesi açıklarından kaynaklanmakta ve başta turizm olmak
üzere hizmetler sektörünün sağladığı döviz gelirleriyle de
azaltılmaktadır. Türk ekonomisi büyümek için ara mallarını ithal
etmek yerine ülke içerisinde üretmelidir. Ayrıca yatırım mallarını da
teknolojisini geliştirmek suretiyle orta ve uzun vadede ülke içerisinde
üretmelidir. Bu durum cari işlemler açığını azaltacaktır.
Cari işlemler açığının en önemli etkisi dış borçları
artırmasıdır. Çünkü cari işlem açıkları doğrudan yabancı sermaye ile
değil, finansal sermaye olarak bilinen kısa vadeli ve spekülatif
sermaye ile kapatılmakta bu da dış borçları artırmaktadır. Bugün Türk
ekonomisinde cari işlemler açığının sürdürülebilirliği tartışılır hale
gelmiştir. Çünkü eğer dış borç miktarı çok büyük tutarlara ulaşırsa
cari işlemler hesabı dengesizliğini finanse etmek zorlaşır.
Cari işlemler açığının çözümünün kısa ve orta vadede
sağlanabilmesi için ara ve tüketim malları ithalatının, enerji gibi bazı
mallar hariç olmak üzere azaltılması lazımdır. Bu konuda %20’lik bir
ithalat azaltılması 2007 yılı için yapılan hesaplamada 28.5 milyar
dolar döviz tasarrufu meydana getirmektedir. Bu da dış ticaret açığının
önemli ölçüde azalmasını sağlamakta ve cari işlemler açığının
kapanmasına katkıda bulunmaktadır. Cari işlemler açığının
kapatılması konusunda ikinci bir husus turizm gelirlerinin
artırılmasıdır. Türkiye’de turizm sektörü yeterli teşviklere
kavuşturulduğu taktirde turizm arzı yönünden de çok güçlü olduğu
için bir Fransa veya İspanya kadar turizm geliri elde edilebilir. Başka
bir anlatımla Türkiye’nin dış turizmden sağlayacağı gelir bugünkü
değeriyle 50 milyar doların üzerine çıkabilir. Bu turizm geliri yukarıda
açıklanan ithalat kısıtlamalarıyla birlikte Türkiye ekonomisinde cari
işlemler açığını tamamen ortadan kaldırabilir.
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Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapilari
Financial Structures Of Local Administrations İn Turkey
Salih BATAL•
Yüzüncüyıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi Bölümü
Özet
Yerel Yönetimler Kamu Yönetimlerinin halka en yakın birimi, halka
dönük yüzüdür. Vatandaşlar yerel yönetimler üzerinden Kamu İdareleri ile
ilişki kurar. Yerel Yönetimlerdeki hizmet verimliliği bu bakımdan VatandaşDevlet yakınlaşmasının en önemli araçlarındandır. Yerel hizmetlerde
etkinliğin sağlanabilmesinin başlıca unsuru ise ekonomik bakımdan güçlü
kılınmalıdır. Bu gücün en belirgin şekli ise “yapılması beklenen hizmetleri
karşılayacak mali yeterliliğe sahip olunmasıdır”. Kamu Yönetimi
sistemimizde uygulanan merkezden yapılan ödemelerle yerel hizmetler ancak
asgari düzeyde sağlanabilmektedir. Son dönemde çıkarılan Kamu Yönetimi
yasalarımıza rağmen, henüz ekonomik faktörlerden etkilenmeyen yerel
yönetimlere sahip değiliz. Makale çalışmamızda Yerel Yönetimlerin
ekonomik olarak durumları nedir? Başlıca gelir kalemleri nelerdir? Son
dönemde çıkarılan Kamu Yönetimi Reformu Yasaları ile birlikte yaşanan
değişimin somut örnekleri nelerdir? sorularına cevap aranmaya ve bir durum
değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yerel
Yönetim Maliyesi

Abstract
Local Administrations are the visible aspects of Public
Administration. Citizens create relationships and acquainted with Public
Governance via local administrations. Service efficiency in Local
Administrations is one of the most important instruments of CitizenGovernment convergence. The major element of ensuring efficiency in
•

Yüzüncüyıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
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services is to render economy stronger. The most explicit pattern of this
power is “having financial sufficiency to correspond expected services”.
Local services could be provided only at the lowest level with the payments
made from center. In spite of Public Administration Acts, we do not have
local administrations affected from economic factors. In this essay; answers
of “What are the economic conditions of Local Administrations”, “What are
the prime income components”, What are the tangible practices of recent
Public Administration Reform Acts” questions are sought and a general
situation assessment made.
Key Words: Public Administration, Local Administrations, Finance
of the Local Administration

Giriş
Kamu yönetimi hizmetini sunun birimler arasında yetki, görev
ve sorumluluk paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır.
Merkezi yönetim gücü ve otoriteyi elinde tutmak istemekte ve yerel
yönetimler ile bunu paylaşmak istememektedir.
Yerel yönetimler ise vatandaşa en yakın birim olarak en etkili
hizmet birimi olduğu tezine dayanarak bu konuda daha esnek bir
kamu yönetimi için merkezi yönetime baskı uygulamaktadır. Bu
baskıların en somut şekli mali ilişkiler alanında yaşanmaktadır.
Merkezi idare ve mahalli idareler arasındaki mali ilişkilerde
sorunun bir yönü hizmet bölüşümü iken, diğer yönü gelir
bölüşümüdür. "Mali tevzin” merkezi yönetim ve yerel yönetimler
arasında görev ve yetkilerin akılcı bölüşümü ile birlikte vergi koyma
ve toplama yetkisinin de bu bölüşüme uygun olarak yapılmasıdır.
Mahalli idare birimlerine, Anayasa ve ilgili kanunlar
çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yetkiler verilmiş ve
hangi görevleri yerine getirecekleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Kamu düzeninin alt kademesinde yer alan ve hizmet sunumunda
vazgeçilmez olan mahalli idareler kendilerine yüklenen hizmetleri
yerine getirebilmek için harcamalarda bulunacaklardır. Bu
harcamalarını karşılayabilmek için ise yeterli miktarda gelire
ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, gider ile gelirleri arasında fonksiyonel
bir ilişki bulunmaktadır. Hizmetten doğan gider, merkezi ve mahalli
idareler arasında bölüşüldüğüne göre gelirlerin de bölüşülmesi
kaçınılmaz bir gerçektir.
1. Yerel Yönetimlerarasi Mali İlişkilerin Temel Dayanakları
1.1. Yerel Yönetimlerin Hizmet Bölüşümleri
Kamu hizmetlerinin, merkezi idare ile birlikte mahalli idareler
tarafından sağlanması hemen hemen bütün ülkelerde kabul edilmiş bir
uygulamadır. Bu çerçevede, genel bir ilke olarak bütün vatandaşları
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ilgilendiren hizmetlerin merkez idare tarafından; bölgesel ve yerel
hizmetlerin ise ilgili bölgenin mahalli idaresi tarantıdan yerine
getirilmesi benimsenmiştir1. Bununla birlikte, hizmetlerin merkezi
idare ve mahalli idare birimleri arasında bölünmesine ilişkin, çeşitli
ekonomik, sosyal ve teknik kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler;
ekonomik etkinlik, mali adalet, siyasi sorumluluk ve idari etkinlik
olarak belirlenebilir2.
- Ekonomik Etkinlik
Etkinlik, bir kuruluşun ulaşması planlanan amaç ile elde ettiği
çıktının karşılaştırılması şeklinde ifade edilmekledir. Etkinlik,
kuruluşun gerçekleştirdiği sonuçlarla, gerçekleştirilmesi hedeflenenler
arasındaki uygunluktur3.
- Mali Adalet
Merkezi idarenin temel fonksiyonu, ekonomik dengeleri
kurmak, gelir dağıtımında adaleti sağlamak ve toplumun tüm
üyelerinin refahım etkileyecek mal ve hizmetleri üretmek şeklinde
belirlenirken; mahalli idarelerin görevleri, yerel topluluğu doğrudan
doğruya etkileyen mal ve hizmetleri üretmektir.
- İdari Etkinlik
Harcamaların yapılması, dağılımı ve etkileri ekonomik bir
olaydır. Ancak söz konusu harcamalara bağlı hizmetlerin etkinlikle
yerine getirilebilmesi, ilgili hizmeti hangi idarenin yapacağına
bağlıdır.4
- Siyasi Sorumluluk
Hizmet yürüten kamu kurumlarının hizmete muhatap
halkadan karşı sorumluluk taşıması ve hizmetin, halkın denetiminde
hazırlanması önemli bir ilkedir. Atama yoluyla iş başına gelenler,
kendilerini atayan makama karşı sorumludurlar ve onun beğenisini
1

Demet Özdenkoş, Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimlerarasında Görev
Bölüşümü, G.Ü. İİBF Dergisi, Sayı: 2, Ankara, 1999, s: 3
2
DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, 6. 5 Yıllık Kalkınma
Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: 2245-ÖİK: 370, Ankara,
1991, s: 32-34.
3
Hasan Özyurt, A. Kadir Topal, Avrupa Ülkelerinde Yerel Birimlerin
Büyüklüğü Üzerine Tartışmalar ve Sonuçları: Belediyelerin Konsalidasyonu,
Türk İdare Dergisi, Yıl: 71, Sayı: 424, Ankara, 1999, s: 91.
4
Azim Öztürk, 21 YY. Türkiye’si İçin Yerel Yönetim Modeli, Ümraniye
Belediyesi Kültür Yayınları No: 1, İstanbul 1997, s: 42.
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kazanmak için çalışırlar. Seçimle iş başına gelenler ise halka hesap
vermek durumundadırlar5.
1.2. Dikey ve Yatay İlişkilerde Yönetimler Arası Hizmet
Bölüşümü
Yönetimler arası hizmet bölüşümü, kamusal ve yarı kamusal
nitelikteki mal ve hizmetlerin merkezi yönetim ve yerel yönetim
birimleri arasındaki dağılımıdır. Hizmet ve gelirlerin paylaşımı,
ülkelerin içinde bulunduğu gelişmişlik durumuna ve yerinden
yönetim, merkezden yönetim, demokratik ya da otokratik bir yapıya
sahip olmalarına göre şekillenmektedir. Hangi hizmetin yerel,
hangisinin merkez tarafından yürütüleceği yerel siyasetin gücü
açısından da önem taşımaktadır6.
Yönetimler arası yatay ilişkiler, yerel yönetimlerin kendi
aralarındaki ilişkileri ifade eder. Hangi yerel örgütlenmenin hangi
yerel hizmeti üreteceğini belirlenmek çok önemlidir. Aksi takdirde bu
durum, dikey ilişkilerdeki kaynak israfının yerel boyutunu yaratabilir.
1.3. Yerel Yönetimler Arası Hizmet Bölüşümleri
1.3.1. Belediyelerin Yetki ve Sorumluluk Alanları
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi belediyelerin
mal ve hizmet arzı alanındaki yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektedir. Buna göre;
- İmar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent
bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta,
itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve
sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım,
nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri
ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için
koruma evleri açar.
- Okul öncesi eğitim kurumları açabilir (Anayasa Mahkemesi’nin
24.1.2007 tarihli kararı ile iptal edilmiştir) ; Devlete ait her derecedeki
okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
5

Korel Göymen, Türk Yerel Yönetiminde Katılımcılığın Evrimi: Merkezi
Bir Devlette Yönetişimin Dinamikleri, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 32,
Sayı: 4, TODAİE, Ankara, 1999, s: 71.
6
Duran Bülbül, Merkezden Yönetim-Yerinden Yönetim İlişkilerinde
İdari ve Mali Paylaşım, 2006, s: 21.
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karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere,
amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Kanun’un 15. maddesi ise belediyelerin yetki ve imtiyazlarını
tanımlamaktadır. 14. maddede tanımlanan “görev ve sorumluluklar”
ile 15. maddede düzenlenen “yetki ve imtiyazlar” arasındaki fark,
“yetki ve imtiyazların” belediyelerin tekel durumunda olduğu
hizmetleri belirtiyor olmasıdır. Örneğin; yetki ve imtiyazları içinde
düzenlenen “katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması” ile
ilgili hizmetler yalnızca belediyeye aittir ve bu hizmetlerin üçüncü
kişilere ihalesini ancak belediye yapabilir. Öte yandan, 14. maddede
belirtilen “her derecede sağlık kurumu açmak” belediyelerin görev ve
sorumlulukları alanına girmektedir, ancak belediyeler bu alanda tekel
durumunda olmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu açabilmek için
merkezi yönetim biriminin (Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Sağlık
Müdürlükleri) iznine tabiidir.
1.3.2. Büyükşehir Belediyelerinin Yetki ve Sorumluluk
Alanları
5216 sayılı kanunun 7, 8 ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan
büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluk alanları aşağıdaki
başlıklar altında toplanabilir:
Stratejik plan ve bütçe nazım planı yapmak, imar ve
parselasyon planlarını yapmak, işyerlerine ruhsat vermek, borçlanmak
ve borç ve alacakların takas ve mahsubunu yapmak, Ulaşım ana planı
yapmak, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları düzenlemek, kent bilgi
sistemleri kurmak, çevrenin korunmasını sağlamak, ağaçlandırma, katı
atık, sanayi ve tıbbi atık ve deniz araçları atıklarına ilişkin hizmetler
yürütmek, gıda denetimi yapmak, zabıta hizmetleri sunmak, yolcu ve
yük terminalleri, otoparklar yapmak, sosyal donatılar, parklar,
hayvanat bahçeleri, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence vb
yerleri yapmak-yaptırmak, işletmek-işlettirmek; amatör spor
kulüplerine malzeme vermek ve destek sağlamak, amatör takımlar
arası spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi-dışı müsabakalarda
başarı gösteren sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek,
sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu

181

182

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

kuruluşlarına ait ilgili bina ve tesislerin bakım onarımını yapmak,
malzeme desteğini sağlamak, kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi
mekanların korunmasına ilişkin hizmetler sunmak, toplu taşıma
hizmetleri yürütmek, su ve kanalizasyona ilişkin altyapıları kurmak ve
hizmetler yürütmek, mezarlık alanlarını tespit etmek, düzenlemek,
işletmek, işlettirmek ve defin işlemleriyle ilgili hizmetleri yürütmek,
toptancı halleri ve mezbahalara ilişkin hizmetleri yürütmek, doğal afet
planları yapmak, sağlık merkezi ,hastaneler, gezici sağlık üniteleri,
yaşlı ve çocuklara dönük sosyal hizmetler, merkezi ısıtma sistemleri
kurmak, işletmek ve afet riski taşıyan binaları tahliye etmek.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yine de, ilçe
ve ilk kademe belediyeleri arasında hizmet bölüşümü yaparken ölçek
ekonomileri ve dışsallıklar ilkelerini göz önünde bulundurduğu
belirtilmektedir. Ayrıca, büyükşehir belediyelerinin, sınırları içindeki
belediyelerin sundukları hizmetleri koordine etme ve belirli hizmetleri
de denetleme yetkileri bulunmaktadır.
1.3.3. İl Özel İdarelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanları
İl Özel İdaresinin görevleri; il sınırları içinde ve belediye
sınırları dışında şeklinde olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İl Özel
İdareleri Kanun’da belirtilen aşağıdaki hizmetleri sunmakla yetkilidir
(5302/6. madde) . Buna göre: İl sınırlar içinde; eğitim, sağlık, tarım,
sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar,
yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme
yurtlarına ilişkin,
belediye sınırları dışında; imar, yol, su,
kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, turizm,
gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park
ve bahçe tesisine ilişkin hizmetler. 1913 tarihli eski İl Özel İdaresi
Kanunu’nda bu birimlere çok kapsamlı görevler yüklenmiştir. Bunun
temel nedeni olarak, o tarihte merkezi yönetime ait yeterli ve güçlü
teşkilatlanmanın olmaması gösterilmektedir. Ancak, bugünkü 5302
sayılı kanunda da İl Özel İdarelerine eski kanunda yer alan bazı
görevlerin verildiği görülmektedir7.
5302 sayılı kanunun 6. maddesi il özel idarelerinin görev ve
sorumluluk alanlarını “kanunlarla başka bir kamu kurum ve
kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve
hizmeti yapar, gerekli kararları alır, uygular ve denetler” şeklinde

7

Ayşe Güner, Nasıl Bir Hizmet Bölüşümü?, Editör: Ayşegül Mengi,
Yerellik ve Politika, İmge Yayınevi, Ankara, 2007.
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düzenlemiştir. İl Özel İdareleri hem kırsal hem de kentsel kesimde
hizmet sunmakla yetkilidir ve görev alanı il sınırlarını kapsamaktadır8.
1.3.4. Köylerin Yetki ve Sorumluluk Alanları
1924 Anayasası’nı hazırlayan meclisin, aynı yıl kabul ettiği Köy
Kanunu ile kurulan Köyler, İl Özel İdareleri ve Belediyeler gibi kendi
kamu tüzel kişilikleri ve bütçeleri olan, kendi yürütme ve karar
organları bulunan yerel yönetim birimleridir.
Köylerin görevleri olarak zorunlu görevler arasında şunlar
sayılabilir: sağlık, eğitim ve güvenliğe ilişkin görevler, isteğe bağlı
gönüllü görevler ve köyün güzelleştirilip kalkındırılmasına ilişkin
görevler olarak sıralanabilir. Köyün yetkileri ise; kamulaştırma
yapmak, isteğe bağlı görevleri zorunlulaştırmak ve bunları yapmayanları cezalandırmak, zabıta ve kolluk görevi görmek ve vergi
almaktır. Muhtarın kanunları ve hükümet emirlerini duyurmak, dirlik
ve düzeni sağlamak, vergi ve çıkar toplamada merkeze yardımcı
olmak gibi devlet, köy kamu tüzel kişiliğini temsilen mahkemede
davacı ve davalı olmak, dernek ve meclisin kararlarını uygulamak,
köy işlerine harcanacak paraları toplamak ve harcama yapmak gibi
köy görevleri vardır9.
1.4. Merkezi Ve Yerel İdareler Arası Hizmet Bölüşümü
Kriterleri
1.4.1. Hizmetin Faydasının Yayıldığı Alan ve Dışsallıklar
Çoğunlukla merkezi idare bölünmez ve tam kamusal mal
sunarken, mahalli idareler coğrafik olarak dış etkileri sınırlı bölünmez
kamusal, yarı kamusal veya özel mal ve hizmetler sunarlar. Bir kısım
kamusal mal ve hizmet faydalarının bölgesel düzeyde bölünmez
olması nedeniyle, ulusal sınırları içerisinde sağlanamazlar. Sadece
belli bölgelerin sınırları içerisinde yaşayanlar bu hizmetlerden
faydalanırlar. Örneğin; kanalizasyon sisteminin belli bir bölgede
sunulması mümkün olduğu gibi bu hizmetten doğacak fayda ve o
bölge halkına yararlı olabilecektir. Bu bakımdan hizmetin faydasının
yayılma olanağı ile ilgili bölge sınırlıdır. Bir üretim veya tüketim
faaliyeti ile üçüncü şahısların fayda veya maliyet fonksiyonları

8

Nihat Falay, Yerel Yönetimlerin Hizmet ve Harcama Sorumlulukları,
Editör: Ayşe Güner ve Serdar Yılmaz, Mali Yerelleşme, Güncel Yayıncılık,
İstanbul, 2006, s: 19.
9
Ahmet Nohutçu, Kamu Yönetimi, Ankara: Savaş Yayınevi, 2006, ss: 137–
139
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etkileniyorsa dışsallık söz konusudur. Ancak hizmetin dış etkisinin
yayıldığı alanı hesaplamak güçtür10.
Dışsallıklar, üreticiden üreticiye (Pozitif veya negatif),
üreticiden tüketiciye (Pozitif veya negatif), tüketiciden üreticiye
(Pozitif veya negatif), tüketiciden tüketiciye (Pozitif veya negatif)
dışsallıklar olmak üzere 4 grupta sınıflandırılır11.
1.4.2. Yerindenlik
Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nın 4. maddesinde,
kamusal mal ve hizmetlerin genel olarak ve tercihen ilgili halka en
yakın birimler tarafından yerine getirilmesini öngörmektedir. Daha
önce belli bir kamu biriminin ürettiği bir mal ve hizmetin bir üst
düzeydeki birimlerce üretilmesine karar verilmesi, ancak o hizmetin
gerek kapsamı ve niteliği gerekse etkinlik ve ekonomik zorunluluk
gibi nedenlerle daha iyi yerine getirileceği durumlarda söz konusu
olabilir. Burada hizmetin tüketiciye yakınlığı, hizmet talebinin
yakından izlenmesi ve hizmetin halka en yakın birim tarafından
üretilmesi amaçlanmaktadır12. Hizmette yerellik ilkesi, Avrupa
Konseyi'nin Özerklik Şartından dolayı ekonomik açıdan, 1992
Maastrich'te imzalanan Avrupa Birliği Anlaşmasında ise mahalli
özgürlüklerin korunabilmesi için siyasal açıdan hüküm ifade etmektedir13.
1.4.3. Ölçek Ekonomileri
Ölçek Ekonomileri, azalan maliyetler koşuluna göre üretimin
yapıldığı hizmet türleri için geçerlidir. Bu tür hizmetlerin sunumundan
sorumlu tutulan yönetim birimleri hizmet sunumunda ortalama birim
maliyetlerinin düşürülmesinden avantajlar sağlamalıdır. Bir başka
deyişle, toplam maliyetler artarken her bir ilave kişi başına hizmet
maliyeti düşmelidir14.

10

Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler Teorisi Ekonomisi Uygulaması, 6.
Baskı, Beta Yayını, İstanbul, 1998, s: 54.
11
Mahmut Kalenderoğlu, Kamu Maliyesi Bütçe ve Borçlanma, Seçkin
Yayınevi, Ankara, 2002, s: 23.
12
Ayşe Güner, Serdar Yılmaz, Mali Yerelleşme: Teori ve Uygulama
Üzerine Yazılar, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2006, s:10.
13
Zeynep Bakıcı, 21 Yüzyılda Yönetimler Arası Mali İlişkiler, Çağdaş Yerel
Yönetimler Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 1, Ankara, Ocak 2004, s: 23.
14
Süreyya Sakınç, Yerel Yönetimler Ekonomisi, Emek Matbaacılık,
Manisa, 2001, s:104.
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2. Yerel Yönetimlerin Gelirleri
2.1 Vergi Gelirleri
Belediyeler vergileri çok sayıda konudan alır, ama bunların
çoğu verimsizdir, aralarında kaldırılması gerekenler vardır.
Belediyenin irili ufaklı kaynaklarından aldığı bu vergiler başlıca üç
yöntemle alınır. Birinci kümedekiler vergilenen işlemin değeri
üzerinden (advaloren) belli oranda, ikinci vergi konusunun fizik
ölçüsü üzerinden (specific)
sabit TL miktarı olarak alınır.
Üçüncülerde yapılan bir işin maliyeti üzerinden, belediye
hizmetlerinde sebep, güçlük ve aksamaya göre ve taktir yoluyla alınır.
Birinci tür vergiler ve matrahları (hesaplama tabanı) şunlardır:
eğlence vergileri (giriş biletinden yüzde bir ile) , haberleşme vergisi
hizmetin satış fiyatı, elektrik, havagazı vergisi bu maddelerin satış
değeri üzerinden % 1 ve % 5 oranlarında alınır.
İl Özel İdarelerinin bir kısım görevleri için çeşitli bakanlıklar
çeşitli adlar altında genel bütçeden yardım yaparlar. Bunlardan en
önemlisi İçişleri Bakanlığının üstlendiği özel idare kadrolarının
maaşları, bekçi maaşları, muhtar ödenekleridir. Ayrıca, İçişleri
Bakanlığı mali durumu zayıf olan özel idarelere yardım yapar. (6802.
m.66 uyarınca) , MEB ilkokul binaları ve tesisleri inşaatı için
Bayındırlık Bakanlığına ödenek devreder, artanı da İl Özel İdarelerine
verir (222 m. 77 uyarınca) Tarım Bakanlığı hayvan neslinin ıslahı
için, yardım yapar. Turizm Bakanlığı tarih ve doğa turizmine aday
yörelere yapım, donatım, ilaçlama, fuar, festival, şenlik düzenlemesi
giderleri için yardım eder.
Taş ocakları resim ve harçları (Bu tür arazideki taş ocağı,
maden suyu ve kaplıca işletmesi için ruhsat verilmesi dolayısıyla
alınmaktadır.) , İskele resmi (Köprü ve iskelelerden alınan ücretlerin
gayri safi gelirinin yüzde 30’udur) , Çeltik geliri (Çeltik ekimi ve
çeltik tarlalarının sulanması sonucu hasılat geliridir.)
Vergilerin mali, iktisadi ve sosyal amaçları vardır. Bu
amaçlara göre yönlendirilen vergilerin, toplumu oluşturan bireyler
arasında hangi esasa göre dağıtılması gerektiği sorunu, vergi teorisinin
en hassas noktasını oluşturmaktadır. Bu hassas noktada ulaşılması
hedeflenen amaç hem adil hem de verimli bir vergi yükünün bireyler
arasında dağıtılmasıdır15.
Vergiler şunlardır: a) İlan ve reklam, b) Eğlence c)
Haberleşme vergisi, d) Yangın sigortası vergisi, e) Çevre temizlik
vergisi, f) Elektrik ve havagazı tüketimidir.
15

Metin Erdem, Doğan Şenyüz ve İsmail Tatlıoğlu, Kamu Maliyesi, Ekin
Kitabevi, 2. Baskı, Bursa, 1998, s: 106.
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- Emlak Vergisi
Tamamen yerel bir vergi olarak düzenlenmiş olup yerel
yönetimleri mali açıdan güçlendirici bir etkiye sahiptir. Büyükşehir
belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde
belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ile ilgili
ilçe ve ilk kademe belediyeleri tarafından alınır.
- İlan ve Reklam Vergisi
İlan ve reklamı kendi adına yapanlar veya yaptıranlar
tarafından ödenen bir vergidir. Bu vergilendirmeye binalar üzerindeki
her türlü ilan ve reklamların vergileri ile asma, tahsis ve bakım
ücretleri dahildir.
- Eğlence Vergisi
Tiyatro, sinema, opera, bale, spor müsabakası gibi eğlence
yerleri işleten gerçek ve tüzel kişilerce ödenir. Film gösterimlerinden
% 10, müşterek bahislerden % 20, spor müsabakaları ve konserlerden
% 10, biletle girilmesi zorunlu yerler için ise günlük sabir tutar alınır.
- Haberleşme Vergisi
Belediye sınırları ve mücavir alan içinde PTT işletmesince
tahsis edilen telefon, teleks, faksimli ve data ücretleri üzerinden % 1
oranında alınan vergidir. Belediye hizmetleri ile doğrudan bağlantılı
olmayan vergi kalemlerindendir.
-Elektrik ve Gaz Tüketim Vergisi
Mevcut Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Elektrik ve
Gaz Tüketim Vergisi olarak değiştirilmiş, doğal gaz ve likit petrol gaz
tüketimi vergi kapsamına alınarak vergi tabanı genişletilmiştir. Yerel
yönetimler için oldukça önemli bir gelir kaynağı olma özelliği
göstermektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda daha önce
% 1 olan elektrik tüketim vergisi oranı yeni düzenleme ile % 5 olarak
belirlenmiştir.
- Yangın Sigortası Vergisi
Yangın sigortaları primleri dolayısıyla prim üzerinden % 10
oranında vergi alınmaktadır. Vergi sorumlusu sigorta şirketleridir.
Belediyelerin sunduğu itfaiye hizmetleri ile doğrudan bağlantılı bir
gelir kaynağı olmasına rağmen, ülkemizde yangın sigortasının zorunlu
olmamasından dolayı, önemli bir gelir sağlamamaktadır.
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- Çevre Temizlik Vergisi
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve
belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden
yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalardır. Boş
bulunan binalarda ise mükellef bunların malikleri veya malik gibi
tasarruf edenlerdir. Çevre temizlik vergisinde katı atıklar ve atık su
için ayrı tarifeler uygulanmaktadır16.
2.2. Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Aktarılan Paylar
5779 Saylı kanun ile İl Özel İdaresi ve belediyelere genel
bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında 02/07/2008 tarihinde
değişikliğe gidilmiş ve yerel yönetimlere bu konuda daha fazla
hareket alanı ve mali özerklik sağlanmıştır. Buna göre yapılan
düzenlemeyele oluşan dağılım şu şekildedir:
2.2.1 Payların Hesaplanması Ve Oranı
Pay, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından, vergi
iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Genel
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının; % 2,85’i büyükşehir
dışındaki belediyelere, % 2,50’si büyükşehir ilçe belediyelerine ve %
1,15’i İl Özel İdarelerine ayrılır. Büyükşehir belediye sınırları içinde
yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının % 5’i ile genel
bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehir ilçe
belediyelerine ayrılan payların % 30’u büyükşehir belediye payı
olarak ayrılır. Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen oranları 2
katına kadar artırmaya veya kanuni haddine kadar indirmeye
yetkilidir.
2.2.2. Payların Ayrılmasına Ve Gönderilmesine Ilişkin
Esaslar
Belediye ve İl Özel İdaresi paylarını, Kanunda belirtilen
süreler içinde ilgili idarelerin hesaplarına yatırmayan sorumlular
hakkında 5 maaş tutarı kadar aylıktan kesme cezası uygulanır.
- İl Özel İdaresi Paylarının Tahsisine Ilişkin Esaslar: a)
Yapılan ödemelerin % 50 il nüfusuna, b) % 10 yüzölçümüne, c) %
16

Tayfun Çınar, Yerel Yönetim Gelirleri, TODAİE Yerel Yönetimler Mali
Yönetim, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, Yerel Yönetimler
Reformunu Destekleme Programı Kitap Dizisi: 4, TODAİE Yayını No: 337,
Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayını No: 22, Yerel
Yönetim Gelirleri, Ankara, 2007, ss: 18-22.
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10 köy sayısına, ç) % 15 kırsal alan nüfusuna, d) % 15 illerin
gelişmişlik endeksine göre belirlenerek İller Bankası tarafından ilgili
illere dağıtılır. Bu dağıtımda Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığınca tespit edilen en son endeks esas alınır.
- Belediye Paylarının Tahsisine Ilişkin Esaslar: Belediye
payının; % 80’lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve % 20’lik kısmı
gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere
dağıtılır. Büyükşehir ilçe belediyeleri payı, nüfus esasına göre
dağıtılır. Hesaplanan tutardan % 30’luk büyükşehir belediyesi payı
ayrıldıktan sonra kalan miktar büyükşehir ilçe belediyelerinin
hesabına İller Bankası tarafından aktarılır. Büyükşehir payının; % 70’i
doğrudan ilgili büyükşehir belediyesi hesabına aktarılır. Kalan %
30’luk kısmı ise büyükşehir belediyeleri arasında nüfus esasına göre
dağıtılır. Dağıtılan büyükşehir belediye paylarındaki artış, bir önceki
yılın aynı ayında tahakkuk eden tutarların % 20’sinden fazla olamaz.
Fazla tutarlar, artış oranı % 20’den az olan büyükşehir belediyelerine
bu oranı aşmamak üzere, nüfus esasına göre dağıtılır. Bakanlar Kurulu
oranı bir katına kadar artırmaya ve kanuni haddine indirebilir.
2.2.3. Denkleştirme Ödeneğinin Hesaplanması
Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı
toplamının % 0,1’i Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılır. Maliye
Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksit halinde
dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına aktarır. Bu ödeneğin % 60’ı,
nüfusu 5.000’e, % 40’ı ise nüfusu 5.001–9.999 arasındaki belediyelere
eşit şekilde dağıtılır. Bu Kanunda ayrılması öngörülen paylar ile
birinci fıkrada belirtilen ödenek dışında, mahalli idarelere yardım
amacıyla, bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların
bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek
konulamaz17.
2.3.4. Çeşitli Vergi ve Kaynaklardan Ayrılan Paylar
Bazı ülkeler yerel yönetimler şirketler kurarak ticari ve sınai
girişimlerde bulunabilmektedirler. Ekonomik girişimler yoluyla
hizmet sunmanın pek çok nedeni olabilmektedir. Bazı uygulamalarda
bu yöntemler yerel yönetimler hizmetlerin maliyetlerini tüketenden
karşılama imkanına sahip olmakta, hatta ticari esaslara göre faaliyet
gösterip maliyetin üstünde hizmet vererek, önemli bir gelir kaynağı
17

5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanın (Kabul Tarihi: 02/07/2008)
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yaratabilmektedirler. Bir başka deyişle yerel ekonomik girişimlerin
temel amacı yerel yönetimlere ek gelir sağlamaktır18.
3. Harçlar
Harçlar ise şöyle sıralanmıştır: a) İşgal harcı, b) Tatil
günlerinde çalışma ruhsatı harcı, c) Kaynak suları harcı, d) Tellallık
harcı, e) Hayvan kesimi, muayene ve denetleme harcı, f) Ölçü-tartı
aletleri muayene harcı, g) Bina inşaat harcı, h) Kayıt ve suret harcı, ı)
İmarla ilgili harcı, i) İşyeri açma izin harcı, j) Muayene, ruhsat ve
rapor harcı, k) Sağlık belgesi harcıdır.
Harç, kamu tüzel kişilerinin sunduğu olumlu dışsallığa sahip
yarı kamusal hizmetlerden yararlananların ödediği, kanunda oran ve
miktarı belirlenmiş olan bedeldir. Harç kamusal bir fiyattır. Mahalli
idarelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin çoğu (kanalizasyon, doğalgaz,
aydınlatma, çöp toplama vb.) bu şekilde fiyatlandırılır.
4. Harcamalara Katılma Payları
Yol, su ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerden yararlanacak
olanlardan alınan masraf karşılıklarıdır. Şerefiyeden farkı, değer
artışını vergilendirmek gibi bir sosyal amaçla değil, harcamayı finanse
edebilmek için mali amaçla alınmasıdır. Harcamalara katılma payları,
iyi bir düzenlemeyle mahalli idarelerin, özellikle belediyelerin
finansmanına önemli bir katkı sağlamaktadır. Ücretler, su, ulaşım, gaz
veya benzeri yerel hizmetlerin sunumu ile vatandaşların talebi üzerine
mahalli idarelerce yapılan diğer hizmetler karşılığında alınan bedeldir.
5. Şerefiyeler
Genel yarar amacıyla kamu idareleri tarafından yapılan
bayındırlık ve alt yapı hizmetleri ile imar faaliyetlerinden dolayı mal
varlıklarının değeri artanlardan, bu faaliyetlerin giderlerini karşılamak
üzere, artan değerlerle orantılı olarak alınan paralara şerefiye denilir.
6. İşletme Karları
Mahalli idareler bölgesel düzeyde kamusal ve yarı kamusal
mal ve hizmetler yanında özel mal ve hizmetler de üretirler. İktisadi
ve ticari kuruluşlara sahiptirler. Bu hizmetlerin sunulmasındaki temel
düşüncenin, yerel halkın gereksinimlerinin karşılanması yanında, gelir
sağlama gibi ekonomik niteliği de bulunmaktadır. Bu hizmetler
18

Ayşe Güner, Serdar Yılmaz, Mali Yerelleşme: Teori ve Uygulama
Üzerine Yazılar, Yönetimler Arası Gelir Bölüşümü: Temel İlke ve
Uygulamalar, Güncel Yayıncılık, 1 Baskı, İstanbul, 2006, s: 69.
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nedeniyle bireylere sağlanan faydanın karşılığı olarak bir bedel
alınmaktadır. Yerel hizmetin özel faydası yanında sosyal faydasının
da dikkate alınması nedeniyle genellikle alınan bedel piyasa fiyatı
değil, kamu fiyatı olmaktadır.
7. Kamu Mülk Gelirleri
Mahalli idarelerin, merkezi idareden ayrı olarak sahip
oldukları menkul ve gayrimenkul kıymetlerin gelir getiren kaynaklar
olarak kullanılması sonucu bu kıymetlerin satılarak veya kiraya
verilerek gelir temin edilmesidir. Bu emlak gelirlerinin mahalli
idareler için devamlı ve sağlam gelir kaynağı olduğu söylenemez.
8. Para Cezaları
Mahalli idarelerin sağlık ve asayiş gibi konularda koymuş
olduğu kurallara uyulmaması nedeniyle verdiği para cezalarından elde
edilen gelirler mahalli vergiler ve diğer yükümlülüklerin usulüne
uygun olarak veya zamanında ödenmemesinden dolayı konan
cezalardan elde edilen gelirlerdir. Para cezaları gelir temin etmek için
konulmamakla birlikte, mahalli idarelerin gelir kaynakları arasında
belirli bir yer tutmaktadırlar19.
9. Yerel Yönetimlerin Mali Transfer Kriterleri
Üst yönetim brimlerinin trabsferlerinin planlanması ve
uygulanmasında bazı kriterlere uyulması gerekir. Bu kriterlerin
başlıcaları;
- Özerklik
Alt yönetim birimleri, üstlenmiş oldukları hizmetleri
yürütürken, önceliklerin belirlenmesinde tamamıyla bağımsızlığa ve
esnekliğe sahip olmalı, kesin program yapılaraı ya da merkezdeki
karar alma mekanizmasının belirsizliği ile sınırlandırılmalıdır.
- Gelir Yeterliliği
Alt yönetim birimleri üstlenmiş oldukları sorumlulukları ifa
edebilmeleri için yeterli gelir kaynaklarına sahip olmalıdır.
- Eşitlik
Tahsis edilen fonlar doğrudan mali ihtiyaç faktörleri veya her
bir bölgenin vergilenebilir gelir kapasitesine göre değişmelidir.
19

S. Yenal Öncel, Mahalli İdareler Maliyesi, 3, Baskı, Filiz Kitabevi,
İstanbul, 1998, ss: 80-88.
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- Öngörülebilirlik
Transfer mekanizması, alt yönetim birimlerine tahsis
edilmesine karar verilen fonların 5 yıllık projelerinin yayınlanmasını
sağlamak suretiyle, bu yönetim birimlerinin alacakları payların tahmin
edilebilirliğinin garanti etmelidir.
- Etkinlik
Transfer mekanizması, alt yönetim birimlerinin farklı
sektörler ya da farklı faaliyet tipleri ile ilgili kaynak kullanım
tercihleri yönünden tarafsız olmalıdır.
- Basitlik
Alt yönetim birimlerine yapılan tahsilat, her bir ünite üzerinde
minimum kontrolü sağlayabilecek objektif faktörlere dayalı olmalı ve
kullanılan formül anlaşılır olmalıdır.
- Teşvik Edicilik
Önerilen transfer planı kusursuz mali yönetimi teşvik etmeli
ve etkin olmayan uygulamalrı önleyici olmalıdır.
- İstikrar
Üst yönetim birimi ekonomiyi yönetme kapasitesini
korumalıdır. Bu husutaki bir başarızılık, hem üst yönetim birimleri,
hem de alt yönetim birimleri tarafından izlenecek diğer amaçları
tehlikeye atacaktır.
- Makro Ekonomik Bir Çerçevenin Geliştirilmesi
Her bir transfer düzenlenmesi boşlukta bırakılmamalı, ortak
olarak hazırlanan ve bütün yönetim düzeylerinin en azından 3 yıl
sonraki toplam gelir ve toplam harcama projelerini içeren orta vadeli
planlar çerçevesinde düşünülmelidir.
- Amaçlarıyla Açıklanması ve Gözlemlenebilmesi
Üst ve alt yönetim birimleri hizmetlerin sunumundaki çakışma
ve tekrarlar konusunda özellikle dikkatli olmalıdırlar. Üst yönetim
birimi transferlerin kullanımı konusunda koşullar koyduğunda, bu
amaçları nasıl gözlemleyeceği konusunda da objektif bir yöntem
geliştirilmeli, bu amaçlara gerçekçi olarak ulaşıp ulaşılmadığını ve
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uygulamada başarısızlık görüldüğünde
uygulanacağı belirlemelidir20.

ne

gibi

yaptırımların

10. Koşullu ve Koşulsuz Yardımlar
Mahalli idare birimlerinin gelir kaynaklarının giderlerini
karşılamada yetersiz olması halinde merkezi idare farkı, bağış ya da
yardım ile kapatır. Yardım ve bağış üst idari kademeden alt idari
kademeye karşılıksız olarak yapılan gelir transferleriyle
gerçekleştirilir. Geri edeme söz konusu değildir. Bağış ve yardımlar
koşula bağlı ve koşulsuz olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Koşula
bağlı bağış ve yardımlar belli bir hizmetin yerine getirilmesi için
mahalli idarelere verilen, ancak o işe harcanması şartı konulan
yardımlardır.
Koşula bağlı yardımlar mali gücü yetersiz mahalli idare
birimlerinin özellikle dış fayda veya maliyetleri bulunan bölgesel
hizmetleri yerine getirebilmeleri açısından faydalı olmaktadır.
Koşulsuz yardım ve bağışlar ise, merkezi idarece belli bir harcama
yeri gösterilmeden mahalli idarelerin mali güçlerini artırmak, gelir
yetersizliklerini telafi etmek veya vergi yükü eşitliği sağlamak gibi
amaçlarla verilen yardımlardır. Bu yöntemde yardım alan idarelerin
mali otonomilerinin zedelenme ihtimali koşula bağlı bağışa oranla
daha azdır21.
11. Yerel Yönetimlerde Borçlanma
Devlet borçlanması olağan üstü harcamaların finansmanının
sağlanması içindir. Genel olarak bu harcamalar şunlardır: a)
Savaşların Finansmanı, b) Doğal Afetlerle İlgili Harcamaların
Finansmanı, c) Kendi Kendine Yeterli Yatırımların ve Ytırım
Bütçelerinin Finansmanı, d) Bütçe Gelirleri ile Giderleri Arasında
Uyum Sağlama, e) Borç Ödemek Üzere Yeniden Borçlanma, f)
Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma22.
Mahalli idareler gerektiğinde borçlanma yolu ile de gelir
sağlamaktadırlar. Ancak borçlanma, kamu yükünün zaman içinde
dağılmasını sağlayan ve gelecek kuşakları da yükümlülük altına sokan
bir finansman yöntemidir. Mahalli İdareler, faydası gelecek yıllara
yaygın olan ve sermaye yatırımlarını gerektiren gaz, su, kanalizasyon,
20

Ülkü Arıkboğa, Yönetimlerarası Mali İlişkiler, Yaylacık Matbaası,
İstanbul, 2004. ss: 43-45.
21
Nadaroğlu, a.g.e, 1998, ss: 85-96.
22
İsmail Türk, Kamu Maliyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi, 1. Baskı, Ankara, 1996, ss: 223-230.
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şehir ulaştırması vb. hizmetlerini büyük gelir kaynaklarına olan
gereksinim nedeniyle, normal bütçe gelirleriyle karşılayamazlar. Bu
hizmetler için gerekli yatırımların finansmanı borçlanma yoluyla
karşılanmaktadır. Böylece hizmetin faydasından yararlanan gelecek
nesile hizmetin yükü de aktarılmış olur.
Yerel yönetimlerde iç ve dış piyasalarından, merkezi yönetim
tarafından kurulmuş bir borç fonundan ya da ülke içinde kurulmuş
olan yerel yönetim bankalarından borçlanabilmektedirler. Ancak
hemen hemen hiçbir ülkede yerel yönetimler borçlanma konusunda
tamamen sınırsız değildir. Yerel yönetimlere borç vermeye razı olan
sermaye piyasasının kapasitesi ve yeterlilik düzeyi bu yönetim
birimlerinin
borçlanmaları
üzerindeki
ekonomik
sınırı
oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, üst yönetim birimleri genellikle
makro ekonomik nedenlerle yerel yönetimlerin borçlanmalarını
sınıflandırmakta ve kontrol altında tutmaktadır.
Borçlanmayı hukuken sınırlamanın bazı yarar ve sakıncaları
üzerinde durulabilir. Örneğin, sınırlama, borçlanmanın politik amaçla
ya da isabetsiz kararlarla amaçlarından saptırılmasını önlediği ölçüde
yararlıdır. Ayrıca, böyle bir sınırlama sermaye piyasasında faiz
hadlerinin yükselmesinin önleyebileceği gibi konjektürde istikrarın
gerçekleşmesine de bir ölçüde yardımcı olabilir. Bunlar sınırlamanın
olumlu yönleridir.
Yerel yönetimlerin borçlanmaları bazen politik nedenler ya da
yanlış değerlendirmeler sonucu da sınırlanabilir. Bu durum, neticede
bazı yatırım projelerinin gerçekleşmesini önleyebilir veya
geciktirebilir. Bu gibi durumlarda sınırlamanın olumlu yönlerinden
bahsetmek elbetteki mümkün değildir.
Ülkemizde yerel yönetim borçları 1986-2000 yılları arasında
hızla artmış ve tüm kamu dış borç stoku içindeki yeri büyümüştür.
Yerel yönetimlerin dış borcu 1986 yılında 180 milyon dolar, 1990’da
911 milyon dolar olmuş, 2000 yılında da 2160 milyon dolara
ulaşmıştır. Daha sonraki yıllarda borç miktarında azalma olmuştur.
Yerel yönetimlerin borçlarının yaklaşık olarak % 90’ını Büyükşehir
Belediyeleri kullanmaktadır23.
Sonuç
Merkezi idare ile diğer kamu idare birimleri arasında kamu
hizmetlerini yerine getirmek için gerekli olan görevler, bu görevler için
23

Hüseyin Çiftçi, Büyükşehir Belediyelerinin İdari ve Mali Yapıları
Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği , İstanbul Üniversitesi SBE
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, ss: 50-51.
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gereken kaynakların paylaşımı idare birimleri arasındaki ilişkilerin
mali yönünü oluşturur.
Mahalli idarelerin yüklendiği görevlerden birçoğu bölgesel
düzeyde yarı kamusal ve özel mal ve hizmetlerin sunumu şeklindedir.
Bu nedenle mahalli idarelerin, gelir ihtiyaçlarını harç, ücret ve bedel
ile karşılamaları ve hizmetin maliyetini yararlananlar arasında
faydalanma derecesine göre dağıtmaları imkanı vardır. Ancak teknik,
mali sebepler ve kamu yararı düşünceleri ile hiçbir ülkede yerel
hizmetler yalnız harç, ücret ve bedel ile karşılanamamaktadır. Merkezi
idare gibi mahalli idarelerin de en önemli gelir kaynağı vergidir.
Merkezi idare ve mahalli idare aynı kaynaktan gelir
sağlamaktadır. Bu kaynaklar ülkenin milli geliridir. Bireyler ve iktisadi
teşebbüsler, merkezi idare ve mahalli idare gibi iki ayrı vergi
alacaklısını karşılarında bulmaktadır. Gelir kaynaklarının verimini ve
dolayısıyla ulusal üretimi azaltmamak için vergi alacaklısı durumunda
bulunan yerel ve merkezi idarelerin mali ilişkileri daha ayrıntılı olarak
düzenlenmesi gerekir.
Bu düzenlemelerin başlıca amacı vergi kalemlerinin ve
oranlarının netleştirilmesi, vergi dağılımında adalet ve vergi
oranlarının paylaştırılmasında rasyonellik ilkelerine bağlılık olmalıdır.
Vatandaşa en yakın birim olan yerel yönetimlerin mali açıdan
küçültülmesi hizmetlerde aksamalar ve merkezi hükümetin yükünün
daha ağırlaşmasına neden olacaktır. Bu bakımdan yerel yönetimlerin
mali özerlik çerçevesinde bütçe serbestisine ve ekonomik güce sahip
olması gerekmektedir.
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Ricardo’nun Rant Analizi Üzerine1
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Özet
David Ricardo, en önemli klasik iktisatçılardan biridir. Onun rant
teorisi, Ricardo iktisadında temel konulardan biridir. Çünkü, bölüşüm ve
değer teorisini analiz ederken kendi rant teorisi üzerine odaklanmıştır. Bu
teoride rant, toprağı kullanmanın karşılığı olarak toprak sahibine ödenen bir
değer olarak tanımlanmıştır ve daha yüksek kalitedeki toprak, sahibine,
düşük kalitedeki toprakta kazanılan ranttan daha yüksek bir rant
kazandırır.Bu nedenle Ricardo’nun rant teorisi doğrudan toprağın verimliliği
ile bağlantılıdır. Ve ona göre, eğer tüm topraklar aynı özellikte, aynı kalitede
ve miktarca sınırsız olsaydı, o zaman onu kullanmanın karşılığı olarak
herhangi bir ücret ödenmeyecekti.
Bu çalışmanın birinci bölümünde, rant teorisini anlamak ve analiz
etmek için, Ricardo’nun bölüşüm teorisi, tartışılıp değerlendirilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Ricardo’nun rant teorisi, rant kavramı ve
nasıl ortaya çıktığı konusuna odaklanarak, tartışılıp değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ricardo, Bölüşüm, Rant, Toprak sahibi, Kar,
İktisadi gelişme

On Ricardo’s Rent Analysis
Abstract
David Ricardo is one of the most eminent classical economists. His
theory of rent is a fundamental issue in Ricardian economics. Because, when
analysing the theory of distribution and of value, he focused on his theory of

Bu çalışmaya çok değerli, yapıcı ve yol gösterici yorumlarından dolayı,
sayın Prof. Dr. İbrahim Tanyeri ve Doç. Dr. Hüseyin Özel’e çok teşekkür
ediyorum.
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rent. In this theory, rent is defined as a compensation which is paid to the
owner of land for the use of it and a higher quality land generates a higher
rent for landlord than its lowest counterpart. So, Ricardian rent theory is
directly tied to the productivity of land. And for him, if all land had the same
properties, if it were unlimited in quantity and uniform in quality, no charge
could be made for its use.
In the first section of this paper, to understand and analyze the
theory of rent, Ricardo’s distribution theory is discussed and evaluated. In the
second part of this study, Ricardian rent theory, which is also the title of this
article, is discussed and evaluated focusing on the term of rent, and on how it
occured.
Keywords: Ricardo, Distribution, Rent, Landlord, Profit,
Economic Development
“ Ricardo sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi gözüküyor”
Lord BROUGHAM

Giriş
Milletlerin Zenginliği’inde, Adam Smith, bütün dikkatini
ekonomik büyüme sorunu üzerine yöneltmiştir. Bu sorunsalın iktisadi
tahlilinde, toplumun bütününe fayda sağlayabilecek evrilen bir
kapitalist sistemin varlığı kendisini hissetmektedir. Smith’in analizine
göre ekonomi sınırsız bir yükseliş potansiyeline (özellikle işbölümü ve
uzmanlaşma dikkate alındığında) sahiptir. Ancak meydana gelen
olaylar bu hipotezin geçerliliğini ve tutarlılığını olumsuz etkilemiştir.
İngiltere’de savaş ve ürün hasılasındaki düşüş, sınırsız olduğu
düşünülen iktisadi gelişmeyi engellemiştir. Sonuç olarak, Smith’in
izinden giden iktisatçılar piyasanın üretken gücüne yönelik daha
kuşkucu bir görüşü benimsemişlerdir.
David Ricardo, Smith’in aksine, ekonominin genellikle
durgun bir duruma doğru hareket ettiğini varsaymaktadır. Bu
analizinin dayanak noktası emeğin değer teorisinin yeni bir versiyonu
olmuştur.
“İktisat dünyasında neoklasik temellerin sarsıldığı
dönem, teorik alandaki (Keynesgil iktisat gibi)
çeşitli gelişmelerin yanı sıra, belki de bir rastlantı
olarak, Ricardo’nun eserlerinin uzun süren
çalışmalarla yeniden derlendiği döneme rastlar” 2.
Ekonomiyi eninde sonunda durgunluğa götürecek nedenleri
rant teorisi ile açıklamaya çalıştığı bölüşüm sorunu ve bunun yol
2

Kuruç, B. “ Ricardo İktisadı’nın Bazı Temel Sorunları”, Ankara
Üniversitesi S.B.F Yayınları no:301, Ankara 1970, s.8
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açtığı kar oranlarındaki azalma eğilimidir. Ricardo aslında bu bakış
açısıyla kapitalist sistemin başarısızlığını―ki bu yaklaşım Marks’a
kapitalisti toplumsal sorunların kaynağı olarak görmesine ilham
verecek― ortaya koymaya çalıştığı söylenebilir.
Hatta Blaug (1958)’a göre, geniş perspektiften bakıldığında,
Ricardo’nun önerdiği iktisat politikaları, onun iktisadi düşüncesinin
sonuçlarından türetilmiştir. Onun teorik sistemi, doğrudan ve spontane
olarak 1814-16’ların büyük hububat kanunları tartışmasından
çıkmıştır. Buna göre sermaye ve nüfus artışı, tarımın düşük verimli ve
zor elde edilebilir araziye doğru genişlemesine ve emek ve
sermayenin giderek artan miktarlarda kullanılması toprakta azalan
getiriye yol açacaktır.3
1815’e kadar İngiltere hububat ihraç eden bir ülke sıfatını
kaybettiğinden beri bayağı uzun bir yol kat etmişti. Kıtlık yıllarında,
yerli üretim iç talebi ancak karşılayabiliyordu. 18. yüzyılın son
yıllarında kabul edilen ithalat kotası, bütün kıta Avrupası’ndaki kötü
hasat ve kıtasal kuşatmanın kısıtlayıcı etkileri yüzünden, kırıldı.
Bunun sonucunda hububat fiyatı, üretim yöntemlerindeki iyileşmeye,
zirai ıslahtaki hızlı gelişmeye ve boş arazileri tarıma açma
girişimlerine rağmen, savaş yıllarında hızla düştü. Yüksek fiyatlardaki
sürekliliğe bağlı olarak, arazi sahipleri düşük kaliteli toprakların
iyileştirilmesine yoğun miktarda yatırım yaptılar ve tarlaları nispi
yüksek fiyatlardan kiraladılar. Diğer yandan savaş döneminin ortaya
çıkardığı zorluklar, tarıma etkili koruma sağlanması gerektiğini ortaya
koydu ve bu şekilde fiyatlar yükseldi. Fakat 1813 yılının bol mahsulü
fiyatlarda geçici bir düşüş yarattı ve arazi sahibi sınıf bu nedenle daha
sert koruma arayışlarına girdi. Toprak sahipleri ile sanayici sınıf
arasındaki mücadele ve menfaat çatışması, parlamentonun 1814 ve
1815 yıllarındaki hububat kanunlarını tartışması ile birlikte ön plana
çıktı. İthalat primini ilga eden 1814 yılı kanunu, belirlenen seviyenin
üzerindeki serbest ithalata mutlak bir yasaklamayı getirirken, 1815
yılında çıkarılan bir kanun ile de ithalata değişik tarife uygulaması
yürürlükten kaldırıldı. Kanunla belirlenen azami sınır, 1815’te hüküm
süren anormal fiyat oranlarına ulaştığı için çiftçilere iç piyasalarda fiili
bir monopol hakkı verildi. Üretici ve fabrika işçilerinin müşterek
düşmanlığı ile tepki gören yeni kanun, ekmeğin fiyatının hububat
fiyatından (ithalat kısıtlaması için olan fiyatı hariç) daha düşük
saptandığını savunuyordu. Savaş yılları boyunca parasal ücretlerin ve
tahıl ürünlerinin fiyatı artmasına rağmen tahıl fiyatlarındaki

3

Blaug, Mark : a.g.e., s.6
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değişmeler yaşam maliyetlerine hüküm sürmüş gibi gözüktü.4
Dolayısı ile, işçinin bütçesi içerisinde ekmeğe harcanan kısım önemli
bir yer tuttuğu için tüm sayısal örneklerinde Ricardo, işçilerin göreli
fiyatlara bakmadan normal olarak ücretlerinin neredeyse yarısına
yakınını ekmeğe harcadıkları fikrini savunuyordu. Fakat analitik
amaçlar için Ricardo her zaman hububatı tüm ücret mallarının ortak
terimi olarak kullanmıştır. Böyle yapmakla Ricardo, bütün teorik
söylemlerini hububat kanunlarının ekonomik yansımaları üzerine
yoğunlaştırmıştır.
Bu çalışmanın amacı Ricardo’nun rant analizini incelemek,
irdelemek ve değerlendirmektedir. Ricardo’nun rant analizini
değerlendirmeden önce Ricardo’nun bölüşüm analizini ele almak
uygun olacaktır. Bu nedenle çalışmanın birinci bölümünde Ricardo’da
bölüşümün yeri ve önemi incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümün
de ise rant analizi incelenip değerlendirilecektir.
1. Ricardo’da Bölüşümün Yeri ve Önemi
Klasiklerin, gelir bölüşümünü ücret, rant ve kar olmak üzere
üç faktörlü bir modelle incelemiş olmaları, gelirin fonksiyonel
bölüşüm yaklaşımını ortaya koymaktadır. Daha sonraları
Schumpeter’in buna girişimci karını eklemesiyle fonksiyonel bölüşüm
yaklaşımı tamamlanmıştır. Klasiklerden Adam Smith, bölüşümün
nasıl gerçekleştiğine ilişkin bazı açıklamalar yapmasına karşın,
bütünüyle bir bölüşüm kuramı oluşturma iddiasında olmamıştır. Adam
Smith’in ücretler ve karlar arasındaki bölüşüm yaklaşımı, mikro
ekonomik sorunlara başarıyla uygulanan arz-talep analizinin makro
ekonomik çerçevede uygulanması şeklindedir. Adam Smith’e göre
emek talebi, sermaye arzına bağlıdır ve ücretlerdeki artış kar
oranlarını düşürecektir. Ricardo da bunu teorisinin temel taşı
yapmıştır. Klasik iktisat teorisinde, bölüşüme ilişkin en önemli
görüşler David Ricardo ve Karl Marx’a aittir. Marx, klasik ekolün bir
eleştiricisi ve alternatifi olarak ortaya çıkmış olsa da, gerek analiz
yöntemi, gerekse Ricardo modelinden büyük ölçüde etkilenmesi
nedeniyle, klasik bir iktisatçı olarak kabul edilmektedir.
“Bölüşüm analizinde tarımsal üretimin
hareket noktası olarak seçilmesi tarımsal üretimin
iki önemli özelliğinden kaynaklanır. Bu
özelliklerden birincisi tarımsal üretimde aynı
malın, örneğin buğdayın, üretimde hem girdi hem
4
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de çıktı olmasıdır. İkinci olarak buğday, emek
sahipleri olan işçilerin temel gıda malı olması
nedeni ile de önemli bir özelliğe sahiptir. Ücretler
buğday olarak ifade edilebilir ve böylece tarımsal
üretimde kullanılan bütün girdiler buğday
cinsinden belirlenebilir.”5
Ricardo ücretleri altı farklı anlamda kullanmıştır:
1. Rant çıktıktan sonraki emeğin toplam gelirdeki göreceli pay
anlamına gelen ücret
2. Sermaye başına parasal ücretler
3. Sermaye başına reel ücretler
4. “Doğal ücretler” denilen uzun dönem dengesini sağlayan
ücret oranı
5. Kısa dönem “piyasa ücretleri”, ve
6. Emeğin karşılığını veren malların değeri olarak ücret.
“Gerçek ücretler”, “emeğin fiyatı” veya sadece “ ücretler” gibi
ifadeler birbiri yerine kullanılmıştır ve bazen iki veya üç olası anlam
taşıyabilirler. Doğal ücretler açıkça emek gücüyle tanımlanan veri bir
işçi sayısının temel gereksinimlerini karşılayan ücretler düzeyidir.
Açıktır ki bu ücretler, “ alışkanlık ve gelenekten dolayı” işçi için
gerekli olan “ gıda, ihtiyaçlar ve kolaylıkların” miktarı ve fiyatı ile
yönlendirilmektedir. Malthus’a göre, emek sabit bir arz fiyatında
olduğu zaman üretilmiştir. Bu nedenle emek talebi uzun dönemde
ücret mallarının üretim mallarını değil, fakat nüfusun miktarını
belirler. Bu ise üretilen ücret mallarının maliyeti ile belirlenmektedir.
Diğer taraftan piyasa ücretleri, cari fiyatta değerlenmiş gıda
sepetleridir. Bu ücretler, kısa dönem talebe ve emeğin arzına bağlı
olan doğal oran civarında dalgalanırlar. Nüfus kendini emekteki
değişikliklere yavaşça uydurduğu için, sermaye birikiminin hızlanmış
oranı, işçinin yaşam standardında bir iyileştirme yaparak, piyasa
ücretlerini doğal oranın üzerinde tutar. Ricardo hatta, Malthus’un
nüfus teorisinin mantığını boşa çıkarsa da, bu durumun belirsiz bir
zaman dilimine kadar devam edebileceği görüşüne kendisini
adamıştır. 6

5

Tanyeri, İbrahim : “ Ricardo’nun İktisadi Analizi Üzerine”, H.Ü.İ.İ.B.F
Dergisi 18 (2), 2000, s. 4
6
Blaug, Mark : a.g.e., s.22-23
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Malthus’la birlikte, Ricardo da artan nüfusun ekonomi
üzerinde yapacağı etkiden endişeliydi. Ona göre daha fazla insan için
daha fazla toprak üretime açılmalıydı. Ancak, bu topraklardan elde
edilecek gelir, mevcut sermaye miktarı aynı oranda büyümeyeceği
için, sabit kalmayacaktır. Aslında toprakta azalan gelirler ortaya
çıkacaktır. Tarımsal üretime açılacak yeni toprak parçaları karlılık
açısından daha da marjinal olacaktır ve nihayetinde bu arazilerden
sağlanan gelirler artık daha fazla sermayeyi cezb edemeyecektir. İşte
bu noktada, maksimum ekonomik rant kazanılmış olacaktır. Bu
nedenle, her bir üretim faktörünün her bir ekonomik faaliyet bölgesine
dağılımı, kazanılabilecek ekonomik rantın seviyesi ile belirlenecektir.
Bu azalan getiri nedeniyle rant kademeli olarak düştükçe, sermaye
daha karlı faaliyetlere kayacaktır. Demek ki Ricardocu analizde rantın
ve buradan bölüşümün ortaya çıkışının en önemli nedeni artan
nüfusun, doğaldır ki talebin, daha az verimli, rantabilitesi ve kalitesi
düşük arazilerin tarımsal üretime açılmasını gerekli kılmasından ileri
gelmektedir.
Ricardo, klasik iktisatçılar içinde bölüşüm konusu üzerinde en çok
duran ilk iktisatçıdır ve ulusal üretimin, toplumun ana ekonomik
sınıfları arasında dağılımına ilişkin temel yasaların bulunmasını,
ekonomik çözümlemenin asıl sorunu olması gerektiğini7 ifade
etmiştir. Ricardo’nun çözümlemesi üç varsayıma dayanmaktadır.
Bunlar;

7

•

Azalan verim kanunu geçerlidir. Modelde azalan verim,
giderek daha az verimli toprakların ekilmesi ve bunun
sonucunda verimliliğinin azalması şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bununla birlikte, Ricardo’da azalan verimin
nedeni sadece bu değildir. Belli bir toprak parçası üzerinde
giderek daha fazla işgücü ve sermayenin kullanılması da
verimin azalmasına neden olmaktadır.

•

Maltus’un nüfus kuramı geçerlidir. Ücretler asgari geçim
düzeyinin üstüne çıktığında nüfusun hızla artacağı, ücretlerin
bu düzeyin altına düşmesi durumunda ise, hızla düşeceği
kabul edilmektedir.

Ricardo, David: “Works and Correspendence”, edited by P. Sraffa, Vol
VII, Cambridge University Press, London 1997, s. 23
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•

Ekonomik gelişmenin kilit faktörü olan sermaye birikimi
karların bir fonksiyonudur. Ricardo “emek, makine ve
sermayenin birlikte kullanılmasıyla yapılan üretimin toprak
sahipleri, hisse veya sermaye sahipleri ile emek sahipleri
arasında paylaşıldığını” ifade etmektedir. Bir malın değeri ya
da değiştirileceği diğer bir malın miktarı, üretimleri için
gerekli, göreli emek miktarına bağlıdır.

Ricardo, ekonomi politiğin konusunun, toprak ürünlerinin üç
sınıf arasında kar, ücret ve rant şeklinde bölüşümüne ilişkin yasaların
saptanması olduğunu söylerken, gerçekte bölüşümü, kapitalizmin
dinamiğinin belirleyici öğesi olarak ortaya atmıştır. Nitekim,
Ricardo’nun kuramı, sermaye birikimi ile bölüşümün karşılıklı
ilişkileri üzerine kurulmuş olup kar, sermaye birikiminin kaynağı
olurken, sermaye birikimi de bölüşümü dolayısıyla, karı
belirlemektedir. Diğer taraftan, Ricardo’nun bölüşüm teorisi özde,
karın değil, rantın açıklanmasına yöneliktir. Bu nedenle hareket
noktası, tarımsal üretim ve Ricardo’nun yaşadığı dönemde en önemli
tarımsal ürün olan buğday olmuştur. Buna göre, tarımda kullanılan en
az verimli, marjinal toprak parçası üzerinde bir rant elde edilmemekte
ve üretilen buğday, ücret ve kar olarak paylaşılmaktadır. Ricardo,
ayrıca, endüstride de fiyatların tarıma bağlı olarak değiştiğini ve
buğday fiyatının endüstri malı fiyatını belirlediğini savunmaktadır.
Ricardo’nun bölüşüm teorisinde, ücretler asgari geçim düzeyinde veri
iken, gelir çekişmesi rantiyerler ile kapitalistler arasında
gerçekleşmektedir. İstihdam düzeyi arttıkça karlar, rantlar tarafından
yutulmaktadır. Rantlar, ücretlere bağlı değildir ve sadece, üretimin
teknik koşullarının belirlediği azalan verimler sonucu ortaya
çıkmaktadır. Ricardo her ne kadar bölüşüm teorisini, değer teorisinden
bağımsız olarak geliştirmişse de, ikisini bağdaştırmaya çalışmış ve
bölüşümle ilgili temel önermelerini, emek-değer teorisinin kavramsal
çerçevesi içinde de formüle etmiştir.8
Ricardo kendi çalışmalarında “marjinal” kavramını
kullanmamıştır. Ama Ricardo’nun rant teorisini marjinal kavramlarla
açıklamak gerekirse, bölüşüm teorisi, aşağıdaki şekil yardımıyla, şöyle
özetlenebilir.

8

http://www.sbe.deu.edu.tr/Yayinlar/dergi/dergi02/bolum1.htm
02.11.2008

Erişim:
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Tarımsal Üretim
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Şekil 1. Ricardo’da Bölüşüm

Yukarıda ki şekilde tarımsal üretim miktarı dikey eksende ve
çalışan işçi sayısını belirten emek miktarı da yatay eksende
belirtilmiştir. AP eğrisi ortalama emek verimini; MP eğrisi ise
marjinal emek verimini ifade etmektedir. Azalan verim ilkesi
nedeniyle, her iki eğri de aşağıya doğru eğimlidir. Bu modelde,
marjinal hasılatın ücret ve karlar toplamına eşit olduğu varsayılmıştır.
Bunun nedeni, uzun dönemde, ücretler düzeyinin marjinal emek
verimliliği tarafından değil, emeğin doğal, ya da asgari geçim düzeyi
tarafından belirleniyor olmasıdır. Bu nedenle, şekildeki OW aralığı
asgari geçim ücretine eşittir. Bu ücret düzeyi, işçiler ve ailelerinin
yaşamalarını ve üremelerini sağlayacak fizyolojik gereksinmelerin
fiyatlarına bağlıdır. Bunların fiyatı arttığında (azaldığında), emeğin
fiyatı artar (azalır). Emeğin piyasa fiyatı doğal fiyatını aştığında, daha
rahat yaşamaya başlayan işçinin daha fazla çocuk sahibi olmasıyla işçi
sayısı artacak ve böylece, ücretler tekrar doğal düzeyine, hatta zaman
zaman bunun altına düşecektir. Aksi taktirde, yani, piyasa ücreti doğal
ücretin altına düştüğünde nüfus azalacak ve bunun sonucunda ücretler
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tekrar doğal düzeyine yükselecektir. Dolayısıyla ücret, talebe değil,
arza bağlı bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, ücret düzeyini emeğin
verimi değil, emeğin arz fiyatı belirlemektedir.
Marjinal hasılatın ücret ve karlar toplamına eşit olması
nedeniyle, istihdam düzeyi ON’ye eşit olduğunda, WP aralığı birim
çıktı başına karı temsil etmektedir. Ricardo modelinde karlar, ücret
ödemeleri ve rant çıktıktan sonra kalan bir bakiye olarak hesaplanır.
Karlar kalıntı olarak hesaplanmalarına karşın, ekonomik gelişmenin
kaynağını oluşturan net yatırım ya da sermaye birikimi oranını
belirlediklerinden, çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, karlar
sermaye birikimini olanaklı kılan tasarrufun kaynağı olduklarından
dolayı, aynı zamanda kritik bir faktördürler.
Rant, emeğin ortalama ve marjinal verimi arasındaki fark
olduğundan, PR mesafesi toprak sahiplerinin rant gelirini
oluşturacaktır. Fiili istihdam düzeyi (ON), ülkenin sermaye birikimi
tarafından belirlenir. Bunun nedeni ise, net yatırımın emek talebini
artırmaya yarayan üretim düzeyini yükseltmesidir.
Bu kuramın temel yaklaşımı, ekonominin tarımsal kesiminde
üretim arttıkça ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorunsalının
çözümlemesiyle ortaya konulabilir. Çıktı artışı, yüksek bir emek
talebine yol açarak piyasa ücretini doğal ücretin üzerine çıkarır. Bu
durum ise, nüfusu artırır. Bu nedenle, gelecekte talepte ortaya çıkacak
artış, tarımsal üretimde de bir artışı gerektirir. Toplam arazi miktarı
sabit olduğundan, daha fazla emek kullanarak tarımsal ürünler
çıktısını artırmak için yapılan girişimler, er geç azalan verimlerle
karşılaşır ve sonunda ortalama ve marjinal emek hasılasının her
ikisinde de bir düşüş yaratır. Tarımsal üretimin, daha fazla emek
kullanılarak artırılmaya çalışılması, üretim maliyeti ve onunla birlikte
tarımsal ürünlerin fiyatını artıracaktır. Bu, azalan verimlerin ya da
ortalama ve marjinal emek hasılasındaki düşüşün bir sonucudur. Bu
durum ortaya çıktığı zaman, rantlar zorunlu olarak artacaktır; çünkü
rant, marjinal arazi üstündeki emek hasılasıyla marjinal maliyet arası
ya da ortalama arazi üstündeki emek hasılası arasındaki farka eşittir.
Artan tarımsal çıktı maliyeti, emek arz edenlerin işgücünü asgari
geçim standardında tutabilmeleri için, cari parasal ücretlerin
yükselmesi anlamına gelecektir. Bunun sonucunda, gerçek çıktı
cinsinden doğal ücret (OW aralığı) değişmeyecek, ancak, ücretlerin
aldığı toplam çıktı payı artacaktır. Bir başka deyişle, başlangıçta
OWNT alanı kadar olan toplam ücret payı, istihdamın OM düzeyine
çıkmasıyla genişleyecek ve OWMS alanı kadar olacaktır. İstihdam
düzeyinin OM düzeyine artması durumunda, MP, doğal emek fiyatı
düzeyine düşerken toplam karlar sıfırlanmaktadır.
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Sonuç olarak, Ricardo’nun ifade ettiği şey toprak
sahiplerinin hububat kanunlarından tek faydalananlar olduğudur. 9
Toprak sahiplerinin menfaati her zaman tüketici ve üreticilerinkinin
aleyhinedir. Eğer hububat kanunları, kaynakların endüstriye
transferine izin vermemiş olsaydı, zamanla daha fazla sermaye
birikiminin
oluşmasını
engelleyip
endüstriyel
gecikmeyi
yavaşlatacaktı. Sınırlayıcı sistem içerisinde elde edilmiş menfaatler
açısından, gelecek 10 yıl boyunca hububat vergilerinde kademeli
indirimin ve toprak sahiplerinin yüklendiği özel vergileri karşılamak
için ihracat üzerine uygun bir ihracat priminin konulmasının gerekli
olduğunu söylemiştir. Fakat bu kademeli indirimler, ifade ettiği gibi,
rantları indirecek ve tarımda yatırımların azalmasına yol açacaktır.
Ancak, serbest ticaret ülkenin reel gelirini toptan artırana kadar, bu
kanunların yürürlükten kaldırılmasından dolayı toprak sahiplerinin
kayıpları diğer sınıfların kazançları ile dengelenecektir.
Ricardo modelinden hareketle “klasik durağan durum”
saptamasının matematiksel analizini Pasinnetti (1960)10 ve Cochrane
(1949)11’ı izleyerek şu şekilde yapmak mümkündür:
Tarımsal üretimi temsilen hububat üretiminin yıllık miktarı, Q1
Q1=F1(N1)

(1)

olsun. Burada N1 tarımda istihdam edilen emek miktarını ifade
etmekte ve tarımda azalan verimler yasasının geçerli olduğu
varsayılmaktadır; F1 > 0, F1′ > 0, F1″< 0 → N1 > 0 için.
Endüstriyel çıktı miktarı üretilen altının fiziksel miktarı olarak ifade
edildiğinde
Q2=F2(N2) =

N2

(2)

N2 altın üretiminde istihdam edilen emek miktarını ifade ederken, B
katsayısının değeri pozitif ve emek sayısı artınca altın üretiminin de
oransal arttığını göstermektedir.

9

Blaug, Mark : a.g.e., s.28-29
Pasinetti, Luigi L.: “A Mathematical Formulation of the Ricardian
System”, The Review of Economic Studies, 27(2), 1960, s. 78-98
11
Cochrane, J. L.: “The First Mathematical Ricardian Model”, History of
Political Economy 2, 1970, s.419-31
10
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Değerin belirlenmesinde, göreli fiyatlar malların içerdikleri emek
miktarı oranına eşit olacağından dolayı göreli mal fiyatları
 
 


భ 


(3)
(4)

(3) ve (4) no’lu denklemler ile ifade edilir. Tarımsal ürün fiyatı (3)
no’lu denklemle elde edilirken, endüstriyel ürün fiyatını (4) no’lu
denklem vermektedir.
Ricardo modelinde toprak sahipleri ve işçiler tüm
gelirlerini harcadıkları için bu iki sınıfın tasarruf eğilimi sıfırdır. Fakat
kapitalist, tüm gelirini sermaye birikimi (capital accumulation) için
harcadığından dolayı tasarruf eğilimi 1’e eşittir. O halde, reel
ücretlerin doğal düzeylerinde sabit tutulduğu, başlangıç ücret fonunun
veri olduğu ve emek arzının yeterli olduğu varsayımı altında, birikim
üç sınıf arasında şu şekilde paylaştırılacaktır:
        
  


∏    
     




 ∏           

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Yukarıdaki denkemlerde; R= tarımsal rant,  = tarım sektöründeki
toplam ücretler, x = hububatın piyasa ücreti,
 = endüstri
sektöründeki toplam ücretler, ∏ = tarım sektöründeki kar oranı, ∏ =
endüstriyel kar oranıdır. Denklem (5) Ricardo’nun artık olarak
tanımladığı “rantı” yansıtmaktadır. (6) ve (8) numaralı denklemler,
sırasıyla, tarım ve sanayi kesiminde ücretler fonunu yansıtırken, (7) ve
(9) no’lu denklemler her iki sektördeki kar oranlarını göstermektedir.
O halde, hububat üretiminin değeri ekonomideki toplam
emek miktarına ve altının üretim değeri de o endüstride çalışan toplam
emek miktarına eşit olduğunu (2) ve (4) no’lu denklemlerden
türetirsek
(10)
   
ve
          ∏
(11)
eşitliği elde edilir. Denklem (11)’de toprak sahiplerinin gelirinin tümü
hububat alımına harcandığı için      olur. O halde denklem
(11)’i yeniden düzenleyip (6) ve (7) no’lu denklemleride denklem
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(11)’e dahil edersek tarımsal üretimin değerini şu şekilde ifade
etmemiz mümkün olur:
(12)
           
Denklem (10)’da     ve         olduğu gözönüne
alındığında
       
(13)
Buradan da iki sektörde elde edilen toplam üretim değerini elde
edebiliriz.
(14)
        
Nihai olarak büyüme sonucunda elde edilen birikimin üç sınıf
arasında bölüşüm paylarını gösteren denklemleri aşağıdaki gibi ifade
edebiliriz12:




భ
భ భ

మ మ

భ
భ భ

మ మ

భ ∏భ

మ ∏మ

భ భ

మ మ



మ
 మ

  
 1

(15)


 మ

  

(16)

 మ

(17)

Burada  rantın payını,  ücretin payını,  ise karın bölüşümden aldığı
payı göstermektedir. O halde, eğer istihdamın büyüme oranı her iki
sektörde de aynı ise, rantın bölüşümden aldığı pay sabit kalırken,
ücretin ve karın payı azalır. Tersi durumda ise, eğer sermaye birikim
sürecinde istihdam yapısı değişirse ve bu değişimin sonucunda
sanayideki istihdam tarımdakinden daha fazla artarsa rantın payı artar,
karın azalır, ücretin payı ise belirsiz olur. Fakat bu kez de tarımsal
istihdam sanayi istihdamını aşarsa, rantın payı düşüp ücretlerin
artarken, karın payı belirisiz olur.
Samuelson’a göre, çok sayıda hububat ürünü söz konusu
olduğu zaman, tüketicilerin gelirlerini bu çok sayıdaki mal arasında
nasıl harcamayı arzu ettikleri tercihi bölüşüm sorununun bir
fonksiyonu olmaktadır. O halde, bağımsız olarak tüketicilerin kendi
gelirlerini nasıl harcamak istediklerine dair tanımlı bir “doğal fiyat”
yoktur. Bu nedenle malların nispi fiyat oranları onların nispi emek
12

Ücretler doğal düzeylerinde sabittir,  ݔൌ ݔҧ .
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içeren bileşimlerinin oranlarına yakın değerde kalmaz; Pti / Ptj ≠ (Lti/
qit) / (Lj/ qjt). Keza aynı şekilde toprak bileşimi için ((Ati/ qit) / (Aj/ qjt))
ve sermaye bileşimi için ((Kti/ qit) / (Ktj/ qjt)) hesaplanan denklemlerde
malların gerçek nispi fiyatları ( Pi/ Pj ) oranlarının ampirik tahminleri
hatalı çıkar. Bu nedenle Samuelson’a göre, Ricardo’nun kendi klasik
görüşünün ana hatlarını yeterince ortaya koyamaması, teknoloji
düzeyi ve maliyete ilişkin bilgileri veri alarak tüm nispi fiyatları
saptamak istemesinin mümkün olmayacağı gerçeğini hiçbir zaman
fark edememesine yol açmıştır. Bundan ötürü, tüketicilerin
faydalarının ve talep seçeneklerinin subjektif değişkenleri ile 1870
sonrası klasik okulun zamanlararası (intertemporal) tasarruf ve
tüketim tercihleri değişkenleri, Marx’ın tüm yaşamı boyunca
boğuştuğu rekabetçi ortamda klasiklerin kendi sermaye, toprak ve
emek modelleri içerisinde zaten kaçınılmaz olarak yer almıştı. Öyleki,
bu kaçınılmazlık, 1925 ve özellikle 1960’tan sonra çoğalan Sraffacı
neo-Ricardocular için sancılı bir konu olmuştur. 13
“Sonuç olarak denilebilir ki Ricardo, aslında üç
değişkenli bir denklemi çözmeye çalışmaktadır:
Net Ürün = rant + ücret + kar. Öncelikle toplam
ürün veri olarak alınmakta, daha sonra rant (rant
teorisi yardımıyla) devre dışına çıkartılmakta,
ücret de büyük ölçüde dışsal etkiler tarafından
(Malthus’un
nüfus
teorisi
yardımı
ile)
belirlenmekte, böylece kar da, bir geriye kalan
artık olarak ortaya çıkmaktadır.”14
Dolayısıyla Neoklasik çerçeveden farklı olarak bu yaklaşım
çerçevesinde, değer ve bölüşüm ile üretim analizleri analitik olarak,
eşzamanlı olarak değilde, birbirlerinden ayrı olarak ele alınmıştır.
2. Rıcardo’nun Rant Teorisi
Fizyokratları izleyerek, kendi gerekli maliyetleri üzerinde
üretim fazlasının ortaya çıkması için “doğanın bereketini” olası tek
neden olarak tanımlayan Adam Smith, tarım kesiminde, doğanın insan
oğluyla bir uyum içinde çalıştığını ve tarım kesiminde çalışan
işçilerin, tıpki imalat sanayinde çalışan işçilerin yaptığı gibi, sadece
13

Samuelson, P. A.: “The Canonical Classical Model of Political Economy”,
Journal of Economic Literature 16, 1978, s.1415-1434.
14
Özel, Hüseyin: “Bir Zenginlik Teorisi olarak Klasik İktisadi Analizin
Yöntemi”, Akdeniz İİBF Dergisi(4), 2002, s.149
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kendi öz tüketimlerini karşılamak ve kar ve sermayenin değerini
üretmekle kalmadıklarını, keza toprak sahibi için bir rantın ortaya
çıkmasını da sağladıklarını söylemektedir.15
Smith’e göre rant; toprak sahiplerinin tasarrufuna
bırakılan doğal kaynakların ürünü olarak tanımlanabilir ve toprağın
yapay veya doğal yollardan verimliliğinin artırılması yolu ile doğal
kaynakların artması ile birlikte rant artar. İmalat sektöründe doğa
herhangi bir şey sunmaz aksine her şeyi insanoğlu yapar ve üretim
sınırlıdır. Diğer taraftan tarım sektöründe ise, ürün doğayla işbirliği
sonucu üretilmiştir ve bu nedenle tarımda sermayenin kullanılması
toplum için en avantajlı durumdur.16
Bu analiz, daha sonra gelen klasik iktisatçılar tarafından
eleştirilmiştir. İngiltere’de, nüfusun yerli üretimle sunulan tarımsal
mallara olan talebini karşılamanın kısıtlı olanağı önemli bir sorun
olarak ön plana çıkmıştır. Marshall’da rantın öncelikle toprağın
zenginliğine, sonra çiftçinin satmak ve almak ihtiyacı duyduğu
malların nispi değerine bağlı olduğunu, ancak toprağın zenginliğinin
veya verimliliğinin, ekilen ürünün doğasına, tarımsal üretim
metotlarına ve yoğunluğuna bağlı olduğundan dolayı kesin olarak
ölçülemeyeceğini ifade etmiştir.17 Dolayısıyla rantın kaynağı olarak
toprağın kıt olmasına yol açan faktör doğanın kendisiydi ve bu yorum
klasik rant teorisinde önemli bir unsur olarak kalmıştır. Daha sonra
klasik iktisatçılardan David Ricardo bu teoriyi kendi mantıksal
çerçevesi içerisinde değerlendirip analiz etmiş ve Ricardocu rant
teorisi, bu konu üzerine yapılmış tüm tartışmaların merkezi haline
gelmiştir.
David Ricardo, karşılaştırmalı üstünlükler analizini
geliştiren ve dış ticarette liberla görüşü savunan bir iktisatçıdır. Ayrıca
Thomas Malthus ile olan meşhur uzun soluklu tartışmaları ve kamu
maliyesindeki çalışmasıyla da iyi bilinmektedir. Her zaman politik
tartışmalarda aktif olan Ricardo, kamuoyunu hububat kanunlarının
zararlı etkileri konusunda (hububat üzerine konulan ithalat
kısıtlamaları) bilinçlendirmenin bir aracı olarak kendi “Rant
Teorisi”ni geliştirdi. Bunu, korumacılığın negatif etkilerini gösterdiği

15

Cassel, Gustav: “ The Theory of Social Eonomy”, Sentry Press, Newyork,
USA 1967, s.260-261
16
Smith, Adam : “ Wealth of Nations”, Book II, Chapter V, Random
House, Newyork 1937, s.131, 324-325
17
Marshall, Alfred: “ Principle of Economics”, University Pres,
Cambridge, UK 1980, s.631
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oldukça soyut ve basitleştirilmiş bir model kurmak suretiyle
başarmıştır.
Ricardo sisteminde, iki süreçten birinin (emeğin
yenilenmesi ya da tüketim) ötekini (birikim ya da üretim) oranca
küçültecek şekilde genişlemesinden ötürü, gelişmenin sınırlanması,
sisteme bir unsurun gitgide artan bir ağırlıkta girmesi ve bunun
sonucu, gelişmenin daha da çok sınırlanması gibi, birbirine bağlı ve
gitgide büyüyen sonuçlar doğurur. İşte etkisi gitgide büyüyen bu
unsur, toprak sahiplerinin bölüşümden aldıkları “Rant” payıdır.
“Emek, makine ve sermayenin bir araya getirilmesi ile
elde edilen ürün, toplumun üç sınıfı arasında bölüştürülmüştür, yani;
toprak sahibi, tarımsal üretimin gerçekleşmesi için gerekli olan
sermayenin sahibi, ve bu ürünü ekip biçen işçiler. Dolayısıyla bu
bölüşümü düzenleyen kanunları saptamak, politik ekonomide temel
problemdir ve Turgot, Stuart, Smith, Say, Sismondi ve diğerleri,
rantın, karın ve ücretlerin doğal seyriyle ilgili çok az tatmin edici bilgi
sunmuşlardır”.18
Özellikle, Smith’in malların mübadele değerini
düzenleyen kanunun, yani, üretildikleri emeğin nispi miktarının
bütünüyle toprağın tahsisi ve rantın ödenmesi ile değiştirilebileceğini
iddia etmesini haklı bulmayan Ricardo 19 hammaddenin çoğu malın
bileşimine girdiğini, fakat buğday gibi ham maddenin değeri toprakta
kullanılan son sermaye miktarının verimliliğine göre belirlendiğini ve
bu nedenle bu toprak parçası üzerinde yapılan üretim için herhangi bir
rant ödenmeyeceğini ve rantın, malların fiyatlarının bir öğesini
oluşturmadığını söylemektedir.
Marx’a göre ise 20, eğer [Ricardo’nun iddia ettiği gibi]
malların değerleri ve ortalama fiyatları homojen ise o zaman mutlak
rantın, örneğin en kötü arazi parçası üzerinden veya orijinal olarak
işlenen toprak üzerinden elde edilen rant, elde edilmesi bir şekilde
imkansız olacaktır. Ayrıca, saf ve basit toprağa yatırılmış sermaye bir
rant doğuramaz.
Rant, sistemde üretimin özel bir tarzda yapılmasından,
yani, emeğin yenilenmesini sağlayan tüketim mallarının tarım
kesiminde üretilmesinden doğmaktadır. Emeğin yenilenmesi süreci,
bu şekilde, tarım kesiminin üretim koşulları ile düzenlendiği için,
gerek tarım kesiminde gerekse tarım dışında, üretilecek malların doğal
18

Ricardo, David: a.g.e., s.5
Ricardo, David: a.g.e., s.77-78
20
Marx, K.: “Theories of Surplus Value”, Volume II, Moscow: Progress,
1968, s.130
19
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fiyatlarını belirleyecek olan emek miktarının yenilenmesi, üretilecek
tekmil mallar bakımından hayati bir önem kazanır. Çünkü her malın
sisteme katılışını ifade eden unsur, yani malın üretim masrafı (doğal
fiyatı) doğruca bileşiminde bulunan, o malın üretimi için yapılan ilk
harcama (emek miktarı) tarafından belirlenmektedir. İşte, çeşitli
oranlarda bütün malların bileşimlerinde bulunarak, onların sisteme
katılmaların sağlayan emek miktarlarını yenileme konusu olduğu
kadar, gelişme sorunu yönünden de önemlidir. 21
“Demek oluyor ki, rant toprağın kıt ve verimlilik
açısından farklı olmasından kaynaklanan bir
kazançtır. Buğday üretimi için kullanılan en
verimsiz toprak parçasına, başka bir ifade ile
tarımsal üretim için kullanıma sokulan en son
toprak parçasına veya tarımsal üretim marjındaki
(margin of cultivation) toprak parçasına rant
ödenmez ”.22
Rekabetin rantı nasıl doğurduğunu dolayısıyla diğer iki
payın, yani, ücretin ve karın nasıl belirlendiğini görmek için,
Ricardo’nun orijinal mantığına ve verdiği örneğe bakmamız lazım.
Ricardo, eğer toprak kıt değilse o zaman herhangi bir rant
ödenmeyeceğini ifade ederek analizine başlar.
“Eğer tüm topraklar aynı özellikte, sınırsız ve aynı
kalitede olsaydı, onun kullanımı için herhangi bir bedel ödenmesine
gerek kalmazdı”.23 Fakat, şüphesiz, toprak kıt ve farklı kalitededir.
Ricardo, sırasıyla 100, 90 ve 80 birim buğday için bir kar (toplam
gelir-ücretler) sağlayan üç farklı kalitede toprağın (1, 2 ve 3 nolu)
olduğunu varsayar. Nüfusla orantılı olarak verimli toprak bolluğu
olduğu sürece, çiftçiler yalnızca en yüksek kalitedeki toprak parçasını
ekeceklerdir. Bu durumda, rant yoktur. Nüfus arttıkça 2 nolu toprak
parçasının tarımsal üretime açılma ihtiyacı doğacak ve dolayısıyla, 10
birimlik bir rant en yüksek kalitedeki topraktan alınacaktır. Aynı
miktarda araç-gereç ve emek kullanarak, 2. kalitedeki toprak
parçasında sadece 90 birimlik bir kar üretmesine karşılık, 1. kalitedeki
toprak üzerinde faaliyette bulunan çiftçi 100 birimlik bir kar elde
edecektir (Şekil 2).
21

Kuruç, B.:“ Ricardo İktisadı’nın Bazı Temel Sorunları”, Ankara
Üniversitesi S.B.F Yayınları no:301, Ankara 1970, s.54
22
Tanyeri, İbrahim: a.g.e., s.5-6
23
Ricardo, David: a.g.e., s.70
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Birinci kalitede toprak
No:1

İkinci Kalitede toprak
No:2

Kar
(100 )

Kar
( 90 )
Ücret

Ücret

Şekil 2. Başlangıç bölüşümü
Ancak, bu durum çiftçiler arasında mevcut rekabetle
birlikte değişecektir. Açıktır ki, daha düşük kaliteli toprakta üretimde
buluna çiftçi 1 nolu toprak parçasını işlemek için 10 birime kadar
miktarı çıkaracaktır. Ricardo’nun söylediği gibi 24, daha yüksek
kaliteli toprağın sahibi 10 birim rant üzerinde ısrar edecektir ve eğer
zaten toprağı işlemekte olan kiracı bu miktarı kabul etmezse o zaman
toprak sahibine bu miktarı vermeye gönüllü başkaları olacaktır.
Çiftçiler arasındaki rekabet bir kez daha karları
eşitledikten sonra, denge durumunda, toplam üretim aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi dağıtılacaktır.

No:1

No: 2

Rant ( 10 )
Kar
( 90 )
Ücret

Kar
( 90 )
Ücret

Şekil 3. Denge durumunda bölüşüm
Nüfus artıkça ve kalitesiz topraklar tarımsal üretime
açıldıkça, rant, her zaman daha kaliteli toprak parçası ile en kalitesiz
toprak parçası arasında, karlarda herhangi bir farklılık olarak
hesaplanabilir. Açıkça, en kalitesiz topraktan en az karı elde eden
çiftçiler, daha kaliteli toprak ile onların düşük kaliteli toprak parçaları
24
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arasındaki kalite ve verim farkından kaynaklanan karlardaki miktarı
artırmaya istekli olacaklardır. Dolayısıyla, karların 80 birimde (3 nolu
toprakta üretilen kar miktarı) eşitleneceğinden dolayı 3 nolu toprağı
tarımsal üretime açmak 1 nolu toprakta 20 birim, 2 nolu toprakta ise
10 birim rantın oluşması anlamına gelecektir.
Bu basit modelle, Ricardo rant ödenmeyen toprakta elde
edilen üründen ücret için ayrılan pay çıktıktan sonra geriye kalan rant
ve karın nasıl belirlendiğini açıklamıştır. Mantık gayet açıktır:
1. Belirli bir dönemde, belirli bir toplumda veri bir nüfus, belirli
bir gıda miktarına ihtiyaç duyar
2. Tarımsal üretime sokulan en son toprak parçası birtakım
karları oluşturur ( toplam gelir-ücretler )
3. Bu kar çiftçiler arasındaki rekabetle geçerli kar haline gelir.
Daha yüksek kalitedeki topraktan elde edilen kar ile en düşük
topraktan elde edilen kar arasında fark, toprak sahibine rant
(diferansiyel rant) olarak gider.
Savaş dönemi İngiltere’sinde, Ricardo’ya göre,
korumacı hububat üretimi politikası İngiltere’nin kendi gıda
ürününden daha fazlasını üretmeyi gerekli kılmıştır. Ricardo bu tür
politikaların, daha kalitesiz topraklar üretime açıldıkça, rantları
(toprak sahiplerini zenginleştirerek) artıracağını ve karları
(kapitalistleri fakirleştirerek) düşüreceğini iddia etmiştir. Dahası,
kapitalistler sistematik olarak yeni yatırımlar yaparak ekonomik
büyümelerini güçlendirdikleri için, daha düşük karlar daha yavaş
büyüme anlamına gelecektir. Ve bu durum, durağan duruma
(stationary state) gelinme sürecini hızlandıracaktır. Ricaro’ya göre
hububat kanunları, ne zaman ki karlar en düşük seviyeye kadar
indiğinde, o zaman, kaçınılmaz ekonomik durgunluğu hızlandırmıştır.
“Azalmaya başlayan kar payı ile azalmaya
başlayan kar oranı sermaye sahiplerinin yatırım
yapma arzularını zayıflatır. Kar oranı sermaye
sahiplerinin
yatırım
yapmalarına
imkan
vermeyecek bir düzeye düştüğünde yatırımlar
yapılmaz. Yatırımların durması ise sermaye
birikimi ve iktisadi gelişme sürecinin sona ermesi
ve ekonominin durgun bir duruma ulaşması
demektir”.25
25
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Demek ki artan nüfusu beslemek için tarımsal üretimi
artırmanın her iki yolu da hem karların hem de ücretlerin azalmasına
ama (azalan verimden dolayı), diğer yandan, üçüncü pay olan rantın
ise atmasına yol açacaktır. Dolayısıyla rantın bu zaferi, 18. yüzyıl
İngiltere’sinde, Ricardo’yu rant kavramını analiz etmeye iten güçlü bir
gelişme olmuştur.
Smith’e göre de, üç esas sınıf arasından, gelirleri içerisinde ne
bir emek ne de bir amortisman maliyeti olan, dolayısıyla tüm gelirleri
herhangi bir plan ve projeye bağlı olmadan elde eden sınıf toprak
sahipleridir.26 Ricardo ise, toprak sahiplerinin büyük bir iştahla
kazandıkları rantı yatırıma dönüştürme konusunda hırstan yoksun
olduklarını ve paralarını lüks malların tüketiminde kullandıklarını
ifade etmiştir.27
Ricardo, tarım sektöründeki gelişmelerin toprak sahiplerinin
aleyhine olduğunu ve rantı azalttığını, ve böylelikle sınıflar arasında
bir çatışmaya ( conflict ) yol açtığını iddia etmesine karşılık,
McCulloch, teknolojik gelişmelerin gerekli ücretleri düşürdükçe,
karları ve sermaye birikimini ve dolaysıyla işgücü talebini artırdıkça,
bunu telafi edici bir nüfus artışının olacağını bunun da rantları önceki
seviyelerine çıkaracağını söylemiştir.28 Demek ki sermaye birikimin
artması ve bunun da tarımda kullanılan teknolojiyi ve emek ve
sermaye dozunu artırması, nüfusun artışı ile birlikte, rantı tekrar
toprak sahiplerinin lehine çevirecektir.
Sonuç
Ricardo, “Principles”in önsözünde “yeryüzünün ürünü, yani,
emek, makine ve sermayeyi birlikte kullanmakla yeryüzünden elde
edilen ürünün tümü, toplumun üç sınıfı, yani, toprak sahipleri, bu
toprağın ekimi için gerekli stokun ya da sermayenin sahipleri ve
emeği ile toprağın ekilmesini sağlayan işçiler arasında bölüşülür.
Fakat toplumun başka başka aşamalarında, yeryüzünün tekmil
ürününün bu sınıfların her birine rant, kar ve ücret adları ile dağılma
oranları esas olarak birbirinde farklı olur. Bunun böyle oluşu, en başta,
toprağın gerçek bereketine, sermaye birikimine ve nüfusa, tarımda
26

Smith, Adam: a.g.e., s.230
Baretto, Humberto: “ Ricardian Rent Theory Revisited: A modern
Application and Extension”, Atlantic Economic Society Conference,
Williamsburg, VA 1990, s.7
28
McCulloch, J.R.: “ A Study in Classical Economics”, Alden Press,
Oxford, UK 1970, s.399-400
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uygulanan bilgiye, ustalığa ve kullanılan araçlara bağlıdır” 29 şeklinde
analiz ettiği bölüşüm teorisinin çıkış noktası tek üretim faktörü olan
topraktır. Bölüşüm analizinde tarımsal üretimin hareket noktası olarak
seçilmesi tarımsal üretimin iki önemli özelliğinden kaynaklanır. Bu
özelliklerden birincisi tarımsal üretimde aynı malın, örneğin buğdayın,
üretimde hem girdi hem de çıktı olmasıdır. İkinci olarak buğday, emek
sahipleri olan işçilerin temel gıda malı olması nedeni ile de önemli bir
özelliğe sahiptir. Ricardo’nun kuramı, sermaye birikimi ile bölüşümün
karşılıklı ilişkileri üzerine kurulmuş olup kar, sermaye birikiminin
kaynağı olurken, sermaye birikimi de bölüşümü dolayısıyla, karı
belirlemektedir. Diğer taraftan, Ricardo’nun bölüşüm teorisi özde,
karın değil, rantın açıklanmasına yöneliktir. Bu nedenle, hareket
noktası tarımsal üretim ve Ricardo’nun yaşadığı dönemde en önemli
tarımsal ürün olan buğday olmuştur.
Ricardo’nun bölüşüm sisteminde her malın değeri,
malın üretimine katılan emek miktarınca belirlendiği için, bütün
malların bölüşümünde emeğin payı vardır. Çünkü, bütün mallar bir
devrelik emekle, yani, bir üretim devresi sırasında harcanan emekle
üretildiği için, sadece bu emeği karşılamak için üretilmiş
olmaktadırlar. O halde, sistemin bütünlüğünü sağlayacak ve malların
üretimi ve bölüşümünü açıklayacak tek kural, üretim için yapılan
emek harcamasıdır. Ayrıca üretim koşullarında ki çeşitlilik, malların
üretiminde kullanılan emek miktarlarının zamanla birikmiş emek
biçimine dönüşerek sermayeyi oluşturması, aslında, Ricardo
sisteminde her mal, bir başka maldan farklı bir derecede, emeğin
yenilenmesi ve birikim gibi iki sürecin işleyebilmesi için
üretilmektedir.
Bölüşüm sorunu, basit aşamadan daha karmaşık üretim
aşamasına geçmekle başlamıştır. Çünkü üretimin teknik koşullarının
değişmesi artık sadece emeğin değil ama bunun yanında sermayenin
de bölüşümden pay alması gereken ikinci bir pay olarak ortaya
çıkmasını gerekli kılmıştır. “Ücret”, bütün sistem içinde emeğin
yenilenmesi süreci için tahsis edilen emek ve sermaye paylarını, “kar”
da, birikim süreci için tahsis edilen emek ve sermaye paylarını
içerirler. İşte böyle düşünüldüğü zaman malların üretimlerine tahsis
edilmiş emek ve sermaye oranları olarak ifade ettiğimiz bölüşüm
paylarının, sistemin işleyiş tarzına göre, ilgili oldukları süreçlere tahsis
edilen emek ve sermaye oranları gibi, gelişme yönünden operasyonel
bir anlam kazandığı görülmektedir.

29
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Ricardo’nun bölüşüm teorisinin çekirdeğini “rant
teorisi” oluşturmaktadır. Dolaysıyla bölüşüm analizine başlamadan
önce rant kavramını ve rantın ortaya çıkışını bununda bölüşümü nasıl
ortaya çıkardığını analiz etmiştir.
Rant, sistemde, üretimin özel bir tarzda yapılmasından,
yani, emeğin yenilenmesini sağlayan tüketim mallarının tarım
kesiminde üretilmesinden doğmaktadır. Dolayısıyla artan nüfus
beslemek için tarımsal üretimin artırılması gereği oluştuğu için, emek
ve sermaye miktarının yeniden tahsisini yapmak gerekli olmuştur. Bu
nedenle emek tarafından meydana getirilen ve emeğin yenilenmesi
sürecine ayrılan bölümün üstünde kalan ve birikim sürecinin kaynağı
olan fazlanın birikime dönüşmeden, rant biçiminde toprak sahibine
akar. Böylece rant, üretimde yaratılan yeni bir pay değil, yaratılmış
olan gelirden, yani “fazla” payından alınan bir pay sayılır. Bu
anlamda rant, karlardan özel bir nedenden ötürü toprak sahiplerince
alınan bir parçadır.
Fakat toprak, belirli miktarda olan, artırılamayan, yani,
kıt bir faktördür. Dolayısıyla ancak toprak stokunun tükenmesi iledir
ki, sistemde rant meydana çıkmaktadır. Aslında rant, mal üretimi ile
değil, mal üretiminin kısıtlanması ile ilgili bir şeydir. Başka bir
deyişle, rantın varlığı, toprakla sonsuz olarak artırılabilme özelliğini
taşıyan mal üretimi arasındaki bir ilişkinin değil, toprak stoku lehine
bir tekel durumu yaratan özel bir halin ifadesidir. Ayrıca artan nüfusu
beslemek için tarımsal üretimde yapılacak her iki yöntem de (rant
analizi kısmında belirtildiği gibi), azalan verimler yasasını harekete
geçireceğinden dolayı, üretim artışı, nüfus artışını karşılayamayacak
düzeyde gerçekleşeceği için, toprak sahibinin rantını artıracaktır.
Dolayısıyla emek ve sermaye gibi üretim sürecinin gerçek bir
parçasını oluşturmadığından dolayı toprak, ve bundan sağlanan pay
rant, sistemin yapıtaşlarından değildir. Çünkü rant üretim sisteminin
bir parçası değil, ancak toprağın kıt ve verimce farklı olmasından
dolayı sahibine tekel hakkı doğurmasından dolayı ortaya çıkmaktadır.
Ancak bölüşümden de pay almaktadır. Ricardo’nun da ima ettiği şey,
toprak sahiplerinin, yatırıma gitmeyen bir kısmı, pay olarak
almalarıdır.
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