2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURCOLOGY STUDIES
25-26 Kasım 2020 / November 25-26, 2020

Tam Metin Kitabı / Full Texts Book

e-baskı
Aralık 2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yayın No: 75
e-ISBN: 978-975-7616-75-7

Yayın Editörleri / Publishing Editors
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
Dr. Öğretim Üyesi Halit YABALAK

Kapak Tasarım / Cover Design
Dr. Metin ŞARDAĞ

Erişim tarihi / Date of Access
30.12.2020

İletişim
Web Sayfası/Web Page: htpp://utas.yyu.edu.tr
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi /Van Yuzuncu Yil University
Van/Türkiye

İçindekiler
SEMPOZYUM BİLGİLERİ ........................................................................................................ i
Sempozyum Programı ............................................................................................................xi
How Is Digitalization Implemented In Kazakhstan Education ................................................ 1
Türk Dünyası Atasözlerinde Göç ve Taşıma Aracı Olarak Deve .............................................. 7
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Ahşap Pencere ve Kapı
Kanatları ............................................................................................................................. 16
İoannes Kinnamos’un Historia’sı ve Türk Tarihi Açısından Önemi ....................................... 27
Abay’ın Şairlik Kütüphanesi ................................................................................................ 34
1980 Sonrası Türk Çocuk Tiyatroları Üzerine Bir Değerlendirme ......................................... 38
19. Yüzyıl İrlanda’sında Fuzûlî: James Clarence Mangan’ın “Love” Başlıklı Şiiri Üzerine ..... 56
Osmanlı-İran Sınır Hattında Kontrolsüz Geçişler ve Bunun Sebep Olduğu Problemler (18761908.................................................................................................................................... 63
Van’da Güvercin (Ev Kuşu) Yetiştirme Kültürü Üzerine Bir İnceleme ................................... 73
Türk Dini Düşüncesinde Türklük Kavramının Dönüşümü .................................................. 82
Kanbalakzâde Hazmî ve Ömer Demirbağ’ın Şiirinde Münâcât .............................................. 94
Concept “Art” in the work of Azilkhan Nurshaiykov “Truth and Legend” ............................ 105
Van Hac Folkloru Kapsamında Anlatılan Memoratların Özellikleri .................................... 114
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АҚЫНЫ, ФИЛОСОФЫ АБАЙ НЫҢ ТУҒАНЫНА 175 ЖЫЛ АБАЙ
ШЫҒАРМАЛАРЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ӘДЕБИЕТІНІҢ АСЫЛ МҰРАСЫ .................................... 125
Türk Dillerindeki Bitkilerin Anatomisiyle İlgili Kelimelerin Fono-Morfo-Anlamsal Bakımdan
Değişimi ............................................................................................................................ 129
Modern Bir Hikâyeci Olarak Netflix ve Bu Platformun Yerli İçeriklerinde Üretilen Türkiye
İmaji.................................................................................................................................. 138
Van Bölgesi Efsanelerinde Ağaç Motifi ............................................................................... 149
Çağdaş Ürdün Romanında Türkiye İmajı ve Türkçe (-Subhî Fahmâvî Örneği-) .................. 165
Rumeli’de Koçana Kazasının Demografik ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme (1830) ..... 172
Özalp-Aksorguç Mahallesi Mizah Kültürü’nde Mizah İcracılarının Rolleri Üzerine Bir İncelemeclxxxix
Sezai Karakoç’un Perspektifinden Necip Fazil Şiirinin Dinamikleri .................................... 203
Sultan Raev’in “Kadın” Adlı Hikâyesi ve Oblomovlaşan Erkek............................................ 220
Eski Van Şehri’nin Sur Sistemi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme ........................................ 236

Son Dönem Maarif Bürokratlarından Abdullah Hasib Efendi ve Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve
Ecnebiye Müfettişliği ......................................................................................................... 266
Van Kırgızlarının Pakistan'daki Dönemi ............................................................................ 279
ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ТҮСІНІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ ............................ 288
Aristotales Retoriği Çerçevesinde Orhun Yazıtları .............................................................. 295
Burgâzî Fütüvvetnâmesi’nde Edep ve Adabımuaşeret ........................................................ 305
Özbek Türkçesi Halkbiliminde “Askiya” ve Onun Özellikleri .............................................. 320
Mizah ve Eleştiri Bağlamında Sabahattin Ali ve Aziz Nesin’in “Kafakâğıdı” Başlıklı Hikâyeleri330
Midyat Arkeolojik Yüzey Araştırması (Bağlarbaşı(Arnas), Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli
(Enhil/Nehile) Köyleri) ....................................................................................................... 335
Tek Parti Döneminde Kayak Sporunun Geliştirilmesi İçin Bazı Halkevleri Arasında
Düzenlenen Kayak Yarışları .............................................................................................. 357
Tunceli Ovacık’a Bağlı Güneykonak, Koyungölü ve Yeşilköy’de Bulunan Bir Grup Ahşap
Eserin Değerlendirilmesi ................................................................................................... 370
Tunceli Merkez Karşılar Köyü’nde Bulunan Bir Grup Ahşap Eserin Değerlendirilmesi ...... 384
State and Civil Society: Role of Institutional Actors in modernization processes in the
Republic of Kazakhstan ..................................................................................................... 398
Netlore ve Netnografi Bağlamında Türkiye’de Dijital Kültür: “Kanalıma Hoş Geldiniz” ....... 407
Küresünni Göç Anlatılari: Kasımoğlu Mahallesi Örneği ..................................................... 442
Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Günümüze Müzecilik Faaliyetleri ve Bunların Çağdaş
Müzecilik Açısından Değerlendirilmesi .............................................................................. 457
Van Ağzı ve Çevresindeki Ağızlarda Kullanılan “Çılgısız” Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir
İnceleme ............................................................................................................................ 467
İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Su Ürünleri
Müzesi............................................................................................................................... 475
Halide Nusret Zorlutuna’nın Anılarında Türkçe ve Edebiyat Eğitimi .................................. 487
Türk Masallarında Bir Tahayyül Mekânı: Gök ve Göğe Ait Unsurlar .................................. 497
“Sis” ve “İstanbul” Şiirlerinin Yapı ve İçerik Açısından Karşılaştırılması ............................. 512
Eser-i Şevket Bağlamında Sözlüklerdeki Yabancı Dil Yapılarının Sözlük Birimlerine Yaptığı
Anlam Katkıları Üzerine Bir Çalışma ................................................................................. 525
Türkiye İle Ukrayna Arasindaki Kültürel ve Edebi İlişkilerde Çevirinin Rolü ...................... 543
Tatar Halk Süsleri ............................................................................................................. 551

The integration trajectory of the descendants of forced Kazakh migrants into the Western
European society (“case study”: Germany, France)” (since 1920-30s) ................................ 555
Migration in the Context of Globalization .......................................................................... 563
Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türk Dini ve Kültürüne Yönelik Arayışlar Üzerine Bir
Değerlendirme ................................................................................................................... 567
Kars'ın Kültürel Belleğindeki Erzurumlu Fıkra Tipleri ....................................................... 577
Bir Divan Mecmuası: Mecmû’a-ı Devâvîn-i Şu’arâ ............................................................. 585
2020 Yılı Ermenistan-Azerbaycan Savaşında Rusya’nın Konumu ...................................... 598
BM 2018 Verilerine Göre Balkan Ülkelerinin Nüfus Yapısı ve Bu Duruma Etki Eden Faktörler605
Turko – Mongol Contact: From Symbiosis To Assimilation................................................. 621
King-Crane Komisyonu’nun Adana Ziyaretinde Türk ve Ermeni Temsilcilerinin Sunmuş
Oldukları Tezler................................................................................................................. 626
Olağanüstü ve Tekinsiz Arasında Bir Toplum Eleştirisi Romanı: Efsuncu Baba ................. 643
Музыка Пәнінің Оқушы Болмысын Қалыптастырудағы Ролі ........................................... 655
Абай ілімі және тұлғалық даму философиясы .................................................................. 662
Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-i Hizanî) İle İlgili Menkıbelerdeki Motifler Üzerine Bir
İnceleme ............................................................................................................................ 666

SEMPOZYUM BİLGİLERİ
(SYMPOSIUM INTRODUCTION)

SEMPOZYUM ADI
(NAME OF SYMPOSIUM)
2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
(HONORARY CHAIR)

Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ (Rektör)

ONUR KURULU
(HONORARY COMITTEE)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR
Prof. Dr. Hasanbala SADIKOV
Prof. Dr. İsmail YAKIT
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY
Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

i

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI
(ORGANIZATION COMMITTEE CHAIRMANS)
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bekir KOÇLAR

SEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ
(GENERAL SECRETARY OF SYMPOSIUM)

Dr. Öğr. Üyesi Halit YABALAK

DÜZENLEME KURULU
(ORGANIZATION COMMITTEE)

Doç. Dr. Murat YILMAZ
Doç. Dr. Ömer OBUZ
Doç. Dr. Metin EREN
Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TOPUZ
Dr. Tolga ÖNTÜRK
Dr. İrfan POLAT
Dr. Vural ÖNTÜRK

SEKRETERYA
(SECRETARIAT)

Araş. Gör. Dr. Metin ŞARDAĞ
Araş. Gör. Yunus ÖZDURĞUN

ii

BİLİM VE DANIŞMA KURULU
(SCIENTIFIC AND ADVISORY COMMITTEE)

Prof. Dr. Abdulmecit CANATAK

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof.. Dr. Abdullah DUMAN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Adalet TAHİRZADE

(Bakü Avrasya Üniversitesi- Azerbaycan)

Prof. Dr. Ahmet BURAN

(Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet KARTAL

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU

(Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Alfina SIBGATULLİNA

(Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali DUYMAZ

(Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali YAKICI

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Alsu SHAMSUTOVA

(Tataristan Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Asem NAUŞABAYEVA HEKİMOĞLU

(Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr. Aytaç YILDIZ

(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Bedri SARICA

(Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Beyhan KESİK

(Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

(Kırıkkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir ESKİCİ

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Birsen ÇEKEN

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Cihangir DOĞAN

(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT

(19 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU

(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

(Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR

(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ

(Akdeniz Üiversitesi)

Prof. Dr. Funda KARA

(Atatürk Üniversitesi)

iii

Prof. Dr. Gülhan ATNUR

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Halil KOCA

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Harun GÜNGÖR

(Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan Ali ESİR

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayati AKYOL

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr Hüseyin BAYDEMİR

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Henryk JANKOWSKİ

(Adam Mickiewicz Üniversitesi-Polonya)

Prof. Dr. İbrahim ÇEŞMELİ

( İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim DİLEK

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. İhsan BULUT

(Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmet AKOVA

(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Kazım HACIMEYLİÇ

(Sarajeva Güzel Sanatlar Akademisi- Bosna Hersek)

Prof. Dr. Kemal YAKUT

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan ARINÇ

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN

(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ

(Bitlis Eren Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Salih ARI

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin AKKUŞ

(Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin AYIŞIĞI

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin EKİCİ

(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZARSLAN

(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

(Iğdır Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK

(Samsun Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

(Yıldırım Bayezit Üniversitesi)

Prof. Dr. Necla COŞKUN

(Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Necla GÜNAY

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurullah ULUTAŞ

(Bitlis Eren Üniversitesi)

iv

Prof. Dr. Mustafa TANÇ

(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman AKANDERE

(Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman KÖSE

(Polis Akademisi)

Prof. Dr. Osman KUNDURACI

(Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömür CEYLAN

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Özer KÜPELİ

(İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN

(İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Paşa KERİMOV

(Milli İlimler Akademisi- Azerbaycan)

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN

(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ramiz ASGAROV

(Bakü Devlet Üniversitesi-Azerbaycan)

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Rubin ZEMON

(Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü-Makedonya)

Prof. Dr. Saliha KODAY

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Salim CÖHÇE

(İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Selahattin BEKKİ

(Kırşehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Selami KILIÇ

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Serkan İLDEN

(Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevil SARGIN

(Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Sevinç ALİYEVA

(Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Sulaıman KAYIPOV

(Sincan Pedagoji Üniversitesi-Çin Halk Cumhuriyeti)

Prof.Dr. S. Cem Şaktanlı

(Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN

(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünal ÖZDEMİR

(Karabük Üniversitesi)

Prof. Dr. Vahit TÜRK

(İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR

(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yavuz BAYRAM

(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

v

Prof. Dr. Yunus KOÇ

(Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Zahanna YUSHA

(Rusya Bilimler Akademisi)

Prof. Dr. Zeki KODAY

(Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Zilola KHUDAYBERGENOVA

(Bartın Üniversitesi)

Prof. Dr. Ziya AVŞAR

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Prof. Dr. Zulfiya MAMARAJABOVA

(Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdusselam ARVAS

(Çankırı Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ

(Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Akın AKYOL

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydın ZOR

(Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Aysu UĞURLAR

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Beşir MUSTAFAYEV

(Siirt Üniversitesi)

Doç. Dr. Cavid QASIMOV

(Azerbaycan Bilimler Akademisi)

Doç. Dr. Cihan ÖZDEMİR

(Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü)

Doç. Dr. Çağatay AKENGİN

(Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Fethi DEMİR

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Gültekin AKENGİN

(Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Hatice TOZUN

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Hacer TOPRAKTAŞ ÜSTÜNER

(İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. İlhan UÇAR

(Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. İlker AYDIN

(Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL

(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY

(Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Orhan KURDOĞLU

(Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Nazgul ISABAEVA

(Jusup Balagun Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurtaç Çakar

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer ZAİMOĞLU

(Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer ÇİFTÇİ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Rahmi TEKİN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

vi

Doç. Dr. Raşit KOÇ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER

(Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Ramazan ÖZMEN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Recep DEMİR

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Ruhi KONAK

(Kastamonu Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevda ÖZEN ERATALAY

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Tahir KAHHAR

(Özbekistan Devlet Cihan Dilleri Üniversitesi-Özbekistan)

Doç. Dr. Tahir ZORKUL

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Şengül DEMİREL

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Veysi SEVİNÇLİ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Vecihi Sefa Fuat HEKİMOĞLU

(Uşak Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ

(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Afif ATAMAN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜSTÜNER

(İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇELEBİOĞLU

(Artvin Çoruh Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ERCİYEŞ TOSUN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Emre Keskin

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ŞEN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Keskin

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TORUSDAĞ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Canan FİDAN ERTEN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fuad ALİZADE

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan HEMŞİNLİ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ELİTOK

(Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İ.M.V. Noyan GÜVEN

(Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat LEVENTOĞLU

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÖKTEPE

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

vii

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait ÇALKA

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mensure ÖZTÜRK

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KULAZ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BİLGEN

(Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nergiz KARADAŞ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nihangül DAŞTAN

(Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Oktay BAŞAK

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sait EBİNÇ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ERATALAY

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Tarık Ziya ARVAS

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÖNAY

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice COŞKUN

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KEKLİK

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah KARTA

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer DEMİRBAĞ

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevda EMLAK

( İzmir Demokrasi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Ü. Selda TUNCER

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Şahabettin ÖZTÜRK

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi A.Semih BİREL

(Bülent Ecevit Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sevgül TÜRKMENOĞLU

(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi İsa IŞIK

(Muş Alparslan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit POLAT

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Dr. Ilirjana KACELİ (DEMİRLİKA)

(Elbasan Üniversitesi/Arnavutluk)

Dr. Marlen Adilov

(Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Dr. Nadiia SENCHYLO-TATLILIOGLU

(National Aviation University)

Dr. Nazym Shuinshina Meta

(Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi)

Dr. Şahnaz KAMALOVA

(Sankt Petersburg Devlet Üniversitesi)

Öğr. Gör. Işılay KONAK

(Kastamonu Üniversitesi)

Öğr. Gör. Meiramkul İSSAYEVA

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dauletbek AIDANA

Kazakistan Ulusal Al-Farabi Üniversitesi
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SUNUŞ
Türkoloji ya da diğer bir ifadeyle Türklük bilimi, Türk ulusunun maddi ve manevi
bütün değerleriyle ilgili araştırmalar yapan bir bilim dalı olarak tanımlanır. Türk milletinin
gerek tarihsel varlığının çok eski dönemlere dayanması gerekse de köklü devlet geleneğinin
bir yansıması olarak yayılmış olduğu geniş coğrafya bu kültür ile ilgili çalışmaları zaruri
kılmıştır. Adriyatik’ten Çin seddine kadar uzanan Türk hükümranlığı ve bu hükümranlığın
beslendiği ilmi mefkure, tarihsel süreçte Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı gibi birçok alanda
eserler yazılmasına zemin hazırlamıştır. Kültür coğrafyası yaklaşık üç kıtaya yayılmış olan
Türk kültürü, başta Batılılar olmak üzere birçok bilim çevresi tarafından araştırılmış ve bunun
üzerine kayda değer çalışmalar yapılmıştır. Bizde ise XIX. yüzyılın ortalarında başlayan
Türklük bilimi çalışmaları, Fuat Köprülü, Zeki Velidi Togan, Reşit Rahmeti Arat gibi büyük
Türkologların çalışmalarıyla önemli bir mesafe kat etmiştir. Günümüzde başta Türkiye olmak
üzere dünyanın farklı ülkelerinde bulunan üniversitelerdeki Türkoloji kürsülerinin yapmış
oldukları çalışmalar Türklük bilimine ciddi katkılar sağlamaktadır. Öte yandan hem ulusal
hem de uluslararası düzeyde yapılan Türkoloji kongre ve sempozyumların da bu
araştırmalardaki payı büyüktür. Bu ilkeden hareketle Türkiye’ye Türk dünyasına bir nebze de
olsa katkı sağlamak amacıyla bu sempozyum düzenlenmiştir.
Sempozyumda sunulan bildilerin tam metinlerinin yer aldığı bu kitaptaki katkılarından
ötürü bütün katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve bu kitabın Türkoloji çalışmalarında istifade
edilecek bir kaynak olmasını temenni ediyorum.
Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK

ix

x

Sempozyum Programı
Symposium Schedule

xi

Açılış Programı

Protokol Konuşmaları
Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK
(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Bekir KOÇLAR
10:0010:45

(Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)
Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü)
Mehmet Emin BİLMEZ
(Van Valisi)
Açılış Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ
Prof. Dr. Süleyman
Saim TEKCAN

10:4511:45

Prof. Dr. İslam
JEMENEİ
Prof. Dr. Vahit
TÜRK

Dr.Yakup
ÖMEROĞLU

Siyah Kalem Sanal
Sergi Salonu
12:00

Türk Resmine Yansıması Açısından Anadolu Kültürü ve Kimlik
İlişkisi
Anatolian Culture and Identity Relations in Terms of Its
Reflection on Turkish Painting
Tarihi Raşidî El Yazmalarının Eleştirisi
Metinology of the Historical Rashidi Manuscripts
Türk Dilinin Gelişmesinde Ali Şîr Nevai’nin Yeri
Ali Şir Nevai's Place in the Development of the Turkish Language
Türk Dünyasında Cedidçilik Hareketleri Arasında Dayanışma
Örnekleri
Examples of Solidarity Between Jadidism Movements in the
Turkish World
SANAL SERGİ
Söylenceden Fırçaya Cazular

Halit YABALAK

Kişisel Suluboya- Lavi Resim Sergisi

xii

Covid 19 salgını nedeni ile kongremiz çevrimiçi platformlar üzerinden yapılacaktır. Gerekli
bilgilendirme www.utas.yyu.edu.tr adresi ile kullanıcıların kayıtlı elektronik posta adreslerine
yapılacaktır

due to the covıd 19 outbreak, our congress will be held vıa onlıne platforms. necessary
informatıon www.utas.yyu.edu.tr address will be made to the regıstered electronic mail addresses
of users

25 Kasım Çarşamba I. Oturum 13:30-14:30 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Yılmaz
Saat
13:30-13:45

Yazarlar

Bildiri Adı

Doç. Dr. Murat Yılmaz

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve
TRB2 (Van Muş, Bitlis, Hakkâri) Düzey-2
Bölgelerinin Demografik Yapıları
Demographıc Structures Of Trb1 (Malatya,
Elazığ, Bingöl, Tunceli) And Trb2 (Van
Muş, Bitlis, Hakkâri) Level-2 Regıons

13:45-14:00

Shapiyeva Gulmira
Erengaipovna ( Dok. Öğr.)

The Integration Trajectory Way of the
Descendants of Forced Kazakh Migrants
into the Western European Society (since
1920).

14:00-14:15

Kader Yıldız

Bm 2018 Verilerine Göre Balkan
Ülkelerinin Nüfus Yapısı ve Bu Duruma
Etki Eden Faktörler
xiii

Population Structure of Balkan Countries
and the Factors Affecting This Situation
According to Un 2018 Data
14:15-14:30

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa
Durdu

Rumeli’de Koçana Kazasının Demografik
ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme
(1830)

An Investigation on the Demographic and
Social Structure of the Koçana District in
Rumelia (1830)

25 Kasım Çarşamba II. Oturum 14:45-15:45 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Meltem Gül
Saat
14:45-15:00

Yazarlar

Bildiri Adı

Doç. Dr. Mirzaev
Djalalitdin Zaynievich

Turko – Mongol Contact: From Symbiosis to
Assimilation

Saydullaev Farrukh
Umedullo ugli
15:00-15:15

Doç. Dr. Meltem Gül

Arsuz Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar –
Contributions from Arsuz Dialect to the Review
Dictionary

15:15-15:30

Arş. Gör. Şükrü Aktaş

Orta Asya Türk Tarihine Dair Sözcüklerin
Türkçeleştirilmesi Sorunu
The Problem of Translating Words About
Central Asian Turkish History into Turkish

15:30-15:45

Dr. Öğr. Üyesi Resul
Özavşar

Atasözlerinde Hayvan Adlarıyla İlgili Metaforlar
Metaphors Related to Animal Names in Proverbs

25 Kasım Çarşamba III. Oturum 16:00 - 17:00 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. B. Sagındıkulı
Saat
16:00-16:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Prof. Dr. B. Sagındıkulı ;

Türk Dillerindeki Bitkilerin Anatomisiyle
İlgili Kelimelerin Fono-Morfo-Anlamsal
Bakımdan Değişimi

Doç. Dr. B. Küljanova;
Dok. Öğr. А. Jüzbayeva

xiv

Phono-Morpho-Semantic Variation of Words
Related to the Anatomy of Plants in Turkish
Languages
16:15-16:30

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Sarıkaya

Eser-i Şevket Bağlamında Sözlüklerdeki
Yabancı Dil Yapılarının Sözlük Birimlere
Yaptığı Anlam Katkıları Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Meaningful Contributions of
Foreign Language Structures in Dictionaries
to Lexemes in the Context of Eser-i Şevket

16:30-16:45

Öğr. Gör. Gamze Özok

Van Ağzı ve Çevresindeki Ağızlarda
Kullanılan “Çılgısız” Sözcüğü Üzerine
Etimolojik Bir İnceleme

An Etymological Examination of the Word
“Çılgısız” Used in Sub-Dialects of Van and
Its Surroundings
16:45-17:00

Dr. Öğr. Üyesi Hadi Bak

Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Rus Dilinde
Anlamsal Yakınlık Bildiren Atasözlerinin
Değerlendirilmesi
An Analysis of Proverbs Which are
Semantically Similar in Turkish Language
Spoken in Turkey and Contemporary Russian
Language

25 Kasım Çarşamba I. Oturum 13:30-14:30 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Cavid Qasımov
Saat
13:30-13:45

Yazarlar

Bildiri Adı

Doç. Dr. Nazgül İsabeava

Van Kırgızlarının Pakistan'daki Dönemi.

The Period of Van Kyrgyz in Pakistan
13:45-14:00

Öğr. Gör. Dr. Resul Köse

Tek Parti Döneminde Kayak Sporunun
Geliştirilmesi İçin Bazı Halkevleri Arasında
Düzenlenen Kayak Yarışları

Ski Racing That Is Organized Among Some
Community Centers For Development Of Ski
Racing During The Single-Party Period
xv

14:00-14:15

Dr. Öğr. Üyesi Tarık Ziya Osmanlı-İran Sınır Hattında Kontrolsüz Geçişler
Arvas
ve Bunun Sebep Olduğu Problemler (1876-1908)
Ahmed Denat (Lisans
Öğr.)

14:15-14:30

Doç. Dr. Cavid Qasımov-

Uncontrolled Transitions on the Ottoman-Iranian
Border Line and the Problems Caused By This
(1876-1908)

Karabağnameler ve Karabağ Hanlığı’nın Siyasi
Tarihi

The Karabaknames and the Political History of
the Karabakh Khan
25 Kasım Çarşamba II. Oturum 14:45-15:45 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat Öncül
Saat
14:45-15:00

Yazarlar

Bildiri Adı

Prof. Dr. Kürşat Öncül

Hindistan’da Yaşayan Türkler

Turks Living in India
15:00-15:15

Dr. Nazym Shuinshina Meta

Kazak Sözlü Edebiyatında“Hanlar” Tipinin
Oluşumu
The Generatıon of the Kıng Type in the
Sweater Oral
Lıterature

15:15-15:30

Münife Obuz (Dokt. Öğr.)

XVI. Yüzyılda İstanbul’da Sarhoşlar ve
Şiddet Vakaları
Drunks and Violence in Istanbul in the XVI.
Century

15:30-15:45

Dokt. Öğr. Duygu Akkuş

İoannes Kınnamos’un Historia’sı ve Türk
Tarihi Açısından Önemi

Ioannes Kınnamos's History and Its
Importance in Terms of Turkish History

25 Kasım Çarşamba III. Oturum 16:00-17:00 Mehmed Emin Resulzade Salonu
xvi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ömer Obuz
Saat
16:00-16:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Dr. Kasım Hızlı

Osmanlı’nın Son Döneminde Bir Maarif
Bürokratı: Abdullah Hasib Efendi (18391913)
A Late Ottoman Education Bureaucrat:
Abdullah Hasib Effendi (1839-1913)

16:15-16:30

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Zengin

King-Crane Komisyonunun Adana
Ziyaretinde Türk Temsilcilerinin Sunmuş
Olduğu Rapor
The Report to the Turkish Representatives at
the King-Crane Commission's Visit to Adana

16:30-16:45

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment
TOPUZ

Terkibi Tarih Yazımının İmkânı Üzerine Bir
Deneme

An Essay on the Possibility of Composition
Historiography
16:45-17:00

Doç. Dr. Ömer Obuz

Evliliğin Alafranga Yöntemi: Evlilik İlanları
The Alafranga Method Of Marriage:
Matrimonial Advertisements

25 Kasım Çarşamba IV. Oturum17:00-18:00 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tahir Zorkul
Saat
17:00-17:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Göktepe

Türk Figüratif Resminde Kültür ve Yerel
Etkilerin İrdelenmesi
Analysis of Culture and Local Effects in
Turkish Figurative Painting

17:15-17:30

Şilan Hakan (Yük. Lis. Öğr.)

Çağdaş Türk Resminde Cami Teması
Mosque Theme in Modern Turkısh Paıntıng
Art

17:30-17:45

Doç. Dr. Tahir Zorkul
Abdulkadir Öntürk

Olağanüstü ve Tekinsiz Arasında Bir
Toplumsal Eleştiri Romanı: Efsuncu Baba
A Social Criticism Novel Between Possible
and Uncanny: Enchanting Father

17:45-18:00

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Top

Trabzon'daki Osmanlı Dönemi Dini
xvii

Yapılarında Ahşap Kullanımına Bir Örnek :
Hayrat Dereyurt Köyü Merkez Eski Camii
An Example of the Use of Wood in the
Ottoman Period Religious Buildings in
Trabzon: Hayrat Dereyurt Village Central
Old Mosque

25 Kasım Çarşamba I. Oturum 13:30-14:30 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Öztürk
Saat
13:30-13:45

Yazarlar

Bildiri Adı

Dr. Öğr. Üyesi İsa Işık

Divan Edebiyatında Poetik Bilinç: Divan Şiirinde
“Şiir” Redifli Şiirler
Poetic Consciousness in Divan Literature:
"Poetry" with Rhymed Poems in Divan Poetry

13:45-14:00

14:00-14:15

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi
Eren

Âsâf’ın “Kaht-ı Ricâl” Kasidesinde Eleştiri

Dr. Vildan Özmen

Gurur ve İhtişam Sembolü Kumaşların Klasik
Türk Şiirine Yansıması –

Criticism in Âsâf's “Kaht-ı Ricâl” Kaside

Reflection of Fabrics as Symbols of Pride and
Magnificence on Classical Turkish Poetry

14:15-14:30

Doç. Dr. Murat Öztürk

Halk ve Divan Şiirinde Ruslar
Russian in Folk and Divan(Classical Ottoman
Poetry) Poetry

25 Kasım Çarşamba II. Oturum 14:45-15:45 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arda Arıkan
Saat
14:45-15:00

Yazarlar

Bildiri Adı

Prof. Dr. Arda Arıkan

19. Yüzyıl İrlanda’sında Fuzûlî: James
Clarence Mangan’ın “Love” Başlıklı Şiiri
Üzerine
Fuzûlî in the 19th Century Ireland: On James
Clarence Mangan’s Poem Titled “Love”

15:00-15:15

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Balta

Kanbalakzâde Hazmî ve Ömer Demirbağ’ın
Şiirinde Münâcât
Invocation in Kanbalakzâde Abdülhamid
xviii

Hazmî and Ömer Demirbağ Poetries
15:15-15:30

Arş. Gör. Dr. Tolga Öntürk

Bir Şiir Mecmuasında Yer Alan Sıradışı Şiir
Örnekleri
Unusual Poetry Examples in a Poetry
Magazine

15:30-15:45

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Şimşek

Manas’ın Yoldaşı Almambet
Manas's Companion Almambet

25 Kasım Çarşamba III. Oturum 16:00-17:00 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu
Saat
16:00-16:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Doç. Dr. Seyit Battal Uğurlu

Yaşar Kemal'in Teneke'sinde Taşra Düzeni
Provincial Order in Yaşar Kemal's Teneke
(Tin)

16:15-16:30

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin
Purçak

Sis ve İstanbul Şiirlerinin Yapı ve İçerik
Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Fog and Istanbul Poems in
Terms of Structure and Content

16:30-16:45

Dr. Ahmet Uğur

Bir Divan Mecmuası: Mecmû’a-i Devâvîn-i
Şu’arâ
A Diwan Journal: Mecmû’a-i Devâvîn-i
Şu’arâ

16:45-17:00

Nevin Kaya (Yük. Lis. Öğr.)

Orhan Pamuk’un Romanlarında Veba
Metaforu

The Plague Metaphor in the Novels of Orhan
Pamuk
26 Kasım Perşembe I. Oturum 09:30-10:30 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Şahnaz Kamalova
Saat
09:30-09:45

Yazarlar

Bildiri Adı

Eda Eriş Kızgın (Dokt. Öğr.)

Osmanlı Dönemi Sıbyan Mektepleri’nde
Eğitim-Mimari İlişkisi
The Relationship of Education and
Architecture in the Sıbyan Schools of the
Ottoman Period

xix

09:45-10:00

Aidana Dauletbek (Dokt.
Öğr.)

How is Digitalization Implemented in
Kazakhstan Education

10:00-10:15

Şahnaz Kamalova

Rus Dillilere Azerbaycan Dilinin
Öğretilmesinde Karşıya Çıkan Sorunlar
Problems in Teaching Azerbaijani Language
to Russian Languages

10:15-10:30

Kazakistan Hindistan İlişkilerinin Gelişimi

Madina Shoinjanova

Development of Kazakhstan-India Relations
26 Kasım Perşembe II. Oturum 10:45-11:45 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin Eren
Saat
10:45-11:00

Yazarlar

Bildiri Adı

Dr. Öğr. Üyesi Halit
Yabalak

Çağdaş Türk Resim Sanatında Türk Mitolojisi
Betimlemeleri Sorunsalı
The Problem of Turkish Mythology Descriptions
in Contemporary Turkish Painting Art

11:00-11:15

Öğrt. Hakan İnan

Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-ı Hizanî) ile
İlgili Menkıbelerdeki Motifler Üzerine Bir
İnceleme
A Revıew on Motifs in Legend Related to Sayyid
Sıbğatullah Arvâsî

11:15-11:30

Araş. Gör. Erdem Akın

Türk Dünyası Atasözlerinde Göç ve Taşıma Aracı
Olarak Deve
Camel as a Migration and Transport Vehicle in
Turkish Proverbs

11:30-11:45

Doç. Dr. Metin Eren;
Mahsun Kavut (Yük. Lis.
Öğr.)

Hayati Vasfi Taşyürek’in “Mağara Yârânı”
Başlıklı Şiir Kitabı Üzerine Bir İnceleme
An Research on Hayati Vasfi Taşyürek's Poet
Book "Cave Friend"

26 Kasım Perşembe III. Oturum 13:30-14:30 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin Altınışık
Saat
13:30-13:45

Yazarlar

Bildiri Adı

Öğr. Gör. Dr., Fidan Uğur
Çerikan

Kars Anlatılarından Hareketle Erzurum
Fıkra Tipi
Erzurum Anecdotes Based on Kars
xx

Narratıons
13:45-14:00

Özbek Türkçesi Halkbiliminde “Askiya” ve
Onun Özellikleri

Prof. Dr. Zilola
Khudaybergenova

“Askiya” in Uzbek Folklore: Features of the
Genre
14:00-14:15

Öğrt. Umut Bartın

Van Hac Folkloru Kapsamında Anlatılan
Memoratların Özellikleri
Features of Memorates Narrated within Van
Pilgrimage Folklore

14:15-14:30

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet
Emin Altınışık

Ashab-ı Kehf İsimleri İle İlgili Halk İnanış
ve Uygulamaları
Folk Beliefs and Practices Regarding the
Names of Ashab-ı Al-Kahf

26 Kasım Perşembe IV. Oturum 14:45-15:45 Abay Kunanbay Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin Eren
Saat
14:45-15:00

Yazarlar

Bildiri Adı

Öğrt. Murat Çavuşoğlu

Bartın’ın Yöresel Yemek İsimleri Üzerine
Bir İnceleme

Yusuf ÖZSOY

An Investigation on Bartın’s Local Food
Names

Sefer USTA
15:00-15:15

Mustafa Elik (Dokt. Öğr.)

Özalp-Aksorguç Mahallesi Mizah
Kültürü’nde Mizah İcracılarının Rolleri
Üzerine Bir İnceleme
Ozalp-Aksorguç Village in Humor Culture
an Investigation on the Roles OfHumor
Performer

15:15-15:30

Ahmet Öntürk (Dokt. Öğr.)

Kresünni Göç Anlatıları: Kasımoğlu
Mahallesi Örneği
Migration Narratives of Kuresunni:
Example of Kasımoglu District

15:30-15:45

Abay'ın Atasözleri ve Özlü Sözler Haline
Gelen Bazı Şiirleri ve Cümleleri Üzerine

Dr. Marlen Adilov

Abay's Poems and Sentences That Became
Proverbs and Aphorısms
26 Kasım Perşembe V. Oturum 16:00-17:00 Abay Kunanbay Salonu Salonu

xxi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sema Özher Koç
Saat
16:00-16:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Dr. Öğr. Üyesi Burcu
Öztürk

Halide Nusret Zorlutuna'nın Anılarında Türk Dili
ve Edebiyatı Eğitimi
Turkish Language and Literature Education in the
Memoirs of Halide Nusret

16:15-16:30

16:30-16:45

Dr. Nadiia
SENCHYLOTATLILIOGLU

Ukrayna ve Türk Edebiyatında Çeviri:
Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yakup Gelir

Sezai Karakoç’un Perspektifinden Necip Fazıl
Şiirinin Dinamikleri

Ukrainian Turkish Literary Translations: A
Comparative Study

The Dynamics of Necip Fazıl Poem From Sezai
Karakoç's Perspective
16:45-17:00

17:00-17:15

Doç. Dr. Sema Özher
Koç

Ayla Kutlu’nun “Asi… Asi” Romanındaki
Erkeklik Görünümleri Üzerine Bir Çözümleme

Kübra Evci (Yük. Lis.
Öğr.)

An Analysis of Masculinity Views in Ayla Kutlu's
Novel “Asi... Asi”

Prof. Dr. Tlegen SADYKOV

About academic Manash Kozibayev's reviews of
Hakim Abay

26 Kasım Perşembe I. Oturum 09:30-10:30 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Keisuke Wakizaka
Yazarlar

Bildiri Adı

09:30-09:45

Dr. Ilirjana Kaceli (Demirlika)

Albanian National Clubs and Congress of
Elbasan

09:45-10:00

Araş. Gör. Dr. Davut Şahbaz

Türkiye'nin Keşmir Meselesine Bakışı ve
Üstlendiği Misyon

Saat

Turkey’s Perspective on the Kashmir Issue
and its Mission
10:00-10:15

Dr. Öğr. Üyesi Keisuke
Wakizaka

2020 Yılı Ermenistan-Azerbaycan
Savaşında Rusya’nın Konumu
Russia’s Position in the ArmenianAzerbaijani War in 2020

10:15-10:30

Muratova Merey

State and civil society: the role of
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institutional actors in modernization
processes in the Republic of Kazakhstan
26 Kasım Perşembe II. Oturum 10:45-11:45 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevinç Aliyeva
Saat
10:45-11:00

Yazarlar

Bildiri Adı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gedik

Development Processes of the Law State

Meiramkul Issayeva (Dokt.
Öğr.)
11:00-11:15

Tleugazina Shynar

Migration in the Context of Globalization

11:15-11:30

Dr. Namig Mammadov

Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Tarih
ve İdeolojisi'nin Analizi
The Analyses of History and Ideology of the
Nationalist Movement Party in Turkey

11:30-11:45

Prof. Dr. Sevinç Aliyeva

Rusya’da Türk Halklarının, Dillerinin Durumu
ve Sorunları
Situation and Problems of Turkic Peoples and
Languages in Russia

11:45-12:00

Doç.Dr. N.O. Baigabylov

Kazakh Diaspora in Western Europe

26 Kasım Perşembe III. Oturum 13:30-14:30 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Zulfiya Mamarajabova
Saat

Yazarlar

13:30-13:45 Nalan Ateşavcı

Bildiri Adı
Güzel Sanatlar Liselerinde Sanat Felsefesi
Eğitiminin Önemi ve Gerekliliğine
Proposal of Addıng the Art Phılosopy Course in
the Paıntıng Departments of Fıne Arts Hıgh
Schools to the Currıculum

13:45-14:00 Prof. Dr. Zulfiya
Manarjabova

İşitim Engeli Olan Çocukları Okul Eğitimine
Hazırlamanın Elverişli Yöntemleri
Convenient Methods for Preparing Children
with Hearing Impairment for School Education

14:00-14:15 Saule OSPANGALIEVA

Музыка Пәнінің Оқушы Болмысын
Қалыптастырудағы Ролі
The Role of Music in the Formation of the
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Student's Personality
14:15-14:30 Adeel Mahmood Butt

Prof. Dr. Muhammed Sabir ve İlk Eserlerinin
Tanıtımı
Introduction of Muhammed Sabir and His First
Works

26 Kasım Perşembe IV. Oturum 14:45-15:45 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mayramgül DIYKANBAY
Saat

Bildiri Adı

Yazarlar

14:45-15:00 Harun Arvas (Dokt. Öğr.)

Van’da Güvercin (Ev Kuşu) Yetiştirme
Kültürü Üzerine Bir İnceleme
An Investigation on the Culture of Dove
(Home Bird) Growing in Van

15:00-15:15 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet
Özalper

Makedonya Türklüğü’nün Tarihi Seyri

15:15-15:30 Ümit Oğur (Dokt. Öğr.)

Netlore ve Netnografi Bağlamında Dijital
Kültür: “Kanalıma Hoş Geldiniz”

Historical Process of Macedonian Turkish

Digital Culture in the Context of Netlore
and Netnography: "Welcome to My
Channel"
15:30-15:45 Dr. Öğr. Üyesi Murat Keklik

Burgâzî Fütüvvetnamesi’nde Edep ve
Adabımuaşeret
Decency and Etiquette in Burgâzî
Futuwwatnamah

26 Kasım Perşembe V. Oturum 16:00-17:00 Mehmed Emin Resulzade Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tunç
Saat

Bildiri Adı

Yazarlar

16:00-16:15 Öğr. Gör. Dr. Adil Çelik

Modern Bir Hikâyeci Olarak Netflix ve Bu
Platformun Yerli İçeriklerinde Üretilen
Türkiye İmajı
Netflix as a Modern Storyteller and Turkey
Image Produced in Domestic Contents of
This Platform

16:15-16:30 Oğuzhan Pamukçu (Yük. Lis.
Öğr.)

Türk Masallarında Bir Tahayyül Mekânı:
Gök ve Göğe Ait Unsurlar
The Place of Imagınatıon In Turkısh Faıry

xxiv

Tales: Sky and the Elements of the Sky
16:30-16:45 Dr. Öğr. Üyesi İsmet Tunç

Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türk
Dini ve Kültürüne Yönelik Arayışlar
Üzerine Bir Değerlendirme

Delila Elçe (Yük. Lis. Öğr.)

An Evaluation on the Searches for Turkish
Religion and Culture in the Foundation
Period of the Republic
16:45-17:00 İlamettin Çetin (Yük. Lis.
Öğr.)

Van Bölgesi Efsanelerinde Ağaç Motifi

17:00-17:15 Zh.Baltabayeva

Concept “Art” in the work of Azilkhan
Nurshaiykov “Truth and Legend”

Tree Motif in Legends of Van Region

N.A.Abdigapparova

26 Kasım Perşembe I. Oturum 09:30-10:30 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Servet Şengül
Saat

Bildiri Adı

Yazarlar

09:30-09:45 Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Ankay

1980 Sonrası Türk Çocuk Tiyatroları
Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on Turkish Children
Theaters of the Post-1980 Period

09:45-10:00 Araş. Gör. Turhan Koç

Mizah ve Eleştiri Bağlamında Sabahattin
Ali ve Aziz Nesin’in “Kafakâğıdı” Başlıklı
Hikâyeleri
Stories of Sabahattin Ali and Aziz Nesin
Entitled "Kafakâğıdı" in the Context of
Humor and Criticism

10:00-10:15 Dr. Öğr. Üyesi Rahman
Özdemir

Ölümün Soğuk İki Yüzü: Karamazov
Kardeşler’in Smerdyakov’u ve Huzur’un
Suat’ı
The Cold Two Faces of Death:
Smerdyakov of the Brothers Karamazov
and Suat of A Mind at Peace

10:15-10:30 Dr. Öğr. Üyesi Servet Şengül

“Kahramanın Dönüşü” ve 2000 Kuşağı
Türk Şiiri
“The Return of the Hero ” and 2000
Generation Turkish Poetry

26 Kasım Perşembe II. Oturum 10:45-11:45 Mehmet Akif Ersoy Salonu

xxv

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hakan Hemşinli
Saat

Yazarlar

10:45-11:00 Dr. Orhan Ayaz

Bildiri Adı
Türk Dini Düşüncesinde Türklük Kavramının
Dönüşümü
The Transformation of the Concept of
Turkishness in Turkish Religious Thought
(from 1850 to the Present)

11:00-11:15 Araş. Gör. Dr. Mazhar
DEDE

Çağdaş Ürdün Romanında Türkiye İmajı ve
Türkçe -Subhî Fahmâvî ÖrneğiImage of Turkey and Turkish in Contemporary
Jordan Novel- Examples of Subhî Fahmâvî

11:15-11:30 Öğr. Gör. Bora İyiat

Aristotales Retoriği Çerçevesinde Orhun
Yazıtları
Orhun Inscriptions in the Framework of
Aristotales Retorics

11:30-11:45 Dr. Öğr. Üyesi Hakan
Hemşinli

Kurban Kutsal İlişkisi
The Relationship between Sacrifice and Sacred

26 Kasım Perşembe III. Oturum 13:30-14:30 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kulaz
Saat

Yazarlar

13:30-13:45 Öğr. Gör. Aytaç
AKINAY

Bildiri Adı
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde
Bulunan Bir Grup Ahşap Pencere ve Kapı
Kanatları
A Group of Wooden Windows and Door Wings in
the Istanbul Turkish and Islamic Art Museum

13:45-14:00 Gülcan Özbek (Dokt.
Öğr.)

Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Günümüze
Müzecilik Faaliyetleri ve Bunların Çağdaş
Müzecilik Açısından Değerlendirilmesi
Museology in Turkey from Foundation of Rebublic
of Turkey to the Present and Evaluation in terms of
Contemporary Museology

14:00-14:15 Mesut Gül

Eski Van Şehri’nin Sur Sistemi Üzerine Yeni Bir
Değerlendirme

An Assessment on the Wall System of the Old Van

xxvi

City
14:15-14:30 Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Kulaz; Öğr.
Gör. Mustafa Yıldırım

Tunceli Merkez Karşılar Köyü’nde Bulunan Bir
Gurup Ahşap Eserin Değerlendirilmesi
Evaluation of a Group of Wooden Works in
Tunceli Central Karşılar Village

26 Kasım Perşembe IV. Oturum 14:45-15:45 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Alsu Shamsutova
Saat

Bildiri Adı

Yazarlar

14:45-15:00 Doç. Dr. Alsu Shamsutova

Tatar Halk Süsleri
Tatar Folk Ornaments

15:00-15:15 Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Karadaş Kültürel Değerlerin Türk Sinemasında
Komedi Öğesi Olarak Kullanımı
The Use of Cultural Values as A Comedy
Item in Turkısh Cınema
15:15-15:30

Dr. Öğr. Üyesi Afif Ataman

Cumhuriyetin 10. ve 50. Yılında Yapılan Filmler
Üzerinden Kültür Politikasına Bir Bakış
A Look at the Cultural Policy through the Movies
Made in the 10th and 50th Anniversary of the
Republic

15:30-15:45

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mert Atalar

Dijital Teknolojinin Türk Sinemasına Etkileri
The Effects of Dıgıtal Technology on Turkısh
Cınema

15:45-16:00

Doç. Dr. Ganizhamal Kushenova

An overview of the management system of ancient
States from the point of view of historiography

26 Kasım Perşembe V. Oturum 16:00-17:00 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Korkut
Saat
16:00-16:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Yaşar Özrili (Dokt. Öğr.)

İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek
Lisesi Su Ürünleri Müzesi

Ayşenur Sezgin Özrili (Dokt.
Öğr.)
16:15-16:30

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Korkut

Istanbul Barbaros Hayrettin Pasha Shipping Vocational
High School Fisheries Museum
Midyat Arkeolojik Yüzey Araştırması
(Bağlarbaşı(Arnas), Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli
(Enhil/Nehile) Köyleri)
Mıdıat Archeologıcal Survey Research (Bağlarbaşı
(Arnas), Budaklı (Kerşafe) and Yemişli (Enhil / Nehile)
Villages)

xxvii

16:30-16:45

Dr.Öğr. Üyesi, Mehmet Kulaz
Öğr. Gör. Mustafa Yıldırım
Öğr. Gör. Aytaç Akınay

16:45-17:00

Gülsün EBİRİ (Dokt. Öğr.)

Tunceli Ovacık’a Bağlı Güney Konak, Koyungölü ve
Yeşilköy’de Bulunan Bir Grup Ahşap Eserin
Değerlendirilmesi
Evaluation of a Group of Wooden Works in Guney
Konak, Koyungolü And Yeşilkoy Affılıated to Tunceli
Ovacık
Tokat’ta İki Farklı Yapı Türü Üzerine Bir İnceleme:
Tokat Halef Sultan Zaviyesi ile Sünbül Baba Zaviyesi
A Study on Constructıon of Two Different Type of
Tokat: Halef Sultan Zawiya and Sünbül Baba Zawiya

17:00-17:15

Zhanat BEKZHANOVA

175 Years Since The Birth of The Kazakh Poet And
Philosopher Abay.
Abay's Works Are A Noble Heritage of The Kazakh
People's Literature.

26 Kasım Perşembe VI. Oturum 17:00-18:15 Mehmet Akif Ersoy Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Korkut
Saat
17:00-17:15

Yazarlar

Bildiri Adı

Prof. Dr. K.O.Yessenova

The rеlationship of the concepts "іскер (business) әйел"
and "табысты (successful) әйел"

R.M.Baktiyarova (Ph
Student)
17:15-17:30

Anar Babjanova Öğretim
Üyesi

Abay’ın Şairlik Kütüphanesi

17:30-17:45

B.A Nuralina (PhD
doctoral)

Society and Globalizatıon Problems

Zholdybaeva S.
17:45-18:00

Nuralina B.A. (PhD
doctoral)

Turkic culture of VI-XII centuries

18:00-18:15

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz

Sultan Raev’in “Kadın” Adlı Hikâyesi ve Oblomovlaşan
Erkek
Sultan Raev, Kyrgyz Literature, Modern Woman,
Oblomov
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How Is Digitalization Implemented In Kazakhstan Education
Dauletbek AIDANA1
Abstract
The article substantiates the importance of a radical reform of the entire education
system, due to informatization, digitalization of modern society, under the influence of which
the development of all spheres of society's life takes place. Education, which is the basis of
these processes, should be in the wake of the latest changes and technological progress.
Today, the trend towards digitalization is one of the key development vectors in almost all
areas of activity. The education system is also no exception. Everywhere - in the country and
in the world, new approaches with a focus on "digital" have begun to be introduced. The
system of domestic education is already on the verge of great changes. Due to the spread of
COVID-19, Kazakhstan, like 167 countries of the world, had to switch to a distance learning
format in a short time. The methodology and research methodology are based on the use of
various general philosophical methods, principles: observation, comparison, analysis,
generalization, deduction, etc. The main methodological approach is the sociocultural
approach, the essence of which is to consider education as the main sphere of human social
life , the basics of digitalization of society. Research results. The study identified the main
trends in the development of the modern educational process associated with further
informatization, digitalization of all elements of the socio-economic, spiritual and cultural
infrastructure of society. The features of modern latest achievements of technical, digital
progress - high-tech industry, nanotechnology, etc., based on education are shown. Therefore,
increased requirements are imposed on education, which provides for the modernization of
the entire educational system, including the reorganization of education management..
Keywords: Globalization, Digitalization Of Education, Sociology Of Education, Kazakhstan
Education, Modernization, Information Technologies, Nanotechnologies
Currently, education in the world is undergoing changes under the influence of the
processes of globalization and the fourth technological revolution. The process is complicated
not only by the internal needs of different national states with different economies and social
relations, but also by external factors, including globalization and the global crisis, which
revealed the imperfections of many international economic institutions, which led to a new
social reality in education, on the world labor market, revision of views on the functions of
education. The listed internal and external factors have led to profound changes. What are the
transformations of education? First of all, the structure, social roles of participants of different
levels of education, its social functions are fundamentally changing, the paradigm of
education is changing. In the system of market relations, education is a service; higher
education has become one of the segments of the market economy, a market for the
production and consumption of educational services. In the conditions of increasing
competition, business is increasingly dictating its requirements to the education system. From
1
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the point of view of economic agents, continuous preparation of the “human resource” is
required, which, in turn, should provide a competitive advantage for business. Education in
this case is seen as an important investment for future prosperity. It should be noted that not
only higher or vocational education is undergoing such a transformation, but the content of
school education is also affected. Globalization of education is the process of adapting the
education system to the needs of the global market economy. The main trends of our time
remain:
- humanization and humanization, which stimulates the focus of the education system
on the formation and development of the principles of mutual respect of students and
teachers, based on the observance of individual rights, maintaining and strengthening health,
developing personal potential, self-esteem and an attitude towards the assimilation of
scientific knowledge, practical skills and abilities, as well as worldview and moral and
aesthetic ideas regardless of the level and type of education; knowledge of the native
language and knowledge of a foreign language; development of cross-cultural competence
skills; legal and economic literacy of a person. This approach is focused on changing the
image of pedagogical activity and interaction, the transition to individualization and
differentiation to ensure the free and all-round development of the individual.
- Diversification of education is designed to create opportunities for choice and
encourage students to make independent decisions by ensuring a variety of educational
institutions, educational programs and government bodies.
- Standardization and mass availability implies the orientation of the education system
to the implementation, first of all, of the state educational standard - a set of academic
disciplines, competencies in a clearly defined amount of hours, standardized assessment
systems (ratings, points), etc. The product of globalization was the emergence of a new trend
- the McDonaldization of education with its slogan - “FASHIONABLE. FAST. SURFACE
". The process itself is based on the principles of efficiency, predictability, predictability and
control, thanks to which the organization achieves dominance in various spheres of modern
society [1]. Distinctive features are efficiency, calculability (quantity, not quality). Another
result of globalization is the phenomenon of “quick knowledge”, the spread of inequality
among various social categories of people in the field of education [2], the collision of
textbooks with the world of televisions. In the context of globalization and digitalization of
society, education is becoming a massive, numerous form of society's life. Digitalization is
fundamentally changing the essence and content of education. Many studies note that in the
context of digitalization, the socio-cultural role of education is increasing, and with it the
number of people involved in the educational process is growing. In the scientific research
literature, more and more new terms are being consolidated that are replacing the traditional
ones: globalization and internationalization of education, media education space, knowledge
economy, digital society, virtual reality, etc. the growing role of science, technology,
production of services, Internet computer technologies, informatization, digitalization, etc.,
which have made fundamental changes in all spheres of society. The essential
characterization of the post-industrial society was given by D. Bell in the work “The Coming
Post-Industrial Society [4]. The experience of social forecasting ":" The fact that people
today communicate with other people, and do not interact with machines, is a fundamental
2
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characteristic of work in a post-industrial society. " Information, knowledge became the
main capital of this society, its important principle: “who owns information, he owns the
situation, who owns the situation, he owns the world" [5]. Knowledge and information,
transforming into a necessary resource for the development of the socio-economic sphere,
have penetrated into all pores of modern society. The architecture of the global economy and
the movement of world capital are also changing. “In the new society, significant changes
are taking place in the social relationship between capital and labor. Of no small importance
in Kazakhstan was given to the training of young people abroad under the «Bolashak»
«program, which allows Kazakhstani students to study at the world's best universities. These
and other directions of the educational policy of the Kazakh state are quite understandable.
The domestic education system is faced with an extremely important task: in an extremely
short time, with a minimum of resources, an unfavorable socio-cultural climate, the collapse
of the traditional educational system, etc., to find a new form of existence that would allow
education not only to survive, but also to strengthen its status as the main mechanism social
reproduction and development. At the same time, an important circumstance was the desire
to preserve the national education systems and at the same time ensure a smooth, fullfledged entry into the world education system. Kazakhstan was one of the first countries of
the post-Soviet space to begin reforming the entire educational system, which continues to
this day. Educational reforms, of course, are based on globalization, integrative processes,
communicative orientation and require a revision of attitudes, value orientations of the past,
when the main thing was the differentiation of knowledge and cultures of ethno-national
communities [6]. As you know, the content of education reflects the state of society, the
transition from one quality to another. In the new digital society, the world of Internet
technology and renewable sources, education should become the main driving force of social
development, the foundation of culture. In this process, higher education plays an essential
role. It is no coincidence that our republic was among the first 42 countries to adopt the
Bologna Declaration, moreover, in April 1997 it signed the Lisbon Convention "On the
Recognition of Qualifications Relating to Higher Education in the European Region" and
ratified it in December 2019. With the accession of Kazakhstan to the Bologna Declaration,
our education system has become a subsystem of a single European educational space. This
did not mean abandoning the national education system, abandoning the everlasting positive
traditions and customs of our ancestors. On the contrary, national characteristics in the
educational process have been preserved. Each educational institution of our country, as well
as throughout the world, issues its graduates with a Kazakh state diploma. But this diploma
is today recognized by all world states, participants in the Bologna process. Our education is
based, first of all, on the quality of educational services provided, and on increasing its
competitiveness.
In recent years, the digitalization of education in Kazakhstan is gaining importance. A
pilot project was prepared - the National Open Education Platform, which is a hardware and
software complex consisting of distance learning systems, teleconferences and webinars,
educational courses, a complex of online lessons, object-oriented programming, robotics, 3D
modeling and printing, remote delivery and acceptance of exams. The distance learning
system is being implemented throughout the country on various platforms, like Online
3
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Mektep and Sphere, which will make it possible to collect virtual classes and conduct classes
in any subject remotely. The uniqueness of the system lies in the simultaneous broadcasting
of educational and methodological material, an interactive whiteboard, a classroom, and
high-resolution smart cameras, being guided by a radio marker located on a teacher, can
track its location in space, thereby always keeping the teacher in focus. This system has
become a breakthrough in the development of digital technologies in education in
Kazakhstan, it allows at the moment to conduct videoconferences, open lessons, online
exams. And the integration of educational courses and curricula will help to replace the
teacher in case of his absence. Or become an addition to the material. Another project that
can contribute to the development of digital education in Kazakhstan is Digital educational
resources, which will be available to Kazakh students in three languages: Kazakh, Russian
and English. All schools have already received access to these digital resources. The
platform is constantly being improved and updated. The most visited subjects in Kazakh are
mathematics from 1 to 4 grades, Kazakh literature, chemistry, in Russian - audiochrestomatics, Russian literature, simulators, in English - mathematics, physics, chemistry.
To date, 2 thousand new lessons and 50 thousand new tests have been introduced. In order to
improve the quality of the use of information and communication technologies by teachers,
five resource centers have been opened - in Astana, Almaty, Shymkent, Taldykorgan and
Uralsk. Digital educational resources, in the opinion of teachers, will reduce the gap in the
quality of education between rural and urban schools, and ensure equal access to education.
In general, digitalization of education is part of the state program Digital Kazakhstan, which
will operate for five years - from 2018 to 2022. Within the framework of this program, it is
planned to raise the level of digital literacy of the population and equip all schools with
computers, multimedia equipment and broadband access to the Internet. In 2018, the level of
basic digital literacy in Kazakhstan was 77%. In 2019, this bar is planned to be raised to
78.5%, in 2020 - to 80%, in 2021 - to 81.5% and in 2022 - to 83%. If fully implemented, the
program will be able to provide equal access to educational resources for every student in
Kazakhstan. And the creation of electronic textbooks and educational sites will allow
children who, for one reason or another, cannot attend schools, to receive quality education.
A special place in the digitalization of education in Kazakhstan is given to the principle of
paper-free (literally “paperless” - English). It includes journals and diaries from the Kandelik
system, according to which teachers, parents and schoolchildren look at the lesson schedule,
homework, and monitor progress. In higher education, this principle is also being
implemented: the integration of the system of universities into the general "National
Educational Database" (NEDB), which will allow tracking the progress of students and
receive all information about the educational process.
The educational part of the Digital Kazakhstan program should become a complete
renewal of school and university programs. At the same time, the developers focus on the
analysis of information and creativity of thinking, and not on memorizing facts and
formulas. It is planned to teach children from primary school the basics of programming. By
2022, this practice will be implemented in 40% of schools in Kazakhstan. Finally, in the
context of the digitalization of society, the focus on professional education, i.e., on the
creation of an educational system that would include the achievement of elementary and
4
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functional literacy, the achievement of general education and professional competence, is
increasing.
Conclusion. The study carried out in the work shows that digitalization is an
irreversible process and has a direct impact on the content and forms of education, which has
given rise to various programs, such as "Digital Kazakhstan", aimed at modernizing
education in connection with the trends of the times. Strengthening global processes,
changing society, tirelessly accelerating scientific and technological progress dictate
essential changes in the field of vocational education. Instead of a narrow specialization, a
requirement for broad professionalization is being formed, which should be carried out at a
high general educational and digital level. Deep changes in the sphere of material
production, due to the development of new technologies in our digital age, the widespread
use of computer information technology, will dictate their requirements for the system of
future education. World practice has shown that successful digitalization is the key to the
future of young professionals. However, possession of information, computer and functional
literacy must necessarily be accompanied by fundamental knowledge in their industries and
environmental friendliness of thinking. Only in this way will future education help improve
the life of society.
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Türk Dünyası Atasözlerinde Göç ve Taşıma Aracı Olarak Deve
Erdem AKIN1
Özet
Halklar, insanlık tarihi boyunca edinmiş olduğu deneyimleri öz biçimde atasözleriyle
ifade ederler. Bu deneyimlerin bir yönü de insanların hayvanlarla kurduğu etkileşimdir. Deve
hem binek hayvanı olarak kullanılması hem etinden sütünden yararlanılması sebebiyle, her
zaman Türk insanıyla yan yana olmuştur. Bu sebeple Türk kültüründe köklü arka planı olan
bir hayvandır. Kutsallık da atfedilen bu hayvan etrafında, bazı halk inanışları ve anlayışları
gelişmiştir. Atasözlerimizde, lehçeye bağlı olarak, dävä, döyä, tüye, tö, tüyä, döyä, düye, tögä
gibi sözcüklerle ifade edilir. Bu çalışmada, Türk atasözlerinde bir göç aracı olarak deve
kültürüyle ilgili birikimin tespit edilmesi ve kayda geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede,
deve sözcüğünü barındıran atasözleri tespit edilecek, göç süreci içerisinde devenin nasıl bir
ihtiyacı karşıladığı ve hangi özelliklerine istinaden atasözlerinde yer bulduğu vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Deve, Türk kültürü, Göç, Türk dünyası

Camel as a Migration and Transport Vehicle in Turkish World Proverbs
Abstract
Peoples, refers to the experience they have gained throughout human history with
proverbs. One aspect of this experience is the interaction between people and animals. Camel
used both as mounts and exploitation of milk and meat because of this it has always been side
by side with the Turkish people. Therefore, it has rooted background in Turkish culture. Time
to time sanctity attributed and around this animal, some folk beliefs and understanding are
developed. This accumulation is expressed if self through proverbs. It finds voice independing dialect-dävä, döyä, tüye, tö, tüyä, döyä, düye and tögä in our proverbs. Aim of this
study is detect accumulation of proverbs about camel culture as a migration instrument in
Turkish proverbs. Within this framework, proverbs including word “camel” will detect, it will
be emphases how camel meets a need and has placed based on which properties in proverbs in
the process of migration.
Keywords: Proverbs, Camel, Turkish culture, Migration, Turkish world
Giriş
Göç kültürü insan ve hayvan yaşamını birbirine bağlar ve yoğun ilişkiler çerçevesinde
bu kültür şekillenir. Göç kültürü içerisinde devenin uzun yolları kat etmesi bakımından
ekonomik değeri vardır. Eski dönemlerde sayıları yüzleri bulan develerle yapılan göçlerde
deve süslemeleri, halı, kilim gibi dokumalar, çanlar neredeyse elzemdir. Estetik yanının
ötesinde bir zorunluluk olarak varılacak noktaya göre oldukça farklılaşan göç rotalarında takip
1

Arş. Gör., Siirt Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı,
erdemakin19@gmail.com, Orcid Id: 0000-0002-8833-3410.
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edilecek yegâne şey devecibaşı ve devenin şaşmayacak derecedeki göç yolu bilgisidir. Buna
bağlı olarak aşılmaz denen çölleri, bozkırları, fiziki engelleri aşarken mesafeleri kat ederken
biyolojik donanımına bağlı olarak devenin heybeti insanlarda derin etkiler bırakmış ve bu
hayvanın çevresinde sözlü kültür oluşmuştur.
Toplumun hayata karşı bütün tutum ve davranışları, tasarrufu ve tasavvuru öz halinde,
en belirgin şekliyle atasözlerinde yer alır. Bu sebeple göç kültürünün en önemli aracı olan
taşıma unsurunu atasözleri ışığında tespit etmek ve açıklamak doğru bir yaklaşım olacaktır.
Denilebilir ki, göçün başarısı hareket kabiliyeti ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu konuda
sözlü geleneğin bir yönü olan atasözlerinde yer alan tavsiyeler, tespitler oldukça önemlidir.
Bu kapsamda, Türk dünyasındaki atasözü birikimi incelendiğinde, devenin atasözlerinde
fiziksel özellikleri, karakteristik özellikleri ve son olarak taşıma özellikleri sebebiyle geniş bir
birikim oluşturduğu dolayısıyla Türk göç kültürü belleğinde önemli bir yer edindiği dikkat
çeker. Bu çalışmada atasözünün içerdiği mesaj ve mecaz anlam ayrı tutularak devenin
atasözlerinde hangi özelliklerine istinaden yer aldığı ve bu özelliklerin göç kültürüyle olan
ilişkisi ele alınmıştır. Bu amaçla devenin karakteristik, fiziksel ve taşıma özellikleri
sınıflandırılmış, değerlendirmeler bu doğrultuda yapılmıştır.
1. Karakteristik Özellikleri
Devenin göçün başarısına etkisi biyolojik donanımıyla ilgili özelliklerine bağlıdır.
Deve heybetli yapısına bağlı olarak diğer küçükbaş hayvanlara göre nadir hastalanır. Belki de
en sık karşılaşılan durum devenin beslenme alışkanlığına bağlı olarak yediği otlar kaynaklı
hastalıkların ortaya çıkmasıdır. Devenin, sindirim sistemine uygun olmayan bilinmeyen bir
otu yemesi göç sırasında pek çok aksaklığı da beraberinde getirir. Bu bağlamda göç sürecine
engel oluşturmaması amacıyla çeşitli halk veterinerliği uygulamaları ortaya çıkmıştır. Göçün
planlanan süre içerisinde tamamlanabilmesi için tedavi amaçlı birkaç yöntem denenir.
Bunlardan biri “koyun yününün yıkanıp suyunun devenin ağzına dökülmesidir” (Horzumlu,
2014: 80). Atasözlerinde de devenin sindirim sistemine uygun otlar yemesi gerektiği
vurgulanır.
1.1.

Dävänin yemädiyi ot ya başını ağrıdar ya qıçını.
Devenin yemediği ot ya başını ağrıtır ya kıçını (Musaoğlu, 1995: 141).
(Azerbaycan)

Göç esnasında, öncesinde veya sonrasında deveye karşı şiddet uygulandığında deve
bunu unutmaz;
1.2.

Dävä kinli olar.
Deve kinli olur (Musaoğlu, 1995: 139). (Azerbaycan)

Özellikle, “Hadım edilmemiş erkek bir deve” dövüldüğünde devenin kininin yedi yıl
sürdüğü düşünülür. Kendisine kötü muamele yapan kişiyi yalnız bulana kadar çabalar. Eğer
çok hırslandıysa üstüne oturmak suretiyle öldürür (Horzumlu, 2014: 80). Devenin kinli
olduğu düşüncesi halk zoolojisi birikiminden atasözlerine en öz haliyle yansımıştır. Devenin
kininin yılanın kini gibi olduğu vurgulanarak pek çok anlatıda olumsuz bir motif olarak yer
alan yılanın da kinli olduğu aktarılmış olur.
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1.3.

Dävänin kini ilanın kini.
Devenin kini, yılanın kini gibidir (Musaoğlu, 1995: 141). (Azerbaycan)

Son olarak bir halk inanışı unsuru olarak devenin kutsiyetinden dolayı yağmur
yağdırabileceği düşünülür. Halk meteorolojisi, hava olaylarını tahmininde halkın geliştirmiş
olduğu birikimi ifade eden halkbilimi kadrosunun bir dairesidir. Halk inanışı ile halk
meteorolojisinin kesiştiği bir alan olan yağmurun yağması meselesinde, özellikle göç zamanı
“köylüler yağmur yağsın diye develerin gelişini beklerler” (Horzumlu, 2014: 90).
1.4.

Devenin tabanının düştüğü yere yağmur düşer (Horzumlu, 2014: 90).

(Türkiye)

2. Fiziksel Özellikleri
Devenin atasözlerinde yer alan fiziki özellikleri, göç esnasında kullanım alanlarına
dair ipuçları vermektedir. Atasözlerinde genelde devenin fiziki özelliklerinin büyüklüğüne,
sağlamlığına, dayanıklılığına vurgu yapılır. Uzun yıllar, Asya, Afrika, Anadolu, Orta Asya
gibi çeşitli coğrafyalarda yük ve insan taşımacılığı deve aracılığıyla yapılmıştır. Hastalık,
savaş, kıtlık gibi istenilmeyen durumlarda bölgeyi terk etmek için yine bu hayvanlara
başvurulmuştur. İster iç göç olsun ister dış göç olsun yük kapasitesi ve kat edebileceği mesafe
düşünüldüğünde deveden daha uygun bir hayvan düşünülemez.
Devenin göç kültüründe büyük bir yer tutmasından önce, deve ile yeni yeni kaynaşılan
dönemde, devenin fiziksel görünümüne daha doğrusu heybetine duyulan hayranlık
atasözlerinde oldukça büyük bir alanı kaplamaktadır. Türk dünyasının her ilinden derlenen
atasözleri incelendiğinde fiziksel özelliklere yapılan vurgunun ne kadar geniş olduğu bir kez
daha görülür. Devenin zor şartlara karşı bu dayanıklı, sağlam ve muhkem yönü atasözlerinde
dayanışma ve bir araya gelme mesajlarını iletme yönünde ideal bir benzetme unsuru
yapmaktadır. Burada fiziksel özelliklerin Mecaz anlama katkı sunduğu görülmektedir.
Dolayısıyla atasözlerinin ilettiği mesajlar devenin fiziksel özelliklerinden hareketle
gerçekleştirmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, Türk dünyasının geniş bir alanından derlenen
atasözlerine aşağıda yer verilerek devenin fiziksel özelliklerine dikkat çekilmiştir.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Düyänın guyrugınıñ yere yetenini kim görüpdir
Devenin kuyruğunun yere yettiğini (eriştiğini) kim görmüş (Doğan 2014: 215).
(Türkmenistan)
Dävänin quyruğu yerä däymäz.
Devenin kuyruğu yere değmez (Musaoğlu, 1995: 145). (Azerbaycan)
Düye yalı (~dek) boyun bolandan, düvme yalı (~dek) akılıñ bolsun.
Deve gibi (~kadar) boyun olacağına, düğme gibi (~kadar) aklın olsun (Doğan
2014: 215). (Türkmenistan)
Däväycän boyun olunca, düymäcä ağlın olsun (Musaoğlu, 1995: 139).
(Azerbaycan)
Deve kadar boyın olgance, dogme kadar akılın olsun (Kırbaç, 2012: 145).
(Kırım-Tatar)
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2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

2.20.
2.21.

2.22.
2.23.

2.24.

2.25.

Deve (değin) boyun olacağına, düğme (değin) aklın olsun (Acaroğlu, 2006:
422). (Nogay)
Deve kadar boyun olacağına düğme kadar aklın olsun (Doğan 2014: 215).
(Türkiye)
Düye ogurlan, düye boyı çukur gazar.
Deve çalan, deve boyu çukur kazar (Doğan 2014: 215). (Türkmenistan)
Düye bilen dost bolanıñ dervezesi giñ gerek
Deve ile dost olanın kapısı büyük olmalı (Doğan 2014: 213). (Türkmenistan)
Däväçi ilä dost olanın, darvazası gen gäräk.
Deveci ile dost olanın, avlu kapısı geniş olmalıdır (Musaoğlu, 1995: 140)
(Azerbaycan)
Deveci dost var ise, kapısı yüksek olmalı olsun (Acaroğlu, 2006: 135).
(Bulgaristan)
Deveciyle kalkıp oturan, kapısın büyük yapar (Acaroğlu, 2006: 156). (KerkükIrak)
Deveci ile konuşan (görüşen)kapısını büyük açar (açmalı) (Aksoy, 1993: 238).
(Türkiye)
Düyä münüp hataba bukma.
Deveye binip üstünde saklanma (Doğan 2014: 215). (Türkmenistan)
Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez (Aksoy, 1993: 239). (Türkiye)
Däväni palaz altında gizlätmäk olmaz.
Deve kilim altında gizlenmez (Musaoğlu, 1995: 139). (Azerbaycan)
Düyäniñ ulusı köprüde kötek iyer.
Devenin büyüğü köprüde kötek yer (Doğan 2014: 215). (Türkmenistan)
Deveye binip koyun arasına saklanılmaz (Doğan 2014: 215). (Türkiye)
Düyä boynun eğri diyseler, dogrı yerim nirä diyen.
Deveye boynun eğri deseler, doğru yeri neresi demiş (Doğan 2014: 215)
(Türkmenistan)
Däväyä dedilär: “Boynun äyridir.” Dedi: “Haram düzdür ki, boynum
düzolsun?” (Musaoğlu, 1995: 139). (Azerbaycan)
Tuyadan: “nega boyniñ egri” deb sorasalar, “qayerim togri?” deganekan.
Deveye, “Niçin boynun eğri?” diye sormuşlar. “Nerem doğru?” demiş
(Yoldaşev, 1995: 65). (Özbekistan)
Deveye, “niçin boynun eğri” diye sormuşlar, “nerem doğru” demiş (Doğan
2014: 215). (Türkiye)
Dävä başın soxar pambığa, gözlärinidä bärk-bärk yumar, Deyär: -Meni heçkäs
görmädi.
Deve başını sokar pamuğa, gözlerini de sıkı sıkıya yumar, Der ki; Beni hiç
kimse görmedi (Musaoğlu, 1995: 137). (Azerbaycan)
Dävä bostana girändä elä bilär onu heç kim görmür.
Deve bostana (bahçeye) girdiğinde onu hiç kimsenin görmediğini zanneder
(Musaoğlu, 1995: 138). (Azerbaycan)
Tuya boyi gainonib, yildan quruq qolibdi.
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2.26.

2.27.
2.28.
2.29.

Deve boyuna güvenip yıldan2 mahrum kalmıştır (Yoldaşev, 1995: 65).
(Özbekistan)
Allah däväyä qanad versäydi, uçurmadığı dam-daş qalmazdı.
Allah deveye kanat verseydi, uçurmadığı dam-çatı kalmazdı (Musaoğlu, 1995:
145). (Azerbaycan)
Allah deveye kanat verseydi, damı-duvarı yıkardı (Acaroğlu, 2006: 332).
(Kerkük-Irak)
Deve, öz kamburunu görmez (Acaroğlu, 2006: 342). (Kerkük-Irak).
Deve öz kambırını kormez (Kırbaç, 2012: 56). (Kırım-Tatar).

3. Taşıma Özellikleri
Devenin; eti, sütü, derisi veya fiziksel gücünün kullanımı amacıyla hayvan
yetiştiriciliğinde yoğun bir biçimde yer aldığı söylenebilir. Fiziksel gücünün kullanımı
bağlamında uygun coğrafi şartlarda devenin yük ve insan taşımacılığında binek hayvanı
olarak veya bir araca koşularak çeki şeklinde kullanılabildiği görülmektedir. Bu çalışmada,
göç olayı konu edinildiğinden fiziksel güce ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Örneğin iyi besili
bir devenin yüz kilogram civarı yük taşıyabildiği çevrelerde bilinmektedir.
3.1. Deveyi yük değil zelber3 yıkar (Aksoy, 1993: 240). (Türkiye)
Göç olayında, göç takvimi ve güzergâh bilgisinin asırlar boyu tecrübe edilen
geleneksel bilgi olduğu görülür. Göç güzergâhı, daha önceki göç tecrübelerinin sonucunda
kervanın olabildiğince bel, sırt, tepe gibi engel arz edilebilecek yeryüzü şekillerinden uzak
biçimde yol alabileceği hatta seçilir. Sonrasında coğrafyaya da bağlı olarak geniş düzlükler
orta tempoda geçilmeye başlanır.
3.2. Deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu?” demişler; “düz yere mi (düze kıran
mı) girdi?” demiş (Aksoy, 1993: 239). (Türkiye)
Devenin alabileceği yük, nakliyat açısından önemli bir kriterdir. “Nakliyatta develerin
tercih edilme nedeni fazla yük taşıyabilmelerinin yanında bakımlarının zahmetsiz olmasıydı.
Zira at gibi tımar derdi de olmayan bu hayvan günlerce aç ve susuz yolculuk
yapabilmekteydi” (Özkul, 2014: 110).
3.3. Dävä böyüksä, yükü dä böyükdür.
Deve büyükse, yükü de büyüktür (Musaoğlu, 1995: 139). (Azerbaycan)
Hörgüçte depolanan yağ devenin metabolizmasında yakıldığında deveyi günlerce aç
susuz şekilde ilerletebilecek enerji ortaya çıkar. Bu enerji sayesinde, çok uzun mesafeler ve
hacimli yükler en az maliyetle taşınabilir.
3.4. Dävani yükü iläudur.
Deveyi yükü ile yutar (Musaoğlu, 1995: 139). (Azerbaycan)
Kervancıbaşının çan takılmış, kervana liderlik eden deveyi yönlendirirken dikkat
etmesi gereken bir diğer husus, deveyi hangi hızda yürüteceğidir. Varılacak yere normal
2
3

12 hayvanlı Türk takvimi.
Yük üstüne atılan öteberi.
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süreden daha önce varmaya çalışmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. “Hızlı
yürümek veya durarak yürümek taşıdıkları yükle develerin güç kaybetmesine ve daha çabuk
yorulmasına hatta ölümlerine sebep olur. Deve kervanının belli bir tempoda ve fazla
duraksamadan yol alması gerekir” (Horzumlu, 2014: 101).
3.5. Dävä asta gedär, çox gedär.
Deve yavaş gider, çok gider (Musaoğlu, 1995: 140). (Azerbaycan)
Kervan, yol alırken olabildiğince yüksek tempoda hareket etmeye çalışır. Zaruri
durumlar dışında fazla mola verilmemeye çalışılır. Uzun süreli molalar yerine, kısa süreli
dinlenmeler tercih edilir.
3.6. Töge asta mañgidu, yel aldi gamañ gidu.
Deve yavaş gidiyor, rüzgâr onun önünden gidiyor (Öztopçu, 1992: 304).
(Uygur)
3.7. Hacılık nasip olmayacak kişiyi deve doruğunda yılan sokar (Acaroğlu, 2006:
86). (Batı Trakya)
Büyük Türkçe Sözlük’te menzil “Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak”
olarak tanımlanmaktadır. Göç yollarındaki konaklama mekânları coğrafyaya göre farklılık
göstermektedir. Yerleşme ve tarıma açılan araziler sebebiyle gittikçe daralan göç yolları,
develerin otlamasında dolayısıyla yeterince beslenmesinde sıkıntı yaratmaktayken, dönemine
göre kervancılar bu sıkıntıyı konaklama yerleriyle telafi etmişlerdir.
3.8. Deve öz menzilinde diz çöker (Acaroğlu, 2006: 342). (Kerkük-Irak)
Devenin cüssesinden dolayı çok yük taşıyabileceği, atasözlerinde niceliğin abartılı
ifadesinde bir araç olarak kullanılmıştır. Söz konusu kullanımların oldukça yaygın olmasına
karşın çalışmanın hacminden dolayı sadece birkaçına örnek verilecektir.
3.9. Uzak yere dünür olursan, araba araba yemek gelir; yakın yere dünür olursan
deve deve söz gelir (Acaroğlu, 2006: 436). (Nogay)
Deveye yük yüklerken dengeli biçimde gerçekleşebilmesi için birden fazla kişi
gerekir. Bu amaçla deve, diz çökük pozisyona geçirilir, bir iki kişi yükleri sabit tutarken diğer
kişiler dengeyi bulana dek yük sarmaya devam eder. Bu işlemi yaparken en dikkat edilmesi
gereken husus, devenin çevresinde onu ürkütebilecek uyarıcıların çevreden kaldırılmasıdır.
Her ne kadar heybetli görünse de bir deveye taşıyabileceğinden fazla yük sarmak, hayvan için
zulümdür. Devenin herhangi bir sağlık sorunun olup olmaması yine yük miktarını etkileyen
bir diğer etkendir.
3.10.

Kiçkina yukka ham tuya tiz çökadi.
Hafif yüke de deve diz çöker (Yoldaşev, 1995: 96). (Özbekistan)

Göç esnasında eşyanın ne kadarını götürebileceğin devenin niteliğine, niceliğine ve
eşyanın miktarına bağlıdır. “On kişi olan bir ailenin devesi eşya yorgan yastık düşünülerek on
– on beş civarında olmalıdır” (Horzumlu, 2014: 98). Uygun sayıya ulaşılsa bile develerin
niteliği taşımada oldukça önemlidir. Devenin hasta olması, hamile olması, yaşı, çiftleşme
dönemi, cinsiyeti, cinsi diğer değişkenlerdir.
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3.11.

Qatordan orin bolsa, yukiñ yerda qolmaydi.
Katarda nar’ın (erkek deve) varsa yükün yerde kalmaz (Yoldaşev, 1995:
135). (Özbekistan)

Bir diğer Azerbaycan atasözünde devenin uzak mesafelere yapabileceği yolculuklara
değinilmiş, ayrıca yük taşımanın deve için karakteristik bir özellik sayılabileceği “deve her
zaman kervanını gözler” şeklinde ifade edilmiştir. “En az üç-dört ile on arası devenin
bulunduğu gruba deve katarı denilmektedir” (Kaşot ve Tufan, 2014: 367). “En çok süslenen
deve, katarda en önde olur” (Çetin, 2014: 380). Bu da estetik kaygının güdüldüğü şeklinde
yorumlanabilir.
3.12.

Dävä nä qädär uzaq getsä, qatarını gözlär.
Deve ne kadar uzak gitse de katarını gözler (Musaoğlu, 1995: 139).
(Azerbaycan)

Yine aynı şekilde halkın zihninde devenin yükü çağrıştırdığı, devenin yükle var
olacağı şu atasözüyle ifade edilir:
3.13.

Däväni yükü ila, sarbanı ipi ilä.
Deveyi yükü ile kervancıbaşını ipi ile (tanırlar) (Musaoğlu, 1995: 142).
(Azerbaycan)

Yük taşımacılığında yükün hacmine ve ağırlığına göre devenin en uygunu seçilir. Bu
noktada Buhur adı verilen çift hörgüçlü deveden doğan yavrular yük taşımak için oldukça
uygundur (Horzumlu, 2014: 20).
3.14.

Yuk yiğilib toylaqqa qoldi.
Yük birike birike devenin yavrusuna kaldı (Yoldaşev, 1995: 187).
(Özbekistan)

Göç yapılırken, ulaşım süreci boyunca ve yerleşim sonrası ihtiyaç olacak irili ufaklı
pek çok eşya devenin yük taşıma kapasitesine bağlı olarak yerleştirilir. Yerleştirme yapılırken
“Devenin semeri olarak tanımlanan havut, havutun sabitlenmesine ve üzerine yük sarılmasına
yarayan ipler kolanlar ve yüklerin üzerine örtülen deve örtüsü vardır” (Horzumlu, 2014: 91).
Bu malzemelere ek olarak develerin arasında en mülayim olana bir çan takılır. “Çan almaya
giden kişi, diğer komşuların çanlarından ayrı öten, ses çıkaran çan alırdı. Bu konuda
yanılmazdı. Çünkü alışıktı” (Çetin, 2014: 380). Çan, bir aksesuar, bir süsleme unsuru olduğu
kadar kervancıbaşının hayvanlarla iletişiminde işlevsel bir araçtır. Devecibaşı
kervanbaşındaki deveye çan takarak tüm kervanla uğraşmak yerine sadece çan takılmış olan
deveyi yönlendirir. Bu da sayıları yüzleri bulan bir kervanda kervancıbaşı için büyük bir
kolaylık ve göç gibi zor bir toplumsal uğraşta enerjinin korunabilmesidir.
3.15.

Çalışän dävä zınqrovlu olar.
Çalışan deve zilli olur (Musaoğlu, 1995: 111). (Azerbaycan)

Deveye yük sarmak yani eşya yerleştirmek, taşınan malın güvenliği için oldukça
önemlidir. Kırılmaması için cam türü eşyalar kumaşlara sarılarak devenin ortasına gelecek
şekilde asılır. Baş kısmına yakın olan yere içerisinde tahıl olan torbalar yerleştirilir. Metal
eşyalar devenin baş kısmından mümkün mertebe uzağa kıç kısmına yakın yüklenir. Ses
13
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çıkarması engellemek adına kumaşla sarılabilir. Göç sırasında yükten kaynaklı çıkabilecek bu
sesler devenin huysuzlanmasına ve ürkmesine sebep olabilir.
3.16.

Däväyä minmämiş dänqa baq yırğalanmaq öyränir.
Deveye binmeden önce ırgalanmayı öğrenir (Musaoğlu, 1995: 141).
(Azerbaycan)

Devenin toplum yaşamımızdaki önemine vurgu yapan Azerbaycan atasözünde devenin
sürekli işler halinde bulunmasına değinilmiştir. İster yük taşımacılığı ister insan taşımacılığı
olsun geçimini bu alandan karşılayan bir tüccar için devenin işlemez duruma gelmesi
(hastalanması, sakatlanması, ölmesi vb.) ocağının yıkılması anlamına gelir. Aynı şekilde, göç
öncesinde veya sırasında kervancıbaşının bir ya da birkaç devesinin ilerleyemeyecek durumda
olması, göç sebeplerinden kurtulamayacağı anlamına gelir ve zor duruma düşer.
3.17.

Dävä durdu, dam yıxdı.
Deve durdu dam yıktı (Musaoğlu, 1995: 138). (Azerbaycan)

Göç öncesinde günler süren hazırlık kısmında deve bakımının ne kadar zor olduğu şu
Kazak atasözü ile ifade edilir.
3.18.

Kazak kıynagan töö kaytartat.
Kazak zora sokmak istediğinde deve baktır (Acaroğlu, 2006: 342).
(Kazakistan)

Sonuç
Türk dünyası atasözlerinde, deve genelde heybetli olması, cüssesinin büyük olması,
dayanıklı olması gibi özellikleri sebebiyle atasözlerinde yer almıştır. Taradığımız atasözü
derlemelerinde deveyle ilgili atasözlerinin yarısı bu bağlamdadır. Yirmi kadar farklı Türk
lehçesinde göç kültüründeki deve algısında paralellikler mevcuttur. Göç kitleler halinde
insanların ve eşyaların kısa veya uzun süreli yer değiştirmesi olarak tanımlandığımda, devenin
fiziksel özelliklerine bu denli değinilmesi doğaldır. Devenin karakteristik özellikleri göç
sırasında yer değiştirmenin seyrini ve süratini değiştirir. Asıl konumuz olan göç aracı olarak
kullanılmasıyla ilgili yirmi kadar atasözü vardır. Bu atasözlerinde, deve yükü, konaklama
yeri, göç yolu vb. ifadeleri vardır. Devenin atasözlerinde bu kadar yer bulmasının sebebi yük
ve insan taşımacılığının kapasitesi ve ekonomikliğidir. Horzumlu’nun ifadesiyle “deve göçer
kültürün mayası, göçer yaşamından anahtar sembollerindendir” (Horzumlu, 2014: 91)
Sırasıyla buhar gücünün ve motor gücünün bulunmasından önce taşımacılıkta yoğun
olarak kullanılan deve, şimdilerde etinden, sütünden, derisinden yararlanılmasının dışında
yöresel bazda çeşitli festivaller aracılığıyla eğlence sektöründe kullanılmaktadır. Deve
güreşleri, deve sahipleri için rekabet ortamının yaşandığı güç gösteri yapabileceği bir alan
olması açısından önemliyken izleyiciler içinse tam bir görsel şölendir. Türkler, deveyle olan
bağlarını koparmayarak ve geliştirerek göçlerin değişken ve zorlu şartlarına uyum
sağladılar. Dolayısıyla Türklerin göçlerdeki başarılarında bu donanımlı yük taşıyıcıların yeri
teknolojinin gelişmesine bağlı olarak uzun süre doldurulamadı. Develerin çöl zeminine
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bıraktıkları ayak izleri o kadar kalıcı olmasa da bu hayvanların Türk kültürüne ve
ekonomisine halen takip edilebilen kalıcı izler bırakmışlardır.
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İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Ahşap Pencere ve Kapı
Kanatları1
Aytaç AKINAY2
Özet
Ahşap, tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar birçok alanda kesintisiz kullanılan bir
malzeme olmuştur. Ahşabın doğal dokusu, estetik görüntüsü, dayanıklı oluşu ve kolay
şekillendirilebilir gibi özelliklerinden dolayı; ev gereçlerinde, yapılarda taşıyıcı sistemlerde,
mimaride ise dekorasyon ve süslemede kullanılmıştır. Ahşap bu kullanımı genelde mimariye
bağlı eserler ve taşınabilir eseler olarak iki farklı grupta incelenmektedir. İki grup dışında
ahşabın bir başka kullanımı vardır ki; oda günümüze çok azı ulaşabilmiş tamamen ahşap
malzeme ile yapılmış mimari yapılardır. Bu çalışmada Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde
bulunan 13. ve 15. yüzyıllarını kapsayan bir grup ahşap pencere-kapı kanatları malzeme,
süsleme ve yapım tekniği bakımından ele alınacaktır. İncelemeler neticesinde elde edilen
bulgularla eserler karşılaştırılacaktır. Karşılaştırmada Anadolu Selçuklu, Beylikler Dönemi ve
Osmanlı’ya kadar ahşap sanatında benzer ve farklı yönler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Sonuç olarak, Türk-İslam sanatında ahşap malzemenin Anadolu Selçukludan Osmanlı’ya
kadar dönemin ahşap ustalarının ortaya koydukları eserlerin bu çalışma ile daha iyi tanıtılması
amaçlanmıştır. Böylece geçmişimize ışık tutan ahşap sanatına ve ahşap eserlerine olan ilginin
artacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Ahşap sanatı, pencere-kapı kanatları, Türk-İslam sanatı

A GROUP OF WOODEN WINDOWS AND DOOR WINGS IN THE
ISTANBUL TURKISH AND ISLAMIC ART MUSEUM
ABSTRACT
Wood has been a material used in many areas from the first periods of history to the
present. Due to the natural texture, aesthetic appearance, durability and easy formability of
wood; It has been used in household appliances, structural systems, and decoration and
decoration in architecture. This use of wood is generally examined in two different groups as
architectural works and portable works. In comparison, similar and different aspects in wood
art from the Anatolian Seljuk, Principalities Period and the Ottoman period will be tried to be
revealed. In this study, a group of wooden window-door wings covering the 13th and 15th
centuries in the Museum of Turkish and Islamic Arts will be discussed in terms of material,
decoration and construction technique. The findings obtained as a result of the examinations
will be compared with the works. In comparison, similar and different aspects in wood art
from the Anatolian Seljuk, Principalities Period and the Ottoman period will be tried to be
1
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2
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revealed. As a result, it is aimed to better introduce the works of wood masters of the period
from the Anatolian Seljuk to the Ottoman, in Turkish-Islamic art. Thus, it is thought that the
interest in wood art and wood works that shed light on our past will increase.
Keywords: Wood art, window-door wings, Turkish-Islamic art
1. Giriş
Türk-İslam sanatı içinde ahşap malzeme kullanımı oldukça yaygındır. Ahşabın yaygın
kullanımının nedenleri arasında doğal dokusu, estetik görüntüsü, hafif olması, kolay
ulaşılabilir ve kolay şekillendirilebilir olması gibi özellikleri sıralanabilir (Altun, 2020: 3). Bu
yönüyle ahşap Türk-İslam sanatında minber, rahle, korkuluk, sütun, kapı-pencere kanatlarında
ve bunların dışında birçok eserin yapımında kullanılmıştır. Eserlerin yapımında kullanılan
malzemeye bakıldığında ise ceviz, abanoz, meşe, kayın ve çam gibi ağaç türlerinin
kullanıldığı görülmektedir (Öney, 1992: 137).
Anadolu Türk yurdu olmasıyla beraber sanatsal alanda ilk örnekler verilmeye
başlanmıştır (Öney, 1992: 137). Şüphesiz bu örnekler arasında önemli bir bölümü de ahşap
eserler teşkil etmektedir. Söz konusu eserlerin bazılarında bir tür çatma tekniği olan kündekâri
tekniği kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Süslemede ise oyma, kakma, ahşap boyama,
kafes ve ajur yapıştırma teknikleri kullanılmıştır.
Bu çalışmada, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan bir grup ahşap pencere ve
kapı kanatları ele alınmıştır. Araştırmaya konu olan bu eserler 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl
arasında tarihlendirilmiştir. Tarihlendirme açısından Anadolu Selçuklu, Beylikler Devri ve
Osmanlı Dönemi pencere ve kapı kanatları örnekleri incelenmiştir. Farklı dönemlere ait
örneklerin malzeme, süsleme ve yapım tekniği bakımından karşılaştırılmaları yapılmıştır.
Anadolu Selçukludan, Beylikler ve Osmanlının ilk dönemine kadar ahşap sanatının
belirli bir zaman aralığında ele alınan eserler referans alınarak gelişiminin gösterilmesi
amaçlanmıştır.

2. Ahşap Sanatında Kündekâri Yapım Tekniği
Kündekâri genel manada geometrik şekilli parçaların çivi ve tutkal kullanılmadan bu
parçaların birbirine geçmelerle tutturulmasıyla oluşturulan bezemeler olarak tanımlanmaktadır
(Söğütlü, 2008: 3). Kündekâri daha çok minber, dolap kapağı, vaaz kürsüsü, kapı ve pencere
kanatlarının yapımında kullanılan bir tekniktir.
Geometrik şekilleri oluşturan parçaların genelde ceviz ve abanoz gibi sert ahşap
malzeme kullanılarak yapıldığı görülmektedir. Ayrıca bu geometrik şekilli parçalarının lif
yönlerinin birbirine paralel değil de farklı açılarla yan yana gelecek şekilde birleştirilmiş
olmaları önemlidir (Söğütlü, 2017: 3). Çünkü ahşap malzeme dış hava koşullarına karşı
duyarlı bir malzemedir. Özellikle havadaki nem oranının değişimine bağlı olarak ahşap
malzemede hacimce genişleme ve daralmalar meydana gelmektedir. Bu genişleme ve
daramlar neticesinde ahşap yüzeyinde oluşan gerilmelerden dolayı çatlamalar meydana
gelmektedir (Söğütlü, 2017: 3). İşte bu noktada geometrik parçaların lif yönleri ne kadar
birbirine zıt açılarla denk gelirse hacimsel değişimler de o kadar az olacaktır. Böylece
17

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

malzeme yüzeyindeki gerilmeler azaltılarak çatlakların oluşmasının önüne geçildiği gibi
üretilen eserin ömrü de uzamış olacaktır. Anadolu’da asırlar öncesinden ahşap ustalarının söz
konusu yöntemleri kullanarak eserler üretmeleri bu alanda nedenli mahir kişiler olduklarının
kanıtıdır.
Anadolu Selçukluda çokça kullanılan kündekâri tekniği Beylikler Devri ve Osmanlıda
çeşitlenerek devam ettirilmiştir. Anadolu Selçuklu döneminde daha çok gerçek (hakiki)
kündekâri kullanıldığı günümüze ulaşmış minber, pencere ve kapı kanatlarında görülmektedir.
Beylikler devri ve Osmanlıda ise gerçek kündekâri tekniğine ek olarak taklit kündekâri olarak
nitelendirilen tekniklerin de kullanıldığı görülmektedir (Bozer, 1992: 22).

3. Ahşap Sanatında Oyma Süsleme Tekniği
Ahşap oyma, ahşabın yüzeyine çizilen motiflerin özel kesici kalemler kullanılarak
gereksiz yerlerin kazınarak veya oyularak oluşturulan süslemeye denir (Özalp, 2008: 18).
Oyma, ahşap yüzeyine hareket ve zenginlik katmak amacıyla ucu keskin bir kalem yardımıyla
belli bir derinlikte yüzey kazınarak istenen şekil ve desenler oluşturulur (Soysal, 2007: 18).
Anadolu’da günümüze ulaşmış eserlere baktığımızda ahşap oyma tekniği; ahşap
tavanlarda, dolap kapaklarında, minberlerde, rahlelerde, kapı ve pencere kanatlarında
kullanıldığı görülmektedir. Bu örnekler ilk olarak Selçuklularda görülürken, daha sonra
Beylikler ve Osmanlıda da zenginleşerek karşımıza çıkar (Soysal, 2007: 18).
Ahşap oyma sanatı ahşap yüzeyine farklı teknikler kullanılarak uygulanmıştır. Bu
teknikler yuvarlak satıhlı derin oyma, çift katlı oyma, eğri kesim oyma ve oluklu oyma olmak
üzere ahşap yüzeyinde kullanılmıştır. Söz konusu tekniklerden kısaca bahsetmekte fayda
vardır.
Yuvarlak satıhlı derin oyma tekniği; daha çok kitabelerde ve yazı bordürlerinde
kullanıldığı görülmektedir (Sancak, 2013: 61). Kesici uçlar yardımıyla oluşturulan yuvarlak
formlu desenler yüzeylere derin bir şekilde oyulmaktadır.
Çift katlı oyma tekniği; ahşap yüzeyine düz satıhlı derin oyma ve yuvarlak satıhlı
derin oyma beraber uygulanmaktadır. Uygulamada alt zemin düz satıhlı derin oyma ile
bezenirken, üst kat yuvarlak satıhlı derin oyma kullanılarak süslenmektedir.
Eğri kesim oyma tekniği; derin satıhlarla birbirini kesecek şekilde yüzeye oyulur. Bu
tekniğin daha çok bitkisel süslemelerde kullanıldığını günümüze ulaşmış eserlerden
anlamaktayız (Soysal, 2007: 32).
Oluklu oyma tekniği; motifler derin satıhlarla oyularak kompozisyonlar oluşturulur.
Bu teknik daha çok yazı ve bordürlerde kullanılır (Osmani, 2001: 39).

4. Örnekler
4.1.Pencere Kanatları
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Fotoğraf No 1: 1’nolu örneğin genel görüntüsü

Örnek no: 1
Envanter no: 196
Fotoğraf no: 1-2-3
Ürünün adı: Pencere kanadı
Kullanılan ahşap malzeme: Ceviz
Ait olduğu dönem: 13. yüzyıl
Geliş biçimi: Konya Sadreddin Fetva Türbesi’nden
Geliş tarihi: 1912
Ölçüleri: En: 116 cm – Boy: 166 cm
Kullanılan teknik: Oyma tekniği
Kullanılan motif: Bitkisel ve geometrik süsleme
Tanımı:13. yüzyıla ait bu eser iki kanadı simetrik bir düzenlemeyle yapılmıştır.
Kanatların her biri üçer adet panodan oluşmaktadır. Bezemede çoğunlukla bitkisel motifler
kullanılarak oluşturulan kompozisyonlarda geometrik şekiller de kullanılmıştır. Oyma tekniği
ile süslenen yüzeyler yoğun bir bezenmeye sahiptir.
Üst panolar çift katlı oyma tekniğinde sülüs hat ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Sağ
üst panoda ’’Vela Kerem-i Emrin Essemme Min Terk-il Havva’’ yazılıdır. Sol üst panoda ise
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’’La Şeref Aizze Min-el Takva’’ yazılıdır. Yazının tamamı ’’Allah’ın yasakladığı şeylerden
sakınmaktan, hırs ve hevesi bırakmaktan daha mükemmel bir kerem olmaz.’’ anlamındadır.
Orta panolar yuvarlak satıhlı derin oyma tekniğinde bezenmiştir. Orta panoları boydan
boya stilize palmetler bezemektedir. Bu palmetlerin ortasında birer penç bulunmaktadır.
Pençlerin dört tarafından ucu stilize yaprak motifli kıvrık dallar panonun tamamına yayılacak
şekilde süslemiştir. Aralarda kalan boşluklar ise bitkisel motiflerle doldurulmuştur.
Alt panolar yuvarlak satıhlı derin oyma tekniğinde palmet çiftleri kullanılarak tezyin
edilmiştir. Diğer panolarda olduğu gibi bu panolarda da aralardaki boşluklar bitkisel
motiflerle bezenmiştir.
Pencere kanadı binisinin ortasında bir madalyon bulunmaktadır. Bu madalyonun alt ve
üst tarafı kozalaklarla süslenmiştir. Ayrıca eserin bütün panoları dıştan hatayi bordürler ve
yuvarlak zencireklerle çevrelenmiştir.

Fotoğraf no 2: Orta panoların detay görüntüsü

Fotoğraf no 3: Pencere kanatları bini detayı
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Fotoğraf no 4: 2’nolu örneğin genel görüntüsü

Örnek no: 2
Envanter no: 198-199
Fotoğraf no: 4
Ürünün adı: Pencere kanadı
Kullanılan ahşap malzeme: Meşe
Ait olduğu dönem: 15. yüzyıl
Geliş biçimi: Ilğın Camiinden
Geliş tarihi: 1914
Ölçüleri: En: 110 cm – Boy: 128 cm
Kullanılan teknik: Oyma tekniği
Kullanılan motif: Bitkisel ve geometrik süsleme
Tanımı: Eser halk arasında Çukur Camii olarak da bilinen Ilğın Camiinin pencere
kanatlarıdır. İki kanattan oluşan eser geometrik şekiller ve bitkisel motifli bezemelerle
süslenmiştir. Süslemede ise düz satıhlı derin oyma tekniği kullanılmıştır. Ağırlıklı olarak
geometrik şekillerin kullanıldığı eserde bezemeler merkezi kompozisyon özelliği
göstermektedir. Eser bezeme açısından incelendiğinde merkezde bir madalyon ve bu
madalyonun çevresinde gelişen bir kompozisyona sahip olduğu görülmektedir.
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Meşe ağacından imal edilmiş eserin iki kanadında da ortada birer madalyon
bulunmaktadır. Madalyonların ortasında on kollu yıldızlar bulunmaktadır. Madalyonları içten
dışa doğru beşgenler çevrelemektedir. On kollu yıldız ve beşgenlerin tamamının içleri bitkisel
motiflerle bezendiği görülmektedir. Bu bezemeler rumi ve hatayilerden oluşmaktadır.
Madalyonların altında ve üstünde armut motifi yüzeylere oyulmuştur. Köşelerde
bulunan altı köşeli yıldızlar bulunmaktadır. Bu yıldızların içleri de hatayilerle bezenmiştir.
Ayrıca en dıştan pencere kanatlarını kıvrık dallar çevrelemektedir.

4.2.Kapı Kanatları

Fotoğraf no 5: 3’nolu örneğin genel görüntüsü

Örnek no: 3
Envanter no: 246
Fotoğraf no: 5
Ürünün adı: Minber kapı kanadı
Kullanılan ahşap malzeme: Ceviz
Ait olduğu dönem: 13. yüzyıl
Geliş biçimi: Topkapı Sarayından
22
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Geliş tarihi: 1951
Ölçüleri: En: 45 cm – Boy: 156 cm
Kullanılan teknik: Kündekâri ve oyma tekniği
Kullanılan motif: Bitkisel ve geometrik süsleme
Tanımı:13. yüzyılla tarihlenen bu eser Konya Alaaddin Camii’nin minberine ait kapı
kanadıdır. Eser gerçek (hakiki) kündekâri tekniği kullanılarak yapılmıştır. Süslemede ise
oyma tekniği kullanılmıştır.
Tek kanattan oluşan kapının ortası yedi adet geometrik beşgenin çatılmasıyla
kompozisyon oluşturulmuştur. Beşgenlerin yüzeyleri yuvarlak satıhlı derin oyma tekniği
kullanılarak rumi motiflerle süslenmiştir. Ayrıca beşgenlerin birleşiminden ortaya çıkan
küçük boşlukları hem doldurmak hem de sağlamlığı arttırmak için geometrik üçgenler
yerleştirilmiştir. Üçgenlerin bir kısmının da rumilerle bezendiği görülmektedir. Geometrik
şekilleri dıştan yivli çıtalar çevrelemektedir. En dıştan kapı kanadını çevreleyen bordür
bulunmaktadır. Bu bordür kıvrık dallarla birbirine bağlanan palmetlerle bezenmiştir.

Fotoğraf no 6: 4’nolu örneğin genel görüntüsü
Örnek no: 4
Envanter no: 244
Fotoğraf no: 6
Ürünün adı: Kapı kanadı
Kullanılan ahşap malzeme: Ceviz
23
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Ait olduğu dönem: 15. yüzyıl
Geliş biçimi: Çinili Köşkten
Geliş tarihi: 1948
Ölçüleri: En: 110 cm – Boy: 290 cm
Kullanılan teknik: Kündekâri ve oyma tekniği
Kullanılan motif: Bitkisel ve geometrik süsleme
Tanımı: Karamanoğlu Beyliğine ait imaret kapısı her biri dört panodan oluşan iki
kanattan oluşmaktadır. Eser hakiki kündekâri tekniğiyle yapılmış ve süslemede oyma tekniği
kullanılmıştır. Sağ kanat üst kitabeli pano dışında üç adet pano ve sol kanatta ise alt pano
yerinde mevcut değildir.
Üst panolarda çift katlı oyma tekniğinde sülüs hat ile ’’ Girene kapımız açıktır, yiyene
lokmamız helaldir.’’ yazısı bulunmaktadır. Panoların arasındaki boşluklar bitkisel motiflerle
bezenmiştir.
Sol kanattaki panoların geometrik şekilleri hakiki kündekâri tekniğinde çatılmıştır.
Panoların merkezinde geometrik üçlerin bir araya getirilmesiyle madalyonlar oluşturulmuştur.
Madalyonları dıştan beşgen ve altıgenler çevreleyerek kompozisyonlar tamamlanmıştır.
Beşgen ve altıgenler bitkisel motiflerle süslenmiştir. Sağ kanadın orta iki panosunun da
kuvvetle muhtemel sol kanattaki gibi yapıldığı tahmin edilmektedir. Alt panoların ikisi de
yerinde bulunmadığından, bu panoların yapım tekniği ve süsleme kompozisyonlarıyla alakalı
fikir yürütmek güçtür.
Kapı binisinin ortasına bir madalyon oyulmuştur. Madalyonun üst ve alt kısımları
bitkisel motiflerle bezenerek tamamlanmıştır. Ayrıca eseri dıştan palmet, rumi, zencirek ve
dörtlü düğüm motifleri kullanılarak zengin bir bordür süslemektedir.

Sonuç
İnsanlığın çağlar boyunca pek çok ihtiyacını karşılayan ahşap; kolay
şekillendirilebilmesi, doğal ve estetik görüntüsü gibi özelliklerinden dolayı tercih edilen bir
malzeme olmuştur. Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren ahşabı araç-gereç
yapımında, mimaride, taşınabilir eserlerde kullanmışlardır. Bu kullanım günümüze ulaşmış
eserlerde veya kazılarda ele geçirilen buluntulardan anlaşılmaktadır.
Selçuklular ahşabı özgün bir üslupla şekillendirmenin yanı sıra, kendinden sonraki
dönemleri de etkilemiştir. Bu çalışmada Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan dört adet
ahşap pencere-kapı kanadı incelenmiştir.
Araştırmaya konu olan eserler pencere ve kapı kanatları farklı başlıklar altında
incelenmiştir. Eserler envanter bilgilerinden de yararlanılarak malzeme, süsleme ve yapım
tekniği açısından incelenmiştir.
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Ele alınan örneklerde ceviz ve meşe malzeme kullanılarak yapıldığı görülmüştür.
Eserlerin örnek 1, örnek 3 ve örnek 4 cevizden, örnek 2 ise meşeden yapıldığı tespit
edilmiştir.
Süsleme açısından eserlerin tamamının yüzeylerinin oyma tekniğinde bezendiği
görülmüştür. Örek 1, örnek 3 ve örnek 4’deki eserlerde yuvarlak satıhlı derin oyma tekniği
kullanılmıştır (bkz: foto 1, foto5 ve foto 6). Ayrıca örnek 1 ve örnek 4’de kitabeli panolarda
çift katlı oyma tekniği kullanıldığı görülmüştür. Örnek 2’de ise yüzey düz satıhlı derin oyma
tekniğinde bezenmiştir (bkz: foto 4).
Yapım tekniği açısından örnek 3 ve örnek 4’deki iki örnekte de hakiki kündekâri
tekniği kullanılmıştır (bkz: foto 5 ve foto 6). Ayrıca incelenen eserlerin ikisinin (örnek 1 ve
örnek 3) 13. yüzyıla ait olduğu ve diğer iki eserin ise (örnek 2 ve örnek 4) 15. yüzyılla
tarihlendirilmiştir.
Sonuç olarak, ele alınan örneklerin farklı dönemlere ait olması Anadolu’da ahşap
sanatının gelişim sürecini inceleme açısından zenginlik taşımaktadır. İncelenen örneklerde
malzeme, süsleme ve yapım tekniklerindeki benzerlikler dikkat çekicidir. Bu benzerliklerden
yola çıkarak Anadolu Selçuklu dönemi ahşap sanatının Beylikler ve Erken Devir Osmanlıda
da devam ettirildiği görülmüştür. Bu dönemlerde yaşamış ve haklarında çok az bilgiye sahip
olduğumuz ahşap ustalarının ahşap malzemeyi büyük bir ustalıkla şekillendirmenin yanı sıra,
malzemenin teknik özelliklerine de hakim oldukları görülmüştür. Böylece oluşturulan
eserlerde hem estetik duyguyu tatmin etme hem de zamana direnen asırlık eserler oluşturma
çabası olduğu sonucuna varılmıştır.
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İoannes Kinnamos’un Historia’sı ve Türk Tarihi Açısından Önemi
Duygu AKKUŞ1
Özet
Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılarak hüküm sürmüşler, bu nedenle
birçok uygarlık ile etkileşime geçmişlerdir. Kendileri tarihsel verilerini kayda geçirmedikleri
için etkileşimde bulundukları bu uygarlıkların ele aldıkları tarihsel kayıtları Türklerin
tarihlerinin gün yüzüne çıkması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla Türkler hakkında
bilgi veren en önemli kaynaklar genel olarak Çin, Arap, Fars, Rus, Grek, Ermeni, Süryani ve
Latin kaynakları olmuştur. Grekçe yazılan eserlerden biri olan İoannes Kinnamos’un
Historia’sı da özellikle Anadolu Türk tarihi açısından önemli bir kaynak durumundadır.
Eserinin değerini anlamak için önce kendisinin hayatı hakkında bilgi vermek doğru olacaktır.
İoannes Kinnamos kendi ifadesine göre İmparator II. İoannes’in ölümünden (8 Nisan 1143)
kısa bir süre sonra doğmuştu. Müteakiben çok genç bir yaşta imparatorluk sekreteri “basilikos
grammatikos” görevi ile İmparator Manuel’in hizmetine girmiştir. Bu görev esnasında
İmparator Manuel’in Anadolu’da Türklere, Balkanlar’da Macarlar ve Sırplara karşı yaptığı
savaşlara katılmıştır. Kinnamos’un hayatı hakkında kendi tarafından verilen bilgiler dışında
elde edilen veriler genellikle tahminlere dayanmaktadır. Sonuç olarak Kinnamos’un eseri
bizzat şahit olduğu olayları kaydetmiş olması açısından da Türk tarihi için oldukça önemli bir
kaynaktır.
Anahtar Kelimeler: İoannes Kinnamos, Historia, Anadolu Türk Tarihi.
IOANNES KINNAMOS'S HISTORY AND ITS IMPORTANCE IN TERMS OF
TURKISH HISTORY
ABSTRACT
Turks have ruled by spreading over a wide geography throughout history, so they
interacted with many civilizations. Since they did not record their historical data, the historical
records of these civilizations they interacted with are very important in terms of revealing the
history of the Turks. Therefore, the most important sources providing information about
Turks were generally Chinese, Arab, Persian, Russian, Greek, Armenian, Syriac and Latin
sources. Historia of Ioannes Kinnamos, one of the works written in Greek, is an important
source especially for Anatolian Turkish history. In order to understand the value of his work,
it would be correct to give information about his life first. According to Ioannes Kinnamos,
he was born shortly after Emperor Ioannes II's death (8 April 1143). Subsequently, he entered
the service of Emperor Manuel at a very young age as the imperial secretary "basilikos
grammatikos". During this duty, he participated in Emperor Manuel's wars against Turks in
Anatolia and against Hungarians and Serbs in the Balkans. Apart from the information given
by him about the life of Kinnamos, the data obtained are generally based on estimates. As a
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result, Kinnamos's work is a very important source for Turkish history in terms of recording
the events he personally witnessed.
Keywords: Ioannes Kinnamos, Historia, Anatolian Turkish History.
Hayatı:
İoannes Kinnamos’un yazdığı eserin değerini anlayabilmek için öncelikle yazarın
kendi hayatı hakkında bilgi vermek doğru olacaktır. İoannes Kinnamos kendi ifadesine göre
İmparator II. İoannes’in ölümünden (8 Nisan 1143) kısa bir süre sonra doğmuştu. Yine
kendisinin belirttiğine göre “daha delikanlılık çağına ulaşmadan” yani çok genç bir yaşta
imparatorluk sekreteri “basilikos grammatikos”2 görevi ile İmparator Manuel’in hizmetine
girmiştir. Bu görev esnasında İmparator Manuel’in Anadolu’da Türklere, Balkanlar’da
Macarlar ve Sırplara karşı yaptığı savaşlara katılmıştır. Kinnamos’un hayatı hakkında kendi
tarafından verilen bilgiler dışında elde edilen veriler genellikle tahminlere dayanmaktadır.
Ancak önceki yıllarda İtalya’da yaşayan tanınmış bir Kinnamos ailesine mensup bazı kişilerin
Konstantinopolisli imparatorların hizmetinde önemli resmî görevlerde bulunduklarına ve bu
ailenin daha sonra İstanbul ve Trakya bölgesine göç ettiğine dair bazı kayıtlar vardır3.
Bunlardan başka Kinnamos (1155?-1217)’un çağdaşı olan Niketas Khonites’in
Hisoria adlı eserinde Kinnamos’un yaşamı ile ilgili verdiği bilgilere rastlanılmaktadır. Niketas
eserinde İmparator Manuel’in ikinci halefi olan Andronikos (1183-1185)’un 1184 yılında
çıktığı Bithynia seferi esnasında Neai Patras Piskoposu Euthymios ile Kinnamos’un, İsa ile
ilgili teolojik bir tartışmaya girdiklerini duyunca çadırdan çıkarak kavgaya son vermelerini
sağladığını yazmıştır. Sonuç olarak Kinnamos büyük bir ihtimalle Angelos hanedanı (11851204) zamanında da hayatta idi4.
Kinnamos’un tarih eserinin dışında bir retorik çalışması da vardır. Aslında
Kinnamos’un eserinin başında kendisini basilikos grammatikos olarak takdim ettiği göz
önünde bulundurulduğunda onun da devletin diğer önemli ileri gelenleri gibi yüksek öğretim
görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak kendisinin de vurgulayarak bahsetmiş olduğu bu
unvan onun mevkiini ve görev alanının tam olarak anlaşılmasına yetmemektedir. Bununla
beraber onun daha çok askerî yönetim işleriyle ilgili bir kişi olduğu sonucu kendi eserinden
çıkarılabilinir. Çünkü eserinde oldukça fazla bir şekilde, askerlik konusunda en ince
ayrıntılara kadar bilgi vermektedir. Sonuç olarak eserinin neredeyse tamamını savaş
anlatımına ayıran Kinnamos’un askerî kariyere sahip olduğunu söyleyebiliriz5.
Eser ve Türk Tarihi Açısından Önemi:
Eser, XII. yüzyılda Bizans’ta hüküm süren Komnenos hanedanının iki imparatoru, II.
İoannes (118-1143) ve oğlu I. Manuel (1143-1180)’in saltanat dönemlerinin tarihini
kapsamaktadır. Kinnamos’un günümüze ulaşan bu eseri büyük bir ihtimalle Manuel’in
ölümünden sonra onun yerini alan oğlu Aleksios Komnenos (1180-1183) döneminde kaleme
2

"Bilgin" veya "öğretmen”in eski anlamına ek olarak bir unvan olarak kullanılan kelime, bilim adamı veya sekreteri
belirtmek için de kullanılmaya başlanmıştır. Bkz.; Alexander P. Kazhdan, “Grammatikos”, The Oxford Dictionary of
Byzantium, C. I-III, (Edit. Alexander P. Kazhdan), Oxford 1991, s. 866.
3
Gyula Moravcsik, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, (Çev. Hüseyin Namık Orkun) Ankara 1938, s.38; Georg Ostrogorsky,
Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 1986, s. 326.
4
Alexander P. Kazhdan, “Kinnamos, John”, ODB, C. I-III, s. 1130.
5
Kazhdan, “Kinnamos, John”, ODB, s. 1130.
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alınmıştır. Çünkü Kinnamos, eserinde Manuel’den ölmüş fakat oğlu II. Aleksios’tan hayatta
biri olarak bahsetmiştir. İoannes Kinnamos, “Purpurlar içinde doğmuş olan meteveffa
imparator Ioannes Komnenos’un başarılarının özeti. Ve purpurlar içinde doğmuş ünlü oğlu
imparator Manuel Komnenos’un yaptıklarının hikâyesi. İmparatorluk sekreteri İoannes
Kinnamos tarafından kaleme alınmıştır.” şeklinde bir giriş cümlesiyle eserinde İoannes
Komnenos devrinden kısaca bahsedeceğini ve esas ağırlık merkezinde Manuel Komnenos
devrinin olacağını vurgulamıştır6.
Kinnamos yine eserinin I. Kitabında “Bir zamanlar olup bitenler zamanla kaybolup
gitme tehlikesine düşer. Fakat bu olayları kitaplarına âdeta ölümsüz sütunlar dikermişçesine
geçiren yazarlar, geçmiş olayları sürüp giden hayata bağlamış olurlar. İşte tarih yazmak
böylesine ciddi bir iştir… Benim düşünceme göre, bu işi tamamen değersiz bulmayanlar,
olaylar hakkında tek tek bilgi sahibi olmalı ve genel bir kural olarak bugünkü hayatın
sorunlarından etkilenmeden bağımsız kalabilmelidirler… Zamanımızda cereyan eden olaylar
hakkında sessiz kalmamalıyız. Aksine elimizde iyi bir fırsat varken, bunun bir daha elimize
geçmeyeceğini düşünerek, ondan faydalanmalıyız…” diyerek bizzat kendisi kitabı yazma
amacını, kitabı yazarken nasıl bir yol izleyeceğini ve tarihe nasıl bir değer verdiğini kendi
ifadeleri ile belirtmiştir7.
1118 yılından itibaren başlayan Kinnamos’un tarihi, 1176 yılında sultan II. Kılıçarslan
kumandasındaki Türkiye Selçuklularına karşı yapılan Miryokefalon Savaşı’nın anlatımının
başladığı yerdeki sayfanın sonunda hatta bir cümlenin ortasında kesilmiştir. Bizzat savaşa
grammatikos unvanıyla katılan İoannes Kinnamos’un eseri güvenilir bilgiler içermektedir.
Ama maalesef eserin son kısmı günümüze ulaşmamıştır. Eser, İmparator I. Manuel’in 1176
yılında Selçuklular üzerine çıktığı seferi anlatırken birden kesilir. Bu kaynak üzerine
araştırma yapan araştırmacılar eserin son kısmının bir şekilde kaybolduğu konusunda
hemfikirdirler8. Eserdeki eksiklik bununla sınırlı olmayıp birçok yerde yine eksikliklere ve
aniden metnin akışında kesilmelere rastlanmaktadır. Kinnamos’un günümüze ulaşan tek
yazma metnindeki bu eksiklikler konusunda iki farklı açıklama öne sürülmektedir. Bazı
araştırmacılar bu metnin orijinal metin olmadığını ve metnin kopya eden tarafından
kısaltıldığını, diğerleri ise Kinnamos’un son düzenlemeleri yapmadığını dolayısıyla metnin
müsvette kaldığını, belki de bu nedenle hiç yayınlanmamış olduğunu ileri sürmekteler.
Kinnamos’un eseri akıcı bir dille yazılmış olmakla beraber oldukça fazla ayrıntı
içermektedir. Yazar, eserinin birçok bölümünde tarafsız şekilde olayları anlatacağından
bahsetmekte, ancak özellikle İmparator Manuel’i anlatırken öyle davranmamaktadır. Adeta
bir efsane anlatır gibi onun kahramanlıklarından tekrar tekrar bahsetmektedir. Anlattıkları ilgi
çekici olmakla beraber eserinin güvenilirliğini zedelemektedir. Bununla birlikte Kinnamos’un
eseri çoğunlukla sözlü kaynaklara dayanmaktadır. Saraydaki konumu sayesinde arşiv
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Yusuf Ayönü, Selçuklu-Bizans Münasebetleri (1116-1308), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim
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belgeleri gibi resmî yazıları da kullanma durumu varken ne yazık ki bunların tam metinlerini
vermek yerine içeriklerini yazmakla yetinmiştir9.
Kinnamos’un eserinde, Haçlıların Anadolu’da Türkler ile çatışmaları, Dorylaion
Savaşı ve bundan sonraki gelişmelerle ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Fransız Haçlı
ordusundan bilgi veren Kinnamos, İmparator Louis’in İstanbul’a gelişini, İstanbul’da Bizans
İmparatoru ile olan ilişkileri anlatmıştır. Ancak eserde Kinnamos’un Fransızların
Anadolu’daki yürüyüşlerinden ve Türkler ile mücadelelerinden, özellikle Honaz’da
uğradıkları yenilgiden bahsetmemiş olması dikkat çekmektedir10.
Eserdeki dikkat çeken bir başka özellik ise yazarın kaydettiği olayların hangi yılda
meydan geldiğini belirtmemesidir. Tarih olarak sadece birkaç yerde mevsim, ay ve günden
bahsedilmiştir. Yetersiz kalan bu tarihleme nedeniyle Kinnamos’un kronolojisini tespit etmek
için mutlaka başka belgelerden yararlanılmalıdır. Ayrıca eser, Anna Komninos’un kronolojik
olarak devamı niteliğindedir. Yazar, eserinde Nikeforos Brienios gibi Antik Yunan tarihçisi
Ksenephon’u örnek almıştır11.
Kinnamos’un günümüze ulaşmış metni, ilk olarak XIII. yüzyılda kopya edilmiş ve bu
nüshanın 1453 yılında dahi İstanbul’da olduğu bilinmektedir. Ama sonra nasıl olduğu
bilinmeyen bir şekilde Vatikan Kütüphanesi’ne götürülmüştür. Müteakiben eserin XVI. ve
XVII. yüzyıllarda olmak üzere iki kopyası daha yapıldı. 1670 yılında ise Du Cange tarafından
yeni bir Latince tercüme ile Paris Corpusu’nda yayınlandı. Son olarak ise August Meineke
tarafından orijinal metnin birçok kopyası karşılaştırılarak Corpus Scriptorum Historiae
Byzantine serisi içerisinde 1836 yılında Bonn’da yedi kitap başlığı altında yayınlanmıştır.
Bizans tarih eserleri, XI. yüzyıldan itibaren Anadolu Türk dünyası hakkında verdikleri
bilgiler açısından büyük önem taşımaktadırlar. Bu eserlerin Türkçeye kazandırılmasının
Türkiye Selçukluları ve Osmanlı tarihi üzerinde yapılan araştırmalar yönünden büyük yarar
sağlayacağını düşünen Işın Demirkent tarafından bir çalışma programı ortaya koyulmuştur.
Kendisi bu program çerçevesinde ilk olarak Mikhail Psellos’un Khronographia’sı adlı
kitabını 1992 yılında yayımlamıştır. Fikret Işıltan da 1995’te yayımladığı Niketas Khonites’in
Historia (1.Kitap)’sı ile bu çalışmaya destek vermiştir. Aynı amaçlarla Ioannes Kinnamos’un
Historia’sı da bu program çerçevesinde yayımlanan üçüncü kitap olmuştur. Işın Demirkent
Bonn serisi içinde A. Meineke tarafından Grekçe metin Latince tercümesinden ve C.M.
Brand’ın İngilizce çevirisini esas alarak eseri dilimize kazandırmıştır. Ayrıca eserin J.
Rosenblum tarafından yapılan Fransızca çevirisini de göz önünde bulundurmuştur.
Kinnamos’un tarihi Bizans İmparatorluğu ve bu imparatorluğun Macarlar, Sırplar ile
mücadeleleri yine imparatorluğun İtalya Bölgesi ve İyonya Körfezindeki başarıları açısından
oldukça önemli bir kaynaktır. İlk kitap hariç VII. Kitaba kadar yazar, bahsettiğimiz
mücadeleler ve seferler hakkında uzun uzadıya bilgiler vermiştir. Aslında verdiği bilgiler
gereksiz ayrıntılar olup elde tutulan bilgiler ne yazık ki ayrıntıların sonunda ya da içerisinde
9
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yer almıştır. VII. Kitapta ise imparatorluğun Anadolu’daki Türklerle mücadelesine yer
verilmiştir. Ancak bu kısımda bilinmeyen bir nedenden ötürü eksik kalmıştır.
Eserden ve İmparator Ioannes ile Manuel Komnenos devirlerinin araştırılması
konusunda sağladığı yararlardan bahsettikten sonra eserin Türk tarihi açısından önemine
geçebiliriz. Eserin birçok kısmında Türk kavimlerinden olan Peçenekler ve Kumanlardan da
bahsedilmiştir. Ancak özellikle Anadolu Ortaçağı açısından kısıtlı sayıda yazılı eser vardır.
Bu durum göz önüne alındığında Anadolu’nun XII. yüzyıl olaylarına ışık tutan ve bu olayları
daha iyi çözümlememize imkân sağlayan Ioannes Kinnamos’un Historia’sı günümüze kalan
önemli eserlerden biridir12.
Bonn baskısında toplamda 300 sayfa olan eserin değişik yerlerinde yaklaşık olarak 80
sayfasında Türk komutanlardan, Türklerle yapılan savaşlardan ve onlarla kurulan diplomatik
ilişkilerden bahsedilmiştir. Bu bağlamda 7 kitaptan oluşan eserin I. Kitabından (s.3-24)
başlayarak burada kısaca Türkler ve onların tarihine ilişkin nasıl bilgiler olduğuna göz
atabiliriz. I. Kitapta Ioannis dönemini anlatan yazar, onun tahta çıkışından bahsettikten sonra
Anadolu’ya doğru sefere çıktığını ve bu seferi bir süre önce Türkler tarafından ele geçirilmiş
olan Laodikeia (Denizli yakınları)’ya yaptığını söyler. Ayrıca gözde adamlarından biri olan
Türk asıllı Ioannes Aksukhos’u bir birlik ile şehre gönderdiği ve hemen hiç direnç ile
karşılaşılmadan buranın ele geçirildiğini anlatır… (s. 5,6)
Peçeneklere karşı kazanılan zaferin ardından Macarlarla mücadele eden İoannes
Komnenos’un, Kastamon (Kastamonu) şehrini ele geçirmek maksadıyla Anadolu’ya sefer
yaptığı ve burayı ele geçirdiği [1130] kaydedilmiştir. Müteakiben Kapadokya’ya hükmeden
Tanisman [Danişmendli Beyi Emîr Gazi] Kastamonu’yu kuşatarak burayı ele geçirdi
[1132/1133]. Bu esnada Tanisman ölünce yerine oğlu Makhumet [Muhammed] idareyi ele
geçirdi ve onun Ikonion [Konya] şehrinin hâkimi [Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesud 11161155] ile arası açıktı. Ioannes, Konya’ya elçiler gönderdi ve sultanın dostluğunu kazanınca
onu Romalılar ile birlikte Muhammed’e karşı savaşmaya ikna etti. İmparator, sultanın
adamlarıyla Gangra (Çankırı) şehrinin surları önünde karargâh kurdu. Ancak Sultan ile
Muhammed aralarındaki anlaşmazlığa son verdiler. Ve sultan tarafından geri çağrılan Türk
kuvvetleri geceleyin kaçıp gittiler. İmparator yinede Çankırı’yı muhasara etti ancak başarılı
olamayınca geri çekildi. Ancak kışın bitmesi ile önce Kastamonu’yu ardında da Çankırı’yı
Türklerin elinden aldı…(s. 11,12,13) İmparator Anadolu’da Türklere karşı mücadelelerine
devam etti. Ancak Nea Kaiseria [Niksar] ile ilgili planları istediği gibi yürümedi. Çünkü
olağanüstü geçen kış askerleri zor duruma sokmuş ve Türkler şehri çok iyi savunduklarından
imparator şehrin önünden ayrılmak zorunda kalmıştı [1139]. (s.18,19)
II. Kitapla (s.27-70) beraber İmparator Manuel devrini yazan Kinnamos, küçük çaplı
Türk-Bizans çatışmalarından bahsettikten sonra Türk akınlarına karşı Melangeia bölgesinin
tahkim edilmesinden bahseder. Ardından Türklerin yaptıkları anlaşmayı bozarak Roma
topraklarına saldırdıklarından ve imparatorun onlara karşı düzenlediği seferi anlatır ve devam
eder: İmparatorun Türklerle uğraştığı esnada onlar da büyük bir sefer hazırladılar ve
Thrakesialıların (Orta Anadolu’nun batısı) topraklarına saldırdılar. Ve Küçük Menderes
Vadisi’ne kadar bölgeyi yağmalayarak ilerlediler. Bu durumdan haberdar olan İmparator
12
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kendini tutamayarak sultana (Mesud’a) seferini mektupla bildirerek süratle Konya’ya doğru
yola çıktı… Afyon şehri yakınlarında iki taraf arasında başlayan savaşın kaybedeni Sultan
oldu. Müteakiben Konya önünde Türklerle savaş devam etti. Danişmend’in hâkim olduğu
yerlerde yaşayan çok sayıdaki Türk birlikleri müttefik olarak gelerek sultan ile birleştiler.
İmparator bu durumda daha fazla dayanamayarak ordusu ile birlikte Büyük Menderes’in
kaynaklarından birine çekildi. Burada da Türkmenler ile aralarında çatışmalar yaşandı…
Almanlar (Haçlı orduları) Anadolu’ya geçtiler ve Dorylaion yakınlarında Sultan (Mesud)
tarafından yenilgiye uğratıldılar. (s.28, 29, 33,35-49, 50, 51, 54, 55, 61, 64)
III. Kitapta Türklerle ilgili özellikle Selçuklu Türkleri ile ilgili pek bir bilgi yer
almamaktadır. IV. Kitapta ise İmparatorun Türkler ile Aşağı Phrygia bölgesinde savaşı ve
müteakiben 1159 yılında onlara karşı sefer düzenlemek için Dorylaion’a gelişi anlatılır.
Buradan Türklere karşı saldırısı ve onların karşı saldırılarını aktardıktan sonra kendisine karşı
kurulan ittifak neticesinde zor durumda kalan Sultan II. Kılıçarslan’ın İmparator ile
anlaşmasına yer verilir. (s.128, 129, 131,134, 140-146) V. Kitapta veriler azalmaya devam
eder. Aslında bu azalma kitabın sonlarına doğru sadece Türkler açısından değil diğer olaylar
açısından da görülmektedir. Yazar genellikle savaş taktikleri veya imparator gibi kendisinin
özel ilgi alanı olan olayların tasvirlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır.
VI. Kitapta yazar, İmparator Manuel’in Anadolu’ya düzenlediği seferlerden bahseder.
Sultan II. Kılıçarslan ile gerçekleştirilen diplomatik temaslar anlatıldıktan sonra sultanla
yapılan yeni bir barıştan söz edilir. (s.181, 194, 198, 206, 207, 208). VII. ve son olan Kitapta
Sultan II. Kılıçarslan’ın ele geçirdiği Bizans şehirlerinden ve bunu üzerine İmparatorun
Türklere sefer hazırladığı anlatılır. Ardından Mikhail Gabras’ın Amasya’ya gönderilmesi ve
şehrin halk tarafından Türklere teslim edilmesi de burada yer almaktadır. Bunun üzerine
Türklerle savaşmak için Dorylaion’a gelen imparatorun bu kaleyi tahkimi aktarılır. Yine
burada Sultan II. Kılıçarslan tarafından imparatora barış teklif edildiği ancak İmparatorun bu
isteği geri çevirdiği yer almaktadır. 1176 yılında imparatorun, II. Kılıçarslan üzerine harekete
geçmesi anlatılır ve metin burada kesilir. (s. 209-215)
Türkler tarih boyunca geniş bir coğrafyaya yayılarak hüküm sürmüşler, bu nedenle
birçok uygarlık ile etkileşime geçmişlerdir. Kendileri tarihsel verilerini kayda geçirmedikleri
için etkileşimde bulundukları bu uygarlıkların ele aldıkları tarihsel kayıtları Türklerin
tarihlerinin gün yüzüne çıkması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla Türkler hakkında
bilgi veren en önemli kaynaklar genel olarak Çin, Arap, Fars, Rus, Grek, Ermeni, Süryani ve
Latin kaynakları olmuştur. Sonuç olarak Grekçe yazılan eserlerden biri olan İoannes
Kinnamos’un Historia’sı da özellikle Anadolu Türk tarihi açısından önemli bir kaynak
durumundadır.
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Abay’ın Şairlik Kütüphanesi
Babjanova ANAR1
Özet
Abay Kunanbayev, XIX. yüzyılda yaşayan, Kazakların büyük şairi, filozofu, eğitimcisi,
bestekârı ve Kazak yazılı edebiyatının temelini atan büyük bir şahsiyettir (Koç 2007: 285). Bu
vasıflarına ilaveten, Kazakların ilerlemesi, çağdaş dünyayı tanıması yolunda büyük emek
harcayan ve buna büyük katkısı olan, mahallî bir yönetici ve idealist bir devlet adamıdır
(Zeyneş-Çınar 1995: 9). Abay, 10 Ağustos 1845 tarihinde Kazakistan’ın Karkaralı İlindeki
Şıngıs Dağının Kasabulak yaylasında (şimdiki Semey İli Abay İlçesi Karavıl Köyü) doğdu.
Asıl adı İbrahim olup Abay diye tanınmıştır. Orta cüz Kazaklarından Argın boyunun Tobıktı
koluna mensuptur. Babası Kunanbay, dedesi Öskenbay, büyük babası Irgızbay, annesi Ulcan
Hanım’dır. Zengin bir ailenin çocuğudur
Anahtar Kelimeler: Abay, şairlik, Kazakistan.
M. Auezov'un Abay Mirasının doğu ile alâkalı projelerine baktığıımızda ilk etapta belki
herşeyi fark edemeyeceğiz. Fakat iyice inceleyecek olursak, önemli doğu klasikleri,
tarihçilerin tarih ve tarihi vesikalar ile kitapları, masalları, okulda öğrencilerin okuyacağı
kitapların boşuna isimlendirilmediği ve onlarda belli bir manası var olduğunu farkediyoruz.
Özellikle "Abay Jolı" 'ndaki Abay'ın büyümesi, manevi yetişmesi beyan edildiği görünüyor.
Abay eserlerindeki M.Auezov'un tanıdığı doğuluk manevi tarafların '' Abay Jolı''nın dört
kitabında yeralması ve özel isim Bin söylenmesinin sevebleri de var. Bunun gibi isimler rus,
avrupa medeniyetine bağlı birçok kıtaplar şaiir-yazar, filosof isimleri de dile alınıyor. Ama
bizim konumuz doğu etrafı olduğu için, bu konuda söz etmeden çekiliyoruz. ''Abay Jolı'nın
birinci kitabında şakirt şairin hayatın resimlendirerek, yani beyan ederek altı kitap dile alınsa,
ikinci kitapta şaır, proje ile araştırma yolundaki Abay resimlendirildiğinde şimdiki zamana ait
16 kitap ismi söylendi. Bu süreç ''Abay Jolı''nın üçüncü kitabında da yer aldığına göre 7 kitap,
dördüncü kitapta 5 ızmi verilmiş. Kitapların çoğu Abay'ın manevi gelişmesi ve şairlik
yetişmesi ile alâkalıdır.
Ama, bazen cemiyet hayatının manevi tarafındaki dın sahiplerin hatırlayarak verilen
kitap isimlerinin de belli bir sebepler var ''Abay Jolı''nın birinci kitabında Abay'ın medresede
okuması ve doğu klassiklerinin eserleriyle tanışmasına bağlı isimlendirilen farklı eserlerin
çoğu Abay'ın şairlik kütüphanesinin doğu ile bağlantılarının düzenlenmesi ile alâkalıdır.
Bunun hepsine şairin araştırmaları sebeptir.
Abay eserlerindeki en yüksek derecede yer alan doğu ile muamelesi hakkında zor
sorunları, yanı problemleri açıklayarak, M.Auezov Abay'ın şairlik kütüphanesinin hacmin ve
halin araştırmış.
Bu kitapta M.Auezov her sene boyunca yazmış olduğu projelerinde, özellikle, Abay'ın
bilimsel Biyografiği ve meşhur ''Abay Jolı'' kitabın iyice incelemiş ve tamamlamış.

1
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Doğu medeniyetin derin öğrenerek ve onu eserlik yolla yönlendirerek M.Auezov
Abay'ın dil tarafından ne kadar çok ve farklı dillerde konuşabildiğini gösteriyor ve beyan
ediyor.
Çünkü dili öğrenmek, konuşabilmek kısa süre içinde olacak kolay birşey değil.
M.Auezov Abay hakkında şöyle diyor: ''Abay iyi anlayan çağatai, turk kitaplarıyla birlikte
fars dilın anlamış ve dile ağır gelen rus dilini de öğrenmeye çalışmış. Bu vakitlerde Abay
otuz yaşındaki delikanlı idi.

Abay'ın şairlik yolunda yükselmeler sık sık oluyordu.
a) Abay'ın doğu nazmı klasikleriyle ilk tanışması medresede başlamış. Şakird şair yüce
klasiklere bakarak, ilk şiirlerin yazarak Fuzulı, Şamsi, Seihali, Nauai, Sağdi, Firdausi, Hafiz
isimlerir dile alarak, bu yedi şair klasiklerinden örnek alıyor.
M.Auezov Abay eserlerindeki doğulu nişanları aradığında bu klasiklere çok durarak
Abay ve doğu klasikleri diyerek önemli fikirler bildirmiş. Ondan sonra onlar hakkında
okullarda ve üniversitelerde geçirdiği derslerde bu meselede fikirlerle paylaşmış.
M.Auezov doğu klasikleriyle beraber Abay zamanında okul-medreselerde kullanılan
kitaplar ve süfızm nazımlarının iri sahipleri olan Koca Ahmet Yesevi, Sopı Allayar, Süleyman
Bakırğani gibi şairleri de Abay'ın şairlik kütüphanesinin hacmi hakkındaki meseleyi sunarak,
projeleri ve ''Abay Jolı'' kitabı hakkında söz ederek, fikirler toplamış. Araştırmacının böyle
yapması doğrudur. Çünkü Abay olduğu yerde okul-medreselerde, mescidteki sohbetlerde
Nahu, Fikh, kırk hadis, şarh Ğabdolla, ahlâk, mantık, islam tarihi, süfizm şairlerinin eserleri
asıl kitap olarak sık sık kullanılınmıştır. Abay'ın yukarıda söylediği kitaplar ve yüce şairlerin
hacmin çok iyi bilmesi gerçek olduğu için: ''Şarh Ğabdolla'' 'dan önce yetiştik diyen imamları
artık Abay o kitapların diline uyarak, şaşırtmaya başladı, - diyerek M.Auezov Abay'ın
12,13,38 – karasözundeki yaydiği fikirlerin bazı konuşma dili, stili tarafından önceden
söylenilmiş olduğunu kitaplarla birlikte gerçekleşmiştir.
12, 13, 27, 38 – kara sözlerin tam adresleri var, yani Abay kendi dinleyicilerinin fikirdüşüncelerine hangi kara sözün hangi sitilde yazıldığını haber vermiş gibi. M.Auezov “Abay
Jolı” kitabında Saltanat ve Abay’ı saygıyla sohbetleştirtiğinde, Abay dileğine Saltanat: “Bolur
bır ferdeden yüz ferde biğai demiş mi Allayar” – diyerek şakalaşırdır. Buradaki Allayar Sözü
Boşuna söylenilmemiştir. Çünkü o zamanlar medrese kapısın açanlar arasında sık sık
kullanılıyordu. Abay’ın kendisi 38 – sözünde Allayar’ın “bir ferdeden yüz ferde biğai”, dediğini söylemişse, onun manası şiirde değiştirilmiştir, yeni manası:
Bir derdi düşünsen,
Yüz derdi kazanırsın, diye çevirmemiş miydi?
a) Abay asrındaki siyasi, tarihi değişiklikleri iyice inceleyen M.Auezov devirde kazak
halkının maneviyatı konusunda önemli yer almış. Doğu tarafınan değişerek gelen edebi
eserlere çok önem vermiş. Abaydaki şairlik yönün büyümesi, gelişmesi, doğuluların kazak
yerinde yayılmasıyla bağlıdır. Kendişi bildiği ve Abay zamanından kalan kartlarla ve edebi
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ortamla konuşarak Abay’ın şairlik kütüphanesinin hacmi ve hali hakkinda bildirmeye
çalışmış. Bu meseleyi, özellikle, “Abay Jolı” kitabında çok kullanılan onların Abay’ın eline
hangi yollarla ulaştığını beyan etmiş. “Abay Jolı” ndaki Abay ve etratındakiler, yani Kökbay
ve Mukalar kazak şiiri ve şarkılarıyla uğraşmışsa, Baymagambet avrupalı romanları nasihat
etmiş.
Akılbay, Mağauyalar “Bir tarafına Abayı ve bir tarafına da Iskaği alarak arap ve fars
hikayelerin” yanına toplamış Çünkü Abay’ın söylediğine göre Doğu destanların, eserlerin
çoğu bu ortamda bol yayılmış ve gelişmiş. İste o yüzden M.Auezov Abay’ın doğu ile alăkalı
eserlerinde hep duruyor, ve sık sık söz ediyor. Mesela:
Kişi söylemeyen söz var mı,
Doğru anlayan hangi kulak?

diyen şairin nesilden nesile verilen, devam eden, sevgi, cömertlık, insaniyeti görmüş
oluyoruz. “Bir bir gece” konusuyla ilgili destan yazarın klasik örneği Abay’da görünüyor,
değil mi?
Abay zamanında arap, fars, türk edebiyatındaki konuyu ele almış ve çevirmiş, yaklaşık
140 destan yazmış, “kitap şairler” in meydana gelmesi sebep olmuş. Örneğin, Abayla aynı
devirde yaşıyan Mayli, Medeli, Oraz, Akılbek, Sedi, Mevlekeiy, Makiş, Erip, Akık, v.b.
yazmış olan destanlar XIX asırda meydana gelmiş. Bu destanların birçoğunun konusu aşk,
sevgi ve insaniyettir. Bunlar kazak dinleyiciler arasında sevgi ve saygıyı, saf ve temiz aşk
hissini uyandırmaya, insan fikrini terbiyelemeye hizmet ediyor. İşte bu destanların çoğu
cesaret, savaş, din için kavga:
Abay’dan önce ve Abay zamanında bol yayılan doğu destanlarının farklı yollarla,
değişik hedeflerle ulaşıldığı görünüyor ve lazım olmayan taraflarını da kısaltıp kesiyorlar.
XIX asır ve XX asırın başında kazak cemiyetinin sosyal hayattaki değişikliklerine
bağlı fayda olan doğu destanların kazak yerine gelmesinin amacı manevi durumudur. Onlar,
teker teker isimlendirecek olursak, öbür tarafı hind, arabtan, orta tarafları farstan, bu tarafı da
türk halklarının ilăhi dünyadan değiştiği belli oluyor.
Kazak dilinde destan yazarları kitapları çeşitli ve değiş yol ve yöntemleri kullanarak
yazıyorlar. Bunun gibilerin Abay şairlik kütüphanesinden belli dereceyi hakkettiğini
inceleyen M.Auezov “Abay Jolı” kitabında: “Arap, fars dillerinden, önceden bilen dilleri
tekrar kurdular”... Ğabithan kitaplarının içinden birçok asır eşyalar buldu... Burada Firdausi,
Nızami, Fzuli, Nauci, Babırlar var. “Jemşid”, “Seidbattal gazi”, “Bin bir gece”, Tabarı yazan
tarih, “Jüsip-Zliha”, “Leyli-Mecnun”, “Köroğlu” gibi hikayeler ve destanlar var,’’- diye 25
yaşa kadarki Abay’ın doğu tanımın gösteriyor. M.Auezov’un isimlendirdiği destanlara fikir
verirsek. “Bin bir gece”, “Jüsip-Zlihalar’ın” akrabaları arap yerindedir. Fakat Doğu şiir,
nazmının yüce klasikleri ile “Leyli - Mecnunler”, fars ve türk halkların manevi hazineleri
tarafına çekiyorsa, “Köroğlu” orta Asyalıların bırçoğuna yaygındır.
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Bütün insanlar tarihinin geçmişini bakacak olursak, her halkın kendi manevi hazinesin
göz önünde düşürmek, yapımını şekillendirmek yolunda önemli yer aldığını görebiliriyoruz.
Türk halklarının batıdan doğuya devam eden, insanlar arasındaki ilişkiler, muameleler,
ve hizmet eden tarihi eserler beyan edilmektedir. Eski devirdeki babalarımız doğunun birçok
halkıyla sımsıkı bağlantılarda olmuş ve o bağlantıyı kırmamaya çalışmışlar.
XIX asırda Peterburg, Kazan, Ufa, Taşkent, Orınbor şehirlerinde türk halklarının
çoğalmasından dolayı kazak edebiyatı tarihinde “kitabı şairler” destanın bulmuşlar.
Bu destanda, dünyevi ve cesaret, yiğıtlık, insaniyet, ezgi, his, sevgi ve saygı eşitliği
gibi cemiyet hayatından bahsediliyor. Onlar hindi, arap, fars, türk halkları edebiyatındaki
masal, hikayelere ait çevirmeler yaparak, şairlik yarışmalarla destanların manevi hazinelerinin
çoğalmasına sebep oldular. Abay büyüdüğünde ilmin peşine düşerek kazak arasında
“Bozjıgit”, 1874 yıldan itibaren 12 defa basılımı yapılmış, bol yayılan eserlerin biriydi.
“Bozjigit” hakkındaki fikri Abay hatırında kakbay da dıuguiyor, örneğin, XI asırda mektuba
inen Mahmut Kaşkari sözlüğunde verildiği benzerlikler “aaab” şeklindeki örneği “ Bozjigit”te
kullanılmıştır. Bu benzerlik Abay’ın “Bilimdiden çıkar söz”, “Geldik birkaç yere şimdi”
şiirinde kalitesi değiştiği görünüyor. Burada birçok sırlar var.
Abay’daki dikkat etmemiş gereken bir şey “Bozjigitteki”:
Kader etse Allah’ı,
Çaresi yok beşeri, diyen şiir yollar, Abay’ın doğu içaretlerinden sevgige en çok önemsemesindedir:
Kader etse Allah’ı
Ne görmüyor beşeri, diyen duşüncesi ve şekli tarafınan benzer verilmesi hayal etmeye yönlendiriyor.
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1980 Sonrası Türk Çocuk Tiyatroları Üzerine Bir Değerlendirme
Nurcan ANKAY1
Özet
Tiyatro, görselliğinin de katkısıyla oldukça etkili bir sanattır. Oyuncuların sahnede birebir
görüldüğü bir sanat olması nedeniyle seyircisinde kalıcı bir etki uyandırır. Bir tür eğlence
sanatı olarak da görülebilecek olan tiyatro, bu eğlenceli yönünün yanında öğretici bir yöne de
sahiptir. Görsel bir sanat olması, canlı bir anlatım biçimine sahip olması tiyatroyu, etkili ve
cazip bir eğitim aracına dönüştürür. Özellikle henüz yetişme çağında olan çocuklar açısından
görsel bir eğitim aracı olarak görülebilir. Tiyatro, görsel özelliklerinin yanında ele alacağı
konuları işleyişi bakımından da çocuk eğitimine katkı sağlamaya açık bir türdür. Bu
incelemede, çocuk tiyatroları üzerine bir araştırma yapılmış; seçilmiş olan on bir çocuk
tiyatrosu metni sırasıyla, konu, özet, mesaj, çatışma, çözüm, kişiler/kostüm, mekân/dekor,
zaman, konuşma örgüsü açısından incelenmiş, kişilerin işlevleri, oyunların mesajları
belirlenmeye çalışılmıştır. Dönem olarak yaklaşık 1980 sonrasında yazılmış ve sahnelenmiş
Türk çocuk tiyatrolarına yer verilmiştir. Bu çalışma, 1980 sonrası dönemine ait Türk çocuk
tiyatrolarını, genel özellikleri bakımından inceleyerek bir değerlendirme yapmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Tiyatro, Çocuk Tiyatrosu

An Evaluation on Turkish Children Theaters of the post-1980 Period
Abstract
Theater is a very effective art with the contribution of its visuality. As it is an art in which the
actors are seen on stage, it creates a lasting effect on the audience. Theater, which can be seen
as a kind of entertainment art, has an instructive aspect besides this fun aspect. Being a visual
art and having a lively narrative style turns theater into an effective and attractive educational
tool. It can be seen as a visual education tool, especially for children who are still in their first
childhood. Theater is a genre that is open to contributing to the education of children in terms
of its operation, as well as its visual features. In this study, a research was conducted on
children's theater. The selected eleven children theater texts were examined in terms of
subject, summary, message, conflict, solution, persons / costume, place / setting, time, and
speech pattern, respectively. In the theater texts, the functions of the people and the messages
of the plays were tried to be determined. The review includes Turkish children theaters that
were written and staged after 1980. This study aims to make an assessment by examining
Turkish children theaters of the post-1980 period in terms of their general characteristics.
Key words: Child, Theater, Children Theater

Giriş: Türkiye’de Tiyatronun Gelişimi ve Çocuk Tiyatrosu
1
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Tiyatro sanatı, hem edebî hem görsel bir sanat türüdür. Yetişkinlere hitap eden
tiyatroların yanında çocuklara ve gençlere hitap eden tiyatrolar da vardır. Özellikle çocuklara
hitap eden tiyatro eğlendirici ve eğitici yönler barındırır. Çocuk tiyatroları yazarı ve çocuk
tiyatrosu araştırmacısı Hasan Erkek (2016), çocuk tiyatrosunu “[ç]ocukların alımlama
özellikleri göz önüne alınarak, uzman sanatçılar tarafından, onlar için oluşturulmuş olan,
sanatlaşmış dram” olarak tanımlar. Çocuk tiyatrosunun çocuk bilincinin alabileceği bir
düzeyde yazılabilmesi, oyunun çocuk tarafından özümsenmesi açısından önemlidir. Bu sanat,
çocuk için tasarlanıp çocuk için sahnelenir. Tekin Özertem (1992: 9), çocukların sanat ile
ilişkisinin, hayal kurma yeteneğini kazanması ile başladığını belirtir. Çünkü hayal kurma
yeteneği, bir çocukta etkili olma bakımından yeni ufuklar açar. Ona yeni bir dünyanın
kapılarını araladığı gibi, gelişimine de yardımcı olur. Görsel ve canlı bir anlatıma sahip olan
tiyatro, bu bakımdan önemlidir. Özellikle henüz yetişme çağında olan çocuklar açısından
görsel bir eğitim aracı olarak görülebilir. Çocuk tiyatrolarında, çocukları oyuna adapte etmek
için, ön oyun, anlatıcı gibi unsurlar bulunabilir. Bunlar çocuğa henüz başlamamış olan oyunu
benimsetir. Şarkı ve şiir teknikleri de öğreticilikleri bakımından önemli tekniklerdir. Kimi
çocuk tiyatrolarında, seyircinin de sahneye alınması, kimi küçük rollerin onlara verilmesi,
seyirci çocuklardaki ilgiyi arttırır.
Özertem (1992: 17), çocuk tiyatrosunun toplumsal değerini ortaya koyan unsurlardan
birini, çocuğun sanat ve kültür açısından eğitildiği bir kuruluş olmasıyla açıklar. Çünkü
tiyatro, çocuğun çevresini genişleterek ona yeni insanlar ve hayaller tanıma fırsatı sunar.
Çocuktaki hayal etme güdüsünü canlı tutar. Böylece çocukların ruhsal gelişimlerini de olumlu
yönde etkiler.
Cumhuriyet öncesi devirde, tiyatronun yerini tutan, Ortaoyunu, Karagöz, Kukla,
Meddah gibi seyirlik oyunların olması, çocuklardaki görsel eğitimi sağlayan önemli bir
etkendir. Batılılaşma ve Tanzimat dönemlerinden sonra Türk edebiyatına Batılı anlamda
tiyatronun bir tür olarak girmesiyle, yeni tiyatro eserleri verilir. Bu eserlerin önceki döneme
göre önemli bir farkı, doğaçlama olmak yerine bir metne dayalı olmalarıdır. “Çocuk tiyatrosu
düşüncesi, ilk kez Meşrutiyet döneminde, çocukların tiyatro ile uğraşmaları, okullarda tiyatro
çalışmaları yapılması biçiminde ortaya atıl[ır]” (Özertem, 1992: 35). Dönem içinde yazılan
çocuk oyunları, genelde çocuk dergilerinde basılır. Bu dönemde, çocukları tiyatroya teşvik
amacıyla yapılmış en önemli adım, devrin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Maarif-i Umumiye
Nezareti), okullarda tiyatro çalışmalarına yer verilmesini benimsemiş olması ve bu konuda
1915 (1331) yılında bir yönetmelik hazırlamış olmasıdır. İlkokullardaki tiyatro çalışmalarının,
belli bir düzen içinde gerçekleştirilmesi amacı ile hazırlana bu yönetmelik, Mekteb
Temsillerinin Usul-i Tedrisi başlığını taşır (Özertem, 1992: 36).
Cumhuriyet döneminden sonra çocuk tiyatrosu üzerinde tekrar durulur. Çocuk
tiyatrolarıyla ilgili bildiriler hazırlanır, yabancı tiyatrolarla ilgili çalışmalar ve incelemeler
yapılır. Muhsin Ertuğrul, tiyatro üzerine incelemeler yapmak için 1934 yılında gittiği
Sovyetler Birliği’nde çocuk tiyatrosu çalışmalarını başlatmış olan, devrin Moskova Çocuk
Tiyatrosu yöneticisi Natalia Satz ile tanışır ve çocuk tiyatroları ile ilgili yapılan çalışmaları
yakından görür (Özertem, 1992: 42).
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İstanbul Şehir Tiyatrosu kapsamında, 1934 yılında, Türkiye’de ilk çocuk tiyatrosunun
kuruluş çalışmalarının yapılması ve Batılı anlamda tiyatro yapma çabası başlatılır (ilk
ödenekli çocuk tiyatrosu). Muhsin Ertuğrul, ilk Türk çocuk tiyatrosunu kurmayı üstlenir.
İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından M. Kemal Küçük ile işbirliği yaparak kurulacak
çocuk tiyatrosunun sağlam temeller üzerine oturması için oldukça planlı bir şekilde çalışırlar.
On dört ay süren hazırlık çalışmalarından sonra Muhsin Ertuğrul denetiminde, ilk çocuk
oyunu olan “Çocuklara İlk Tiyatro Dersi” hazırlanır (Özertem, 1992: 47-49). Bu oyundan
sonra yeni oyunlar da yazılarak oynanmaya başlanır.
Devlet Tiyatroları bünyesindeki ilk çocuk tiyatrosu çalışmaları 1941 yılından itibaren
“Tatbikat Sahnesi” adı altında, düzenli olmamakla birlikte, Ankara Devlet Konservatuarı’nın
Tiyatro Bölümü tarafından gerçekleştirilir. Bu çalışmalar 1947 yılında Muhsin Ertuğrul’un
girişimleri sonucunda Tatbikat Sahnesi’nin sürekliliği olan bir binaya, Küçük Tiyatro’ya,
kavuşması sonucu çocuk tiyatrosu çalışmaları düzenli bir hale gelir (Şen, 2009: 25). Devlet
tiyatrosunun çocuk tiyatrosu çalışmaları 1957–58 döneminin sonuna kadar sadece Ankara’da
sürdürülür. Bu dönemden başlamak üzere, 1958–59 döneminde İzmir Devlet Tiyatrosu, 1959–
60 döneminde Bursa Devlet Tiyatrosu, 1971–72 döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu
kapsamında çocuk oyunları sahnelenmeye başlanır. Bu çalışmaların yaygınlaşması çocuk
tiyatrosu çalışmalarını olumlu yönde etkiler (Özertem, 1992: 109).
Çocuk tiyatrosu konusunda ilk özel girişim, 1940 yılında, Ankara’da Çocuk Esirgeme
Kurumu tarafından gerçekleştirilen, Karagöz ve Kukla oyunlarına da yer veren bir çocuk
tiyatrosudur. 1960 yılından sonra bankalar tarafından desteklenen ve giderleri bu bankaların
kültür fonları tarafından karşılanan özel ödenekli çocuk tiyatrosu biçimi ortaya çıkar. Bunlar;
1961 yılında kurulan Türk Ticaret Bankası Keloğlan Çocuk Tiyatrosu, 1972 yılında kurulan
Akbank Çocuk Tiyatrosu ve 1978 yılında kurulan İş Bankası Çocuk Tiyatrosu’dur (Özertem,
1992: 142). Şehir tiyatroları ve bankaların desteğiyle yürütülen tiyatroya zamanla, yetişkinlere
yönelik çocuk tiyatroları da eklenir. Gelişimini bu şekilde sürdüren çocuk tiyatrosu,
günümüzde de gelişimini devam ettirmekle birlikte, daha geniş bir ürün ve oyun yelpazesine
sahiptir.
Bu çalışmada dönem olarak yaklaşık 1980 sonrasında yazılmış ve oynanmış Türk
çocuk tiyatrolarına yer verilmiş, bu oyunlar genel özellikleri bakımından incelenerek bir
değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Metin İncelemeleri
Bu incelemede, Ümit Denizer, Muharrem Buhara, Çağlar Tuncay, Feyza
Hepçilingirler, Bilgin Adalı, Hasan Erkek, Semiha Türkyılmaz, Beyazıt Gülercan, Taner
Barlas, Yücel Barut adlı yazarların çocuk oyunlarından faydalanılmıştır. Bu anlamda Türk
çocuk tiyatrosu metinlerinden on bir adet örnek, kronolojik olarak şöyle sıralanabilir:
1. Barışın Çocukları
Yücel Barut’un Barışın Çocukları adlı oyunu üç bölümden oluşur, 112 sayfadır. Şarkı
tekniği kullanılmıştır (Barut, 1980: 501-613).
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Konu: Dostluğun ve birlik olmanın önemi.
Özet: Hakan köyden yeni gelmiş bir çocuktur. Gecekondu mahallesinde oturur. Ali
Bey Amca ise Barış Mahallesi çocuklarının oyun oynadıkları arsanın hemen yanında oturan
bir yazardır. Çocuklarla diyalog içinde olur. Barış mahallesi çocukları ile tanışır. Önce hepsi
aralarına almak istemez ancak zamanla önyargıları kırılır ve Barış’ı severler. Aynı oyunları
oynamaktan sıkılmış olduklarından Hakan onlara bir oyun öğretir ve bunu oynarlar. Oyunda
çocuklar grup halinde devlet başkanına giderek çocuklar adına olan taleplerini dile getirirler.
Ali Bey Amca’nın yardımıyla kendi belediye başkanlarına da taleplerini bildirirler. Oyun
alanı istekleri kabul olur. Hakan ve ailesi babasının işsiz olması nedeniyle köylerine
döneceklerdir. Ancak Çetin’lerin apartmanında kapıcı ihtiyacı olduğundan Hakan’ın
babasının burada kapıcılık yapması istenecektir. Çocuklar bu duruma çok sevinirler.
Mesaj: İnsanları küçük görmemek, diyalog, birlik ve girişimcilik ile sorunların
üstesinden gelebilmek.
Çatışma: Çocukların ihtiyaç duyduğu, oyun alanı, kitap, kütüphane gibi haklara
ulaşma arzuları ve mücadeleleri.
Çözüm: Çocukların taleplerini dilekçeyle resmi kurumlara bildirerek bir oyun alanına
sahip olmaları.
Kişiler/Kostüm: Kostümle ilgili belirli bir ayrıntı verilmemiştir.
Çetin: 14 yaşında, iri yarı, güçlü kuvvetli bir çocuk. Mahalle çocukları
tarafından başkan olarak seçilmiştir.
Metin: 12 yaşlarında, zayıf kişilikli bir çocuk. Oyun ilerledikçe kişiliği
güçlenir.
Barış: 14 yaşlarında, iyi bir çocuk.
Emel: 12 yaşlarında, iyi bir kız.
Hakan: 10 yaşında, köylü çocuğu. İyi yürekli, bilgili, yardımsever, kişilikli bir
çocuktur. Diğer çocukların hayata daha bilinçli bakmalarını sağlar.
Volkan: 9 yaşında, zayıf yapılı bir çocuk.
Sevim: 10 yaşlarında bir kız.
Ali Bey Amca: 30 yaşlarında, iyi bir insan. Yazar. Çocuklardaki birlik
duygusunu geliştirir.
Dede: 60 yaşlarında, köylü giysili bir ihtiyar. Figüratif bir kişidir.
Gevrekçi: 25 yaşlarında, gevrek satıcısı. Figüratif bir kişidir.
Mekân/Dekor: 1. bölümde sahne boş bir arsa biçiminde hazırlanmıştır. 2. bölümde
sahne bir makam odası biçimindedir. Dekor olarak masa, koltuklar ve Atatürk fotoğrafı
kullanılmıştır.
Zaman: 1979 yılında yani Türkiye’de çocuk yılının kutlandığı senedir.
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Konuşma Örgüsü: Kimi konuşmalar çocuk diline göre biraz olgun kaçmıştır. Ancak
genel itibariyle düzenli ve akıcı bir konuşma örgüsü mevcuttur.
2. Bencil Dev
Bilgin Adalı’nın Bencil Dev adlı çocuk oyunu 3 perdeden oluşur, 105 sayfadır.
Oyunda şarkı tekniği kullanılmıştır (Adalı, 1980).
Konu: Bencil bir devin yıllardır terk ettiği evinin bahçesinde oyun oynayan çocukları
buradan kovması, bunun üzerine bahçeye kışın hâkim olması ve ağaçların olumsuz
etkilenmesi üzerine çocuklar üzülür ve bahçeye tekrar girerek baharı getirmeleri ve bunu
gören devin iyi bir dev olması.
Özet: Sevgi, Barış ve Erdem, yıllardır kullanılmayan bir bahçede oyun
oynamaktadırlar. Kuşlar, Kelebek ve Arı da bu bahçede olmaktan mutludurlar. Bir gün
bahçenin yıllardır evine uğramayan eski sahibi Dev gelir ve çocukları bahçesinden kovar.
Ardından Rüzgâr, Dolu ve Kar gelerek bahçeye kara kışı getirirler. Tüm ağaçları sararlar.
Baharın gelmesiyle diğer ağaçların yeşermesine rağmen bu bahçedeki ağaçlar iyice kurumaya
başlarlar. Bunu gören çocuklar bahçeye tekrar gelirler ve baharı getirirler. Baharın gelmesi
üzerine Dev de çocuklarla iyi anlaşmaya ve iyi biri olmaya başlar.
Mesaj: Mücadele etmenin ve sevilen bir şey için emek vermenin önemi.
Çatışma: Devin gelerek çocukları bahçesinden uzaklaştırması; bunun üzerine kışın
gelmesiyle bahçedeki ağaçların çürümeye başlaması.
Çözüm: Çocukların tekrar bahçeye gelerek baharı ve iyiliği getirmeleri.
Kişiler/Kostüm: Kostümler özellikle hayvan ve kavramların kostümleri, onları
çağrıştıracak biçimde hazırlanmalı.
Anlatıcı Çocuk: Oyunun sunumunu ve önemli noktaların vurgusunu yapar. Bir
bakıma seyirciye tanıtır.
Dev: Yıllar önce bahçesini bırakıp gitmiş. Asabi biri. Anlayışsız insanları temsil
eder.
Barış: Diğer çocuklara göre çalışmaktan ziyade eğlenceyi sever.
Sevgi: İyi bir karakterdir.
Erdem: Diğer çocuklar gibi iyi bir karakterdir.
Kuşlar: Bahçede eğlenirler. Bahçeye kışın gelmesi üzerine diğer hayvanlar gibi
tepkili olurlar ve bir çözüm arayışına girerler.
Kelebek: Biraz saf bir yapısı vardır. Diğer hayvanlar gibi tepkili olurlar ve bir
çözüm arayışına girer.
Arı: Aynı şekilde bahçede mutlu olabilmek için diğer hayvanlar gibi birlik
olmanın önemini vurgu yapar.
Ağaçlar: Bahçenin ağaçlarıdırlar. Çocukların bakımı sayesinde meyve
vermektedirler. Çocuklar bahçeye gelmeyince meyve vermez ve kurumaya başlarlar.
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Rüzgâr, Dolu ve Kar: Sahipsiz ve sevgisiz kalan bahçeye kara kışı getirirler.
Çocukların bahçeye gelmemesi üzerine baharın gelmesine rağmen bahçeden
ayrılmazlar.
Mekân/Dekor: Güzel görünümlü ağaçlardan oluşan bir bahçe, bahçenin içinde de
Dev’e ait yapılan bir ev, dekoru oluşturur.
Zaman: Mevsimler belirtilmiştir. Sırasıyla, sonbahar, kış ve ilkbahar yaşanır.
Konuşma Örgüsü: Konuşma örgüsü akıcıdır. Kişilerin karakterlerinin anlaşılması
bakımından da belirleyici bir konuşma örgüsü mevcuttur.
3. Bir Varmış Bir Yokmuş
Beyazıt Gülercan’ın Bir Varmış Bir Yokmuş adlı oyunu, 89 sayfadır. Oyun başlarken
öncelikle bir Öykücü gelir ve oyunu anlatmaya başlar. Öykücü, olayları manzum olarak
anlatır. Şarkı tekniği kullanılmıştır (Gülercan, 1980: 309-398).
Konu: Varmış Ağa’nın, çok olan parası daha da çoğalsın diye Toktan Kâhyasına da
kanarak köylüsünü aç bırakması, sonra doğruyu kabullenip düzelmesi.
Özet: Yokmuş Ağa ile Varmış Ağa birbirine zıt iki insandır. Malı da, çalışanları da
çok olan Varmış Ağa’nın köylüsüne dağıtması gereken buğdayı, kâhyası Toktan’a aldanarak
azaltır ve köylü ayaklanır. Bu esnada olumlu karakterler olan Yokmuş Ağa’yı hapseder;
Açtan Kâhya’yı da kâhyalıktan alır. Toktan, Varmış’tan çaldıkları ile başa geçmeye çalışır
ancak Varmış kurtarır kendisini. Bir ara Yokmuş’un eline de çok altın geçer ve bu esnada
kötü düşüncelere kapılır ancak karısı sayesinde tekrar iyi bir insan olur. Herkesin adilane
yaşadığı ve kimsenin yoksulluk çekmeden yaşadığı bir düzene kavuşulmuş olur.
Mesaj: Paranın çoğu ve bencillik, insanı mutsuz eder. Bu nedenle paylaşmak esastır.
Çatışma: Çok parada gözü olanların tamahkârlıklarından doğan haksızlıklar ve halkın
açlıktan ayaklanması.
Çözüm: Köylüye hakkı olanın verilmesi üzerine insanların huzura kavuşması.
Kişiler/Kostüm: Kostümler üzerinde durulmamıştır.
Öykücü: Oyunu anlatması açısından işlevseldir.
Yokmuş Ağa: Yokluk içindedir ancak, sürekli türkü söyleyen olumlu bir tiptir.
Varmış Ağa: Bencil ve aksi biri.
Toktan Kâhya: Aç gözlü biridir.
Açtan Kâhya: Gözü tok biridir.
Kolcular: Figüratif kişilerdir. Varmış Ağa’nın adamlarıdırlar.
Kadın: Toktan tarafından içeri hapsedilen Varmış’ın kurtulmak için elbiselerini
giyerek kaçtığı hizmetçi kadındır.
Köylü insanlar: Sokakta birbirine düşen insanların durumlarını sergilemek
amacıyla figüratif kişiler olarak seçilmişlerdir.
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Yokmuş’un Karısı: Bir ara hataya düşen Yokmuş’un doğru olanı anlamasına
vesile olur.
Mekân/Dekor: Mekân ve dekor ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmemiştir.
Zaman: Belirgin bir zamana vurgu yoktur.
Konuşma Örgüsü: Konuşma örgüsü, halk ağzına uygun bir biçimde ve akıcıdır.
Şarkılar akıcılığı artırır.
4. Ceviz ile Karınca Dost Olunca
Taner Barlas’ın Ceviz ile Karınca Dost Olunca adlı oyunu, 2 bölümden oluşur. 7-12
yaş grubu için yazılan oyunda şarkı tekniği kullanılmıştır (Barlas, 1980: 399-497).
Konu: Örümcek ve ağustos böceğinin işbirliğiyle ceviz ve karıncaya onların
işgüçlerinden faydalanamadıklarından intikam amaçlı kötü oyunlar oynamaları, sonunda da
kendi tuzaklarına düşmeleri.
Özet: Ceviz, bir bahçıvan tarafından toplandıktan sonra ağustos böceğine yakın bir
yere düşmüştür. Ağustos böceği, örümcek ile işbirliği yaparak, cevizi kış için gıda toplamak
konusunda kandırır ve cevizi, iş gücünden faydalanarak kullanırlar. Bir gün, evini su basan ve
yapayalnız kalan karınca da aralarına katılır. Karınca cevizden daha aklı başında olduğundan,
ağustos böceğinin onu kullandığını anlar ve birlik olarak ağustos böceğinden ayrılırlar. Bunun
üzerine ağustos böceği ve örümcek hain planlar yaparak ceviz kabuğundan olan evlerini
devirerek, karıncayı örümcek ağına hapsederler. Ancak ceviz karıncayı kurtarır. İntikam
almak isteyen ağustos böceği, örümceğin direktifleriyle karınca ve cevize yakınlaşamaya
çalışarak aralarını açmaya çalışır. Bir gün tırtıl da yanlarına gelir ve sığınmak ister. Karınca
dışındakiler bu isteği kabullenmezler ve ağustos böceğinin kötü niyeti anlaşılır ve dilsiz kalır.
Örümceğin yanında konuşamadığından örümcek onu öldürür ve yer. Karınca, ceviz ve tırtıl
nihayetinde örümcekten de intikamlarını alırlar.
Mesaj: Kötülük hiçbir zaman karşılıksız kalmaz.
Çatışma: Gerçekler ve yalanlar, hileler ve masumiyet çatışırlar.
Çözüm: Diyalog ile sorunların konuşularak çözülmesi.
Kişiler/Kostüm: Kostümler, oyuncuların oynadığı böceklerin kostümleridir.
Ceviz: İyi ancak saf biridir. İnsanların hemen herkese güvenmemeleri gerektiği
konusuna örnek olabilir.
Ağustos Böceği: Faydacı ve fesat birisidir. Örümcekle işbirliği halindedir.
Örümcek: En faydacı ve kötü niyetli olan kişidir. Kötülüğü simgelediği
düşünülebilir.
Karınca: Çalışkan ve zeki biridir. Her söze inanmaz, temkinlidir.
Tırtıl: İyi ve yardımsever biridir.
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Mekân/Dekor: Bütün sahneyi enine kaplayan beyaz bir perde vardır. Dekor ve
görüntüler perde üzerine slâytla yansıtılacaktır. Sahnenin solunda bir mağara ve örümcek ağı
bulunmaktadır. Bitki sapları, taşlar ve büyük bir ceviz kabuğu dekorun diğer parçalarıdır.
Zaman: Zaman kış öncesi bir dönemdir.
Konuşma Örgüsü: Konuşma örgüsü akıcıdır. Şarkıların da oyunda konuşma
örgüsüne katkısı vardır.
5. Yanlışlıklar
Feyza Hepçilingirler’in Yanlışlıklar adlı oyunu, tartışmalı bir çocuk oyunudur. 86
sayfadır. Oyundan önce bir söyleşi bölümü vardır. Çocuklar, denetçi ve iyilik arasında geçer.
Üç bölümden oluşan oyunda şiir kullanılmıştır. İnsanı yüceltmeye çalışan oyunda insan akıllı
ve üreten bir canlıdır. Çocuk, gelecek ve sevgi ilişkisi vurgulanmıştır. Çocuk masumiyettir.
Her bölüm, önce söyleşi, ardından oyun ve son olarak da eleştiri şeklinde ilerler. Konular yer
yer manzum olarak anlatılır (Hepçilingirler, 1980: 1-86).
Konu: Üç ayrı bölümün üç ayrı konusu vardır. Ancak ortak konu, insanların özellikle
çocukları üzerinde yaptıkları yanlış yönlendirmeye vurgudur.
Özet: Üç bölümün üç ayrı oyun olduğu söylenmişti. İlk bölümde çocuklar bilimsel
oyunlar oynamaya çalışırlar. Normal çocuk oyunları oynamalarını aileleri, daha başarılı
olmaları için istemez. Bu bölümde çocukların özgür bırakılmamaları eleştirilmiştir. İkinci
bölümde Melahat ve Suzan Hanımlar, çocuklarını sonradan görme olarak yetiştirirler. Bu
bölümde, Batıya özenti ve çocukların bilinçsizce çocukluklarını yaşamak yerine maddi
hayallere yönlendirilmesi eleştirilir. Son bölümde ise gecekondu mahallesinde yaşayan Sadık,
Veli ve Metin’in imkânsızlıklar içinde aşırı duyarlı kişilikleri örnek olarak verilir. Toplumun
bu çocuklara sahip çıkması ve bu durumdan ders alması gereklidir.
Mesaj: Çocuklarla ilgili insanlar tarafından kimi zaman bilinçli, kimi zaman
bilinçsizce yapılan yanlışlıkların çözümlenmesi gerektiği. Çocuklar seçimlerinde özgür
bırakılmalı, çocukluklarını diledikleri şekilde yaşamalıdır. Toplumun ise tüm çocuklara sahip
çıkması gerekir.
Çatışma: Üç ayrı çatışma mevcuttur. İlk oyunda çocukların yanlış eğitildiği, ikinci
oyunda aileleri tarafından özenti tipler haline getirildiği, son bölümde ise toplumun çocuklara
sahip çıkmayışı çatışmaları oluşturur.
Çözüm: Oyunculardan biri olan Denetçi, çözümleri oyun içinde vurgular. Çocuklar,
özgür ve bilinçli olarak yetiştirilmeli, onlara sahip çıkılmalıdır.
Kişiler/Kostüm: Kostüm hakkında bilgi verilmemiştir. Ancak Jale ve Özhan,
gösterişli ve pahalı giyinmişlerdir. Gecekondu çocukları olan Sadık, Veli ve Metin’in
kostümleri ise yoksulluklarını vurgular biçimdedir.
I. Çocuk, II. Çocuk, III. Çocuk: Metinde sürekli oyun anlatımına dahil olan bu
üç çocuk, metnin ilerleyişi açısından işlevseldirler.
Denetçi: Oyunu ve diyalogları yönlendirir. Eleştirel bir göz olarak dışarıdan
bakar. Çözümleri ve sorunları tespit etmesi açısından işlevseldir.
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İyilik: Yalın çocuk giysileri giymiştir. İyi ile kötünün birbirinden ayrılması
anlamında işlevseldir.
Berk, Bilge, Özgür: 10 yaşlarında olan bu üç çocuk, ilk bölümde aileleri
tarafından yanlış eğitilmişlerdir. Kendi isteklerini yapamayan çocukları temsil ederler.
Anne: Berk’in annesi, doktor.
Baba: Berk’in babası. Sert, şiddete eğilimli.
Melahat Hanım: Ziynet’in annesi. Dışarıdan etkilenmeye açık biridir.
Suzan Hanım: Gösteriş ve Batı meraklısı bir kadın. Çocuklarını da bu şekilde
yetiştirir.
Jale: Annesi gibi kürklere ve kadın olmaya özenir. Oyunun sonunda, İyilik’in
de etkisiyle öğretmen olmak ister.
Ziynet: Jale ve Özhan gibi büyüklerine, gösterişe özenir. Oyunun sonunda,
İyilik’in de etkisiyle öğretmen olmak ister.
Özhan: Diğerleri gibi büyümeyi yanlış algılamıştır. Oyunun sonunda, İyilik’in
de etkisiyle öğretmen olmak ister.
Sadık, Veli, Metin: Gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklardır. Ailelerinin
geçimine katkıda bulunabilmek için çalışırlar. Birbirlerine karşı, maddi
imkânsızlıklarına rağmen yardımseverdirler. Metin içinde örnek davranışları açısından
işlevseldirler.
Naciye Teyze: Sadık’ın annesi.
Mekân/Dekor: Her oyunun mekânı ve dekoru farklıdır. İlk oyunda ev içi mekândır.
Çocukların oyun oynadığı bir dekor geliştirilmiştir. İkinci oyunda yine ev içi mekândır. Salon
ortamı kurulmuştur. Üçüncü oyunda ise bir gecekondu mahallesi tasvir edilmeye çalışılmıştır.
Zaman: Zaman, belirli bir zaman değildir.
Konuşma Örgüsü: Her karakter, işlevini doğrular biçimde konuşturulmuştur. Akıcı
bir diyalog vardır.
6. Yurtta Barış Dünyada Barış
Semiha Türkyılmaz’ın Yurtta Barış Dünyada Barış adlı oyunu, iki perdeden oluşur,
114 sayfadır. Sahne aralarında çocuk şiirleri ve çocuk şarkıları dinlenir (Türkyılmaz, 1980).
Konu: Dünya çocuk yılının çeşitli şekillerde topluma kavratılmaya çalışılması.
Özet: 1. sahnede Spiker, Dünya çocuk yılı ile ilgili sorular sormak üzere bir çarşıda
dolaşıyordur. Boyacı çocuklara, satıcılara, alışveriş yapmak için dolaşan insanlara sorular
sorar ancak yanıt alamaz. İkinci sahnede benzer diyalogları bir baloncu ve bir anne ile yaşar.
Bu durum ilerleyen sahnelerde satıcılar, manav, alışveriş yapan insanlarla da yaşar.
Çocuklarla da konuşma yaparak onların bu yıldan bir beklentilerinin olup olmadığını soran
spiker, sigara satan çocukların böyle bir durumu ciddiye almamalarına şahit olur. Ardından
çocuklara sigara sattıran adam ile konuşur. Bu konuşmada da bir çözüme ulaşamaz. Daha
46

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

sonra çocuklarını çalıştıran bir babayla karşılaşır. 7. sahnede ise bir dede ve torunuyla
karşılaşır. Yaşlı adamın çocukları, torununa bakamadıkları için her sabah gelip bakması için
ona bırakıyorlardır. 8. sahneden çocukları sigortasız ve küçük yaşta çalıştıran Halil Ustayla,
ardından da bahçelerine top girdiği için top oynayan çocuklarla tartışan manavla konuşur.
Manav çocukları suçlamaktadır. O esnada sahneye bir trafik polisi gelir ve manav şikâyetini
polise yapar. Polis de çocuklara neden sokakta oynadıklarını sorar. Çocuklar, oyun
oynayacakları başka alanları olmadığından sokakta oynamaktadırlar. Ardından spiker, trafik
polisiyle röportaja başlar. Dünya çocuk yılından polisin haberdar olması ve çocuk hakları ve
ölümlerine dair ayrıntılı bilgiye sahip olması spikerle diyaloglarını uzatır. Trafik polisinin
aynı zamanda çocuklara da trafik konusunda önerileri vardır. Onuncu sahnede spiker üç
kadınla konuşur. Bu kadınlar, Dünya çocuk yılının ve çocuk haklarının bilincindedirler. On
birinci sahnede yaşlı bir öğretmenle konuşur ve bu öğretmen de bilinçlidir Dünya çocuk yılı
konusunda. Öğretmen, spikeri okuluna davet eder. İkinci perdede spiker ve kameramanı, bu
öğretmenin sınıfındadırlar. Çocuklar Dünya çocuk yılı hakkında bir tartışma düzenlerler.
Uzun süren tartışmada, çocukların çocuk hakları konusunda ne kadar bilinçli oldukları da
görülür.
Mesaj: Toplumun çocuk hakları anlamında bilinçlenmesi gerektiği.
Çatışma: İnsanların çocuk hakları konusunda duyarsızlaşması.
Çözüm: Toplumun çocukların gereksinimlerine karşı duyarlı olması.
Kişiler/Kostüm: Kostümle ilgili ayrı bir bilgiye değinilmemiştir. Karakter olarak ise
spikerin konuştuğu ilk kişiler, çalışan çocukların hallerini görürler ancak bunun ayrımına
varamazlar. Sosyal bir bilinçleri oluşmamıştır.
Spiker: Dünya çocuk yılı ile ilgili röportajlar yapmaktadır. Diyaloglarıyla
oyunun akışını sağlar.
Kameraman: Figüratif bir işidir. Etkin bir rolü yoktur.
Çocuklar: Oyunda birçok işleve sahip çocuk vardır. Her biri ayrı bir çocuk
hakkıyla ilgili metne yerleştirilmiştir.
Boyacı çocuk: Spikeri alaya alır. Çocukluğunu yaşayamamış, çalışan bir
çocuktur.
Baloncu: Çocukluğunu yaşayamamış, bilinçsiz biridir.
Anne ve çocuğu: Anne, gösteriş için boş konuşan biridir. Çocuğuna şiddet
uygular. Figüratif kişilerdir.
Manav, manavdan alışveriş yapan kadın: Bu kişiler de Dünya çocuk yılı ve
çocuk hakları konusunda bilinçsiz kişilerdir. Figüratif kişilerdir.
Hamallık yapan çocuk (3. Sahne), Sigara satan üç çocuk (4. Sahne): Çocukların
çalışmak ve çalıştırılmak zorunda kaldığı bir toplumu yansıtmaları açısından
işlevseldirler.
Adam (5. Sahne): Adam çocuklara sigara sattıran biridir. Çocuk haklarını gasp
eder. Bilinçsiz biridir.
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Adam (6. Sahne): On çocuğu vardır, hepsini de çalıştırır. Çocuk haklarını gasp
eder. Bilinçsiz biridir.
Dede ve torunu (7. Sahne): Annesi ve babası çalıştığından, dede, torununa
bakar. Anne ve babasından ayrı büyümek zorunda kalan çocukların anlatılması
bakımından işlevseldirler.
Halil Usta, birkaç işçi çocuk (8. Sahne): Halil Usta, işyerinde usulsüz olarak
çocuk işçi çalıştırır. Çocuk haklarını gasp eder. Bilinçsiz biridir. Çocuklar ise
figüratiftirler.
Trafik Polisi: Metindeki en bilinçli kişilerdendir. Çocuk hakları konusunda
ayrıntılı bilgiye sahiptir. Bilgilendirici olması ve eğitimli insanların bilinçli oluşu
konusunda işlevseldir.
Öğretmen (9. Sahne): Oyundaki en bilinçli kişilerdendir. Eğitimli kişilerin
bilinçli olması, eğitimin önemine bir vurgudur.
Öğrenciler (2. Perde): Bilinçli öğrencilerdir. Dünya çocuk yılı üzerine de,
Türkiye’de çocukların yaşadıkları sıkıntılar üzerine de bilgileri vardır. Eğitimin
çocuklar üzerindeki olumlu etkisini gösterirler. Oyunda bir tartışma düzenleyerek bu
yönlerini doğrularlar.
Metinde geçen öğrenciler dışındaki çocuklar, figüratif ve bilinçsizdirler.
Hakları hakkında bilgileri yoktur.
Mekân/Dekor: İlk perdede, çarşı görünümü verebilecek bir dekor ayarlanmıştır İkinci
perdede sahne bir sınıftır. Sınıf oluşturacak şekilde sıra, kürsü, masa vs. dekoru oluşturur.
Zaman: Zamanın 1979 Dünya çocuk yılı olduğu bilinir.
Konuşma Örgüsü: Kişiler, sosyal statülerine göre konuşturulur. Eylemden çok
diyalog vardır.
7. 23 Nisan
Çağlar Tuncay’ın 23 Nisan adlı çocuk oyunu, üç bölümden oluşur. Bu oyunda şarkı
tekniği kullanılmıştır. 32 sayfadır (Tuncay, 1987).
Konu: Tiyatro tekniği ile çocuklara Ulusal egemenlik bilincinin ve Cumhuriyetin
öneminin kavratılması.
Özet: Oyuncu ile Tontiş, çocukların mutlu olabilmesi amacıyla bir tiyatro oyunu
düzenlerler. Oyunda öğretmenleri, Nesrin, Levent ve Cihan adındaki öğrencilerine verdiği
ulusal egemenlikle ilgili ödevi sorar. Çocuklar kitaplardan ulusal egemenliği ve Cumhuriyeti
öğrenememişlerdir. Öğretmenleri bu konuyu tekrar ödev olarak verir. Nesrin, Levent ve
Cihan ne yapsak diye düşünürlerken Oyuncu ve Tontiş sahneye gelirler. 23 Nisan konulu bir
oyun oynayarak onlara bu kavramları öğreteceklerini söylerler. Bir tiyatro sahnesi hazırlanır
ve Padişah oyuna katılır. Oyuncu ve Tontiş’e çeşitli sıkıntılar yaşatır. Sürekli buyruklar
vererek öğrencileri de huzursuz eder. Nihayetinde Padişah cezalandırılır ve öğrenciler de
Cumhuriyetin önemini kavrarlar.
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Mesaj: Oyun çocuklara Cumhuriyet ve ulusal egemenlik bilinci kazandırırken
tiyatronun öğreticiliği vurgulanmaya çalışılır.
Çatışma: Tiyatroya gelmeyen çocukların mutsuz olduğu düşüncesi ve çocukların
ulusal egemenliği kitaplardan okuyarak kavrayamamaları.
Çözüm: Tiyatro sanatı ile yaşayarak Cumhuriyet bilincinin kavranması.
Kişiler/Kostüm:
Oyuncu: Oyuncu, oyunun baştan sona akışını, zamanlamayı, tartımı,
gerektiğinde diyalogları düzenleyen; izleyici çocukların nabzını elinde tutan sahnedeki
yönlendiricidir.
Tontiş: Canlı bir kukladır. Biraz saftır. Oyunun ilerlemesinde önemli işleve
sahiptir.
Öğretmen: Öğrencilere ulusal egemenlikle ilgili ödev vermiştir. Çocuklardaki
bu bilinci uyandırmaya yönelik ödev vermesi bakımından önemlidir.
Nesrin: Bir öğrencidir. Öğrenme ve aklını kullanma açısından diğer
öğrencilerle benzer işleve sahiptir.
Anne (Nesrin’in annesi), Baba (Levent’in babası): Figüratif karakterler,
çocukların geçmişi anlatmalarına aracı olurlar.
Levent: Nesrin gibi öğrencidir. Öğrenme ve aklını kullanma açısından diğer
öğrencilerle benzer işleve sahiptir.
Cihan: Öğrencidir. Öğrenme ve aklını kullanma açısından diğer öğrencilerle
benzer işleve sahiptir.
Padişah: Olumsuz bir karakterdir. Diktatör bir duruşa sahiptir. Her isteği olacak
sanır. Çocuklara, saltanatın kötü olduğunu gösterme amacıyla oyunda işlevseldir.
Askerler: Figüratiftirler.
Mekân/Dekor: İlk bölümde dekor belirtilmemiş, ikinci bölümde bir sınıf ortamı,
üçüncü bölümde ise Padişah’ın tahtı dışında dekor belirtilmemiştir.
Zaman: Belirgin bir zamana vurgu yoktur.
Konuşma Örgüsü: Konuşma örgüsü karakterlere uygun ve çocukların anlayacağı
yalınlıktadır.
8. Ayının Fendi Avcıyı Yendi
Muharrem Buhara’nın Ayının Fendi Avcıyı Yendi adlı oyunu, bir ön oyun ile üç
bölümden oluşur. Ön oyun ile bir Anlatan tarafından oyuncular ve konu tanıtılır. Seyirciler
oyuna anlatıcı tarafından çağırılarak katılır. Oyun, 45 sayfadır (Buhara, 1993).
Konu: Avcının Ayıyı öldürmek istemesi üzerine ormandaki hayvanların Ayıyı
kurtarmak ve Avcıya bir ders vermek için oyun oynayarak seyircinin de yardımıyla onu bu
kötü fikrinden vazgeçirmeleridir.
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Özet: Ormanda mutlu bir şekilde yaşayan Ayı, Tavşan, Maymun, Kelebek, Fil ve
Kaplumbağa, bir gün Avcının gelerek Ayıyı öldürmek istemesi üzerine tedirgin olurlar ve
Avcıya çeşitli oyunlar oynarlar. Avcının köpeği olan Hoş Hoş da ormandaki hayvanlara
yardım eder. Nihayet Avcıyı alt ederek bu fikrinden vazgeçtirirler.
Mesaj: Dostluk ve birlikteliğin önemi, hayvanları korumak gerektiği.
Çatışma: Avcının Ayıyı öldürmek istemesi.
Çözüm: Ormandaki hayvanların birlik halinde davranarak Ayıyı öldürülmekten
kurtarmaları.
Kişiler/Kostüm: Kostümler, oyuncuların oynadıkları hayvanlara benzer biçimdedir.
Oyunda genelde hayvanların tümü iyi niyetlidirler. Ayıyı kurtarmak dışında özel bir işlevleri
ya da misyonları yoktur. Hoş Hoş ise önce Avcıya hizmet eder, sonra diğer orman
hayvanlarıyla birlik olur.
Avcı: Ayıyı öldürmek ister. Eserin sonuna kadar kötü bir karakter olarak
gösterilir. Ancak oyunun sonunda Avcı, bu fikrinden vazgeçer.
Ayı: Avcı tarafından öldürülmek istenir. Hayatta kalmanın çeşitli yollarını arar.
Tavşan: Arkadaşları Ayıyı kurtarmak için oyunlar düzenlerler.
Maymun: İyi niyetlidir. Ayıyı kurtarmaya çalışır.
Hoş Hoş: Avcının köpeğidir. Avcının emirlerini dikkate alsa da Ayıya yardım
eder.
Kelebek: İyi niyetlidir. Ayıyı kurtarmaya çalışır.
Fil: İyi niyetlidir. Ayıyı kurtarmaya çalışır.
Kaplumbağa: İyi niyetlidir. Ayıyı kurtarmaya çalışır.
Mekân/Dekor: Oyun bir ormanda geçer. Dekor ormanlık bir alandır. Ağaçlar ve
bitkiler vardır.
Zaman: Zamana vurgu yapılmamıştır. Belirsizdir.
Konuşma Örgüsü: Konuşma örgüsü akıcıdır ve çocukların dikkatini çekebilecek
akıcılıktadır.
9. Uçan Şemsiye
Ümit Denizer’in Uçan Şemsiye adlı eseri, bir ön oyun ile başlar. Eser, tek perde ve üç
sahneden oluşur, 26 sayfadır. Ön oyunda öncelikle Devol gelip sahneyi kirletir. Ardından
sahneye gelen çocukların ağır çekim şeklinde futbol oynamaları vardır. Çöpler yüzünden top
havalanmıyordur. Çocuklardan birinin düşmesi üzerine öfkelenirler ve oyun normal akışa
döner. Eserde teknik olarak ön oyun ve şarkı kullanılmıştır. Seyirciyi oyuna katma vardır. Bu
durum, çocuk seyircide eyleme ortak olma ve heyecan duygusunu geliştirerek oyunun
mesajının kalıcı olmasını sağlar (Denizer, 1993).
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Konu: Oyun alanlarına Devol tarafından çöp döküldüğü için çevrenin kirletilmesinden
rahatsız olan çocukların Devol’a karşı ayaklanmaları, temiz bir çevre arayışı ile Devol’u bu
çirkin tavrından vazgeçirmeleri.
Özet: Devol, çocukların oyun alanına çöp döker ve oyun alanları çöpten oynanmaz
hale gelen çocuklar Devol ile bir çatışma haline girerler. Devol tavrından vazgeçmeyince
temiz bir çevre ararlar. Ancak yine aynı yere gelirler. Oyunun sonunda, Devol’ü bu çirkin
davranışından vazgeçirtirler.
Mesaj: Çevre temizliğinin önemi.
Çatışma: Çevrenin temiz olmasını isteyen çocuklar ile oyun alanlarını kirleten
Devol’ün çatışması.
Çözüm: Çocukların Devol’ü çevreyi temiz tutma konusunda ikna etmeleri.
Kişiler/Kostüm: Devol’ün kostümü, kendisini kaba gösterecek şekilde hazırlanmıştır.
Çocukların kostümlerine değinilmez.
Devol: Çöplerini sürekli olarak ortalığa döken biri. Bu konuda uyarılara
aldırmaz ve iflah olmaz. Ancak oyunun sonunda neyin doğru neyin yanlış olduğunu
anlayarak düzelir. Devol, çevreyi umursamadan kirleten, düşüncesiz insan tipidir.
Çevre sevgisi, gelecek kaygısı gibi düşünceleri yoktur. Oyunun sonunda doğru yolu
bulduğundan izleyici çocuklar açısından neyin doğru neyin yanlış olmasının ifade
edilişi açısından önemli bir işleve sahiptir. Her kötü davranışın iyi bir davranışa
dönebileceği görüsü vardır.
Çocuklar: Toplam altı çocuk vardır. İsimleriyle verilmemişlerdir. 1. Çocuk,
diğer çocuklar, tüm çocuklar gibi ifadelerle anılırlar. Doğayı ve temizliği severler.
Temiz bir çevre isterler. İyi çocuklardır. Çocuklar ise çevrenin temizliği ve iyiliğin
temsili konusunda işlevseldirler. Devol’e çevrenin önemini kavratırlar.
Mekân/dekor: Çöplük haline gelmiş boş bir arsa. Öncesinde çocukların oyun
oynadığı bir yerdir. Çöpler ve çöp bidonu ise dekoru oluşturur.
Zaman: Günümüzde yahut herhangi bir zamanda gerçekleşebilecek bir olay
olduğundan zaman belirtilmemiştir. Konu evrensel olduğundan zaman da evrenselleşebilir.
Konuşma örgüsü: Oyunun konuşma örgüsü çocuklar açısından anlaşılır ve idealdir.
10. Yaşasın Barış
Hasan Erkek’in Yaşasın Barış adlı oyunu iki bölüm ve 40 sayfadan oluşur. İlk
bölümde altı sahne, ikinci bölümde ise yedi sahne mevcuttur. Oyunda şarkı tekniği kullanılır
(Erkek, 1995).
Konu: Vezirin kral olma isteği ve işgüzarlığı nedeniyle, yalanlar söyleyerek zaten
sürmekte olan bir savaşı devam ettirme isteğine karşılık, bunu öğrenen soytarı ve prenslerin
durumu Krala ileterek tekrar barışı sağlamaları.
Özet: Buğday ülkesi ve Koyun ülkesi arasında bir savaş başlamıştır. Aslında
bitebilecek bir savaş olmasına rağmen, Vezir türlü oyunlar düzenleyerek savaşı uzatır ve
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Buğday ülkesinden gelen prens ve elçileri tutsak eder. Vezir, Kralı düşürüp yerine geçtikten
sonra savaşı bitirip halkın gözüne girme arzusundadır. Ancak bu durumu öğrenen soytarının
yardımıyla Koyun ve Buğday ülkelerinin prenslerinin etkisiyle gerçekleri Kral öğrenir. Savaş
biter, herkes dostça ve mutlu bir şekilde yaşar.
Mesaj: Barışın ve dostluğun insanlar için önemli değerler oluşu.
Çatışma: Vezirin hileler yaparak savaşı sürdürmesi, Buğday ülkesi prensi ile elçilerini
esir alması.
Çözüm: Soytarının yardımıyla oyun anlaşılır ve savaş bitirilerek barış sağlanır.
Kişiler/Kostüm: Kostümler, kişilerin oynadıkları karaktere göredir.
Barış Prens: Koyun ülkesi kralının oğlu, 17 yaşlarında. İsmi sembolik; barışçıl,
sevgi dolu bir karakter.
Kral: Koyun ülkesi kralı, 55-60 yaşlarında. Vezirin kendisini kandırdığından
habersiz.
Kraliçe: 45-50 yaşlarında. Belirgin bir işlevi yok.
Sevgi Prenses: 13 yaşında, ismi sembolik. Sevgi doludur.
Vezir: 40 yaşlarında, art niyetli biridir. Savaşı fırsat bilerek, kralın yerine
geçebilmek için yalan söyler, insanları kandırır. Olumsuz bir tiptir.
Muhafızbaşı: Art niyetlidir. Vezire yardım eder.
Soytarı: 25 yaşlarında, iyi niyetli biridir. Vezirin kötü niyetini öğrenir ve
gerçekleri açığa çıkarmak ister.
Muhafızlar: Beş tane muhafız vardır. Kralın emirlerini yerine getirme
rolündedirler.
Dost Prens: Buğday ülkesi kralının oğlu, 16 yaşlarında. Dostluk ve barış elçisi
olarak gelmiştir.
Elçiler: İki elçi vardır, Buğday ülkesi kralının elçileridirler.
Mekân/Dekor: Koyun ülkesi sarayının avlusudur. Bahçe avlusu şeklinde bir dekor
hazırlanmıştır.
Zaman: Zaman belirli değildir.
Konuşma Örgüsü: Dil ve konuşma örgüsü akıcıdır.
11. Ezgi’nin Güncesi
Hasan Erkek’in Ezginin Güncesi adlı çocuk oyunu, iki bölümden oluşur, 52 sayfadır.
Şarkı söylenen oyunda aynı zamanda enstrüman çalınır (Erkek, 1998).
Konu: Konservatuar öğrencisi olan Ezgi ve arkadaşlarının, Ezgi’nin güncesinden yola
çıkarak konservatuara alınış süreçlerini kendi aralarında piyes halinde oynamaları.
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Özet: Konservatuar öğrencisi olan Ezgi’nin, günlüğünü bulması üzerine, arkadaşlarına
okumak istemesi. Bunun üzerine Ezgi ve arkadaşlarının, okulda iken, Ezgi’nin konservatuara
alınış sürecini kendi süreçleriyle de özdeşleştirerek kendi aralarında piyes halinde oynamaları.
Mesaj: Oyun, müzik ve çalışmanın çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkisi.
Çatışma: Çocukların sorumlulukları ile oyun oynama istekleri arasında kalışları.
Çözüm: Çocukların müziğe yönelip oyun isteklerini müziğe yöneltmeleri.
Kişiler/Kostüm:
Ezgi: Ortaokul sınavlarına hazırlanırken öğretmeni ve ailesi tarafından
konservatuarda okumaya yöneltilen bir çocuktur. Konservatuarı keman çalmak üzere
kazanır ve zamanla müziği daha çok sever.
1.Öğrenci (Kız-Keman): Oynadıkları oyunda
Muhtemelen öğretmen rollerinden birini oynamıştır.

belirli

birini

oynamaz.

2.Öğrenci (Erkek-viyolonsel): Ezgiyi konservatuar sınavına hazırlayan
öğretmen rolündedir.
3.Öğrenci (Erkek-Fagot): Baba rolünü üstlenmiştir.
4.Öğrenci (Piyano): Ezginin halasını oynar.
5.Öğrenci (Kız-Viyolonsel): Ezgi’nin annesini oynar.
6.Öğrenci (Erkek-Klarnet): Yönetmenlik işini üstlenir.
Öğrenciler, Ezgi’nin aile bireylerini ve öğretmenlerini oynarlar. Kostümleri
belirtilmemiştir. Konservatuar sınavında dört öğretmen vardır. Bunları da çocuklar
oynarlar.
Mekân/Dekor: Konservatuar ortamı oluşturulmaya çalışılmış. Dekorda, piyano, org,
sandalyeler vs. vardır.
Zaman: Zaman öğesi belirli değildir. Gün içinde okuldadırlar.
Konuşma Örgüsü: Tiyatro içinde tiyatro oynanmış, konuşma örgüsü doğal bir çocuk
oyunu biçimindedir.

Sonuç
Çocuk eğitimi açısından desteklenen çocuk tiyatrosu Cumhuriyet döneminde önemli
aşamalar kaydeder. 1979 yılının Dünya çocuk yılı olarak kutlanması, çocuk oyunları
açısından da bir hareketlilik sağlar. 1985 yılında Devlet Tiyatroları Gençlik ve Çocuk
Tiyatrosu Müdürlüğü’nü Genel Müdür Turgut Özakman’ın almasıyla çocuk tiyatrosu alanında
ilk defa resmi ve ciddi bir adım atılır. Bu ve sonrasında çocuk tiyatrosu açısından atılan
önemli adımlar Türkiye’de çocuk tiyatrosunun gelişmesine katkıda bulunur. Hemen her
şehirde bulunan Devlet Tiyatroları ve bu tiyatrolarda her hafta oynanan çocuk oyunlarının da
etkisi göz ardı edilemez.
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Bu çalışmada, çocuk tiyatroları üzerine bir araştırma yapılmış, seçilmiş olan on bir
çocuk tiyatrosu sırasıyla, konu, özet, mesaj, çatışma, çözüm, kişiler/kostüm, mekân/dekor,
zaman, konuşma örgüsü açısından incelenmiş, kişilerin işlevleri, oyunların mesajları
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu incelemeler sonucunda;
Çocuk oyunlarının birçoğunda ön oyun oynandığı, bazılarında ise son oyunun da
oynandığı,
Şarkı tekniğinin hemen her çocuk oyununda görüldüğü,
Anlatıcı karakterinin kimi oyunlarda oyunu yönlendirici olarak bulunduğu,
Oyunların genelde tek perde ya da en fazla üç kısa perdeden oluştuğu,
Sevgi, barış ve dostluk gibi konuları çocuklara aşılamada olumlu etkilerinin olduğu,
Tem olarak da aynı şekilde sevgi, dostluk, barış, arkadaşlık gibi kavramların öne
çıkarıldığı,
Müzik ve çalgı aletlerinin kimi oyunlarda kullanıldığı,
Kişi ve kostümlerin eğiticilik açısından işlevsel bir şekilde ayarlandığı,
Sahne ve dekorun oyunun konusuna göre ve çocuk dikkatini açık tutacak biçimde
hazırlandığı,
Mesajların olumlu ve eğitici olduğu,
Eğitimin çocuk gelişimi açısından önemli olduğu,
Kötü vasıfların, cimriliğin, savaşçılığın, insanları küçük görmenin olumsuzlandığı,
Kimi oyunlarda çocukların da sahneye çıkarılıp oyuna dâhil edilerek eğiticiliğin
artırıldığı, ulusal egemenlik bilincinin canlı tutulmaya çalışıldığı görülür. Bu nedenle 1980
sonrasında yazılıp sahnelenmiş olan bu oyunların genel olarak eğitici olduğu söylenebilir.
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19. Yüzyıl İrlanda’sında Fuzûlî: James Clarence Mangan’ın “Love” Başlıklı Şiiri
Üzerine
Arda ARİKAN1
Özet
İrlanda’da doğup orada ölen ve daha da önemlisi İrlanda’dan başka hiçbir diyarı ziyaret
etmemiş olan James Clarence Mangan (1803-1849) eserlerinde sıklıkla Osmanlı
İmparatorluğu coğrafyasına atıfta bulunmuş bir şairdir. Mangan’ın şiirleri hakkındaki
araştırmalar tema, biçim ve biçemin incelenmesi ile şiirlerinin içeriklerinin tarihsel
gerçekliklerle uyuşması bağlamında halen hak ettiği ilgiyi görememiştir. Şairin meşhur
olduğu bir alan olan Osmanlı ve Fars edebiyatlarından yaptığı çeviriler ve çevirilen şiirlerin
orijinallerine ne kadar sadık olduğu üzerindeki çalışmalar henüz yok denecek kadar azdır. Bu
çalışmada, Mangan’ın Fuzûlî’nin (1483-1556) “Esel kiatableri ushak Bachtin kara
yasmishler” diye başladığını çevirisinde iddia ettiği şiirinin tarihsel gerçeklikle olan uyumu ve
akabinde de adı geçen şiir ile Mangan’ın çevirisi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ele
alınmıştır. Mangan’ın Fuzûlî’nin gazelini çevirmede izlediği yol konu edilmiş ve ayrıca
Fuzûlî’nin “Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar” diye başlayan gazelinin çevirisi
olduğu anlaşılan Mangan’ın şiir çevirisinde izlediği yolun şairin iç dünyası ile Fuzûlî’nin
gazelinde hissedilen duygunun arasındaki ilişkide saklı olabileceği üzerinde durulmuştur.
Çalışmada ayrıca, Mangan’ın Fuzûlî’nin diğer bazı gazellerinden de alıntılar yaptığı ya da en
azından onlardan esinlenmiş olduğu metinlerarası açımlamalarla gösterilmektedir. Çalışmada,
bu ve benzer çalışmaların, Fuzûlî’nin (ve diğer Osmanlı şairlerinin) 19. yüzyıl İrlanda’sındaki
konumlarının açıkça ortaya konulmasındaki önemi de çalışmanın sonuç kısmında
vurgulanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: James Clarence Mangan, Fuzûlî, metinlerarasılık

Fuzûlî in the 19th century Ireland: On James Clarence Mangan’s poem titled “Love”
Abstract
Having lived and died in Ireland without leaving his country for any reason, James Clarence
Mangan’s (1803-1849) poetry and prose included themes and characters that belonged to the
Ottoman Empire. Although Mangan’s poetry has been studied in terms of the themes, form
and style, very little attention has been given to what extent such content is built on historical
reality. One aspect that made Mangan a famous poet is his translation of poems from Ottoman
and Persian poets, although, again, very little attention has been paid to show to what extent
these translations are faithful to their originals. In this study, Mangan’s translation of Fuzûlî’s
(1483-1556) poem is problematized. Mangan reveals that this translation’s first line goes as
“Esel kiatableri ushak Bachtin kara yasmishler” and the researcher’s reading of Fuzûlî’s work
pointed at the existence of these lines. Hence, this paper tries to explain the method Mangan
used while translating the poem. It was sensed that Mangan’s translation was based on
1
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passing Fuzûlî’s as well as his feelings rather than providing the reader with a word-by-word
translation of Fuzûlî’s poem. It was also noted that Mangan seems to have borrowed from
Fuzûlî’s other poems as an intertextual analysis of these poems showed. In conclusion, it was
articulated that such studies will help affirm Fuzûlî’s and other Ottoman poets’ appearances in
19th century Ireland.
Keywords: James Clarence Mangan, Fuzûlî, intertextuality

Giriş
İrlanda’da doğup orada ölen ve daha da önemlisi İrlanda’dan başka hiçbir diyarı ziyaret
etmemiş olan James Clarence Mangan (1803-1849) eserlerinde sıklıkla Osmanlı
İmparatorluğu coğrafyasına atıfta bulunmuş bir şairdir. Mangan’ın şiirleri tema, biçim ve
biçemin incelenmesi ile şiirlerinin içeriklerinin tarihsel gerçekliklerle uyuşması bağlamında
halen hak ettiği ilgiyi görememiştir.
Arıkan ve Birlik’in (2019) aktardığına göre Mangan (2002) Osmanlı edebiyatının başlangıcını
14. yüzyılın başlarında, Küçük Asya’nın topraklarında yeşeren, kahramansı Türk hanedanına
ve onların Selçukluların düşüşüyle başlayan yükselişine dayandırır: “Osmanlı edebiyatının
başlangıcı 14. Yüzyılın başlarına, Küçük Asya’nın kahramansı Türk hanedanı ya da diğer
adıyla Selçukluların düşüşüne dayanmaktadır. Haşmetli Osmanlı hanedanı, düşmanının
kalıntıları üzerinde yükselmiş ve gücünü göstermek için Avrupa’yı tehdit etmiştir” (108).
Özellikle Hammer-Purgstall’ın eserlerinden edindiği bilgilerle Osmanlı edebiyatı hakkında
notlar da kaleme alan Mangan’a göre Osmanlı devletinin kuruluş döneminde “üç önemli
İranlı şair yetişmiştir ki eserleri çoğunlukla derin bir dini ve mistik unsurlar taşıyan Mevlâna
Celaleddin-i Rumi, Devletşah ve Şeyh Sadrettin’dir” (108).
Osmanlı şiirine “derin bir dinsel coşku” kadar “narin bir melankoli” havasının da hâkim
olduğunu belirten Mangan, bu dinsel coşku ve melankoli havasının da esrar yeme ve kahve
içmekten kaynaklandığını belirtir. Mangan’a göre esrar ve kahveye olan düşkünlüğün dışında
böylesi şiirsel bir havanın sebebi “Hazar Denizinin ötesine hâkim olan şiirsel insan doğasının
bir sonucu” da olabilir der (108).
Mangan’ın meşhur olduğu bir alan olan Osmanlı ve Fars edebiyatlarından yaptığı çeviriler ve
çevirilen şiirlerin orijinallerine ne kadar sadık olduğu üzerindeki çalışmalar henüz yok
denecek kadar azdır. Bu çalışmada, Mangan’ın Fuzûlî’nin (1483-1556) “Esel kiatableri ushak
Bachtin kara yasmishler” diye başladığını çevirisinde iddia ettiği şiirinin tarihsel gerçeklikle
olan uyumu ve akabinde de adı geçen şiir ile Mangan’ın çevirisi arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar ele alınmıştır. Mangan’ın Fuzûlî’nin gazelini çevirmede izlediği yolun
değerlendirilmesi her iki metnin mukayeseli olarak incelenmesi ile yapılmıştır. Yapılan
değerlendirme sonucunda, Fuzûlî’nin “Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar” (Ek 1) diye
başlayan gazelinin çevirisi olduğu anlaşılan Mangan’ın «Love» başlıklı şiiri (Ek 2) yalnızca
sözcük ve yapı bakımından değil imgeler ve imgelerin taşıdığı anlamlar üzerinden de
incelenmiştir.
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Bulgular
Şiirler form açısından incelendiğinde Fuzûlî’nin 14 dizesi Mangan’ın 16 dizesi
bulunmaktadır. Mangan 4’lükler halinde yazmayı tercih etmiştir. Mangan’ın üslup olarak
düzyazıya yakın bir şiirden yana olduğu kendisine isnat edilerek çeşitli kaynaklarda yer
almıştır. Fuzûlî’nin gazeli biçim olarak aa/ba/ca/da/ea/fa/ga şeklinde giden bir kafiye düzeni
ile yazılmıştır. Her biri iki dizeden oluşan toplam 14 beyitten oluşmaktadır. Mangan’ın
şiirinin biçimine baktığımızda her biri dörtlüklerden oluşan toplam 16 dizeden oluştuğu
görülür. Şiirin kafiye düzeni ise aabb/ccbb/ddbb/eebb şeklindedir. Bu kafiye düzeni
Mangan’ın dörtlüklerin sonunda, Fuzûlî’nin beyitlerin sonunda yaptığı gibi, kafiyede uyumu
hedeflediğini göstermektedir.
Mangan’ın Fuzûlî’nin Batı yazınına kıyasen daha kapalı olan anlatımı açma gayretinde
olduğu söylenebilir. Gerçekten de Mangan çeviri yapmadığını, sözcüklerden ziyade metnin
ruhsal ve duygusal tonunu vermeye ve bunu yaparken de bolca yeniden yazma (İng.
paraphrasing) yaptığı bilinmektedir.
Son dizede Fuzûlî kendi adını kullanırken Mangan kendisini Hades ile özdeşleştiriyor olabilir
çünkü biyografilerde, otobiyografik parçalara dayandırılan kısımlarda Mangan’ın “ruined
soul” ifadesini kendisini betimlerken kullandığı görülür. Ayrıca, Mangan’ın kendisini “ölü
olarak betimlediği de kaynaklarda yazmaktadır.
Çevirenin Fuzûlî’nin salt bu gazelinden değil 188. ve 131. gazellerinden de etkilenmiş
olabileceği iddia edilebilir. (Raven karga mesela: pinhan pine upon). Örneğin, 188. Gazel:
Nice min aşıka ancak bi oh atdun demedün
Ki düşer birbirine bir nice üftadelerüm
Diyen Fuzûlî, Mangan’ın şiirinde “Bir dünya harap ruh bela okur” şeklinde yazılmıştır. Yine
mezar ve mezardan çıkma imgesi de Fuzûlî tarafından şu şekilde yazılmıştır:
Ey Fuzûlî dura menden ala ta'lim-i vefa
Na-geh er merkad-i Mecnun'a düşerse güzerüm

Her iki şiirde de baskın bir şekilde gül imgesi bulunmaktadır. İkinci dörtlüklerde başat
imgenin gül olduğu görülür. Mangan Fuzûlî’nin şarap renkli dudaklarını alevler, kıpkızıl
Aden, güneş ve pembe nitelemeleri ile güle yöneltir. Çeviriye bu açıdan bakıldığında
Mangan’ın Fuzûlî’nin gül imgesini alarak onun renk çağrışımlarını yeniden yazarak çevirisini
gerçekleştirdiği söylenebilir.
Fuzûlî’de cetvel benzetmesiyle düz olan çizgiler Mangan’ın şiirinde spiralleşir. Yine
Fuzûlî’deki dudak ve göz Mangan’da yanak oluverir. Bu bulgular bize Mangan’ın geometrik
şekil olarak insan organlarını da alıp kendince söylediğini gösteriyor olabilir.
Dörtlüklere baktığımızda her iki şairin de kadın imgesi üzerinde durdukları görülmektedir.
Her iki şairin de aşk derdinin çözümü ilahidir. Her iki şair de aşkı elem ve ıstırap olarak görür.
Burada Mangan’ın Fuzûlî’den daha “edepli” bir kadın-erkek ilişkisi tahayyül ettiği iddia
edilebilir. Bu çalışmanın konusu olmasa da Mangan’ın Orta Doğu’lu ve Müslüman kadınlara
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cinsel obje olarak bakmadığını ve onları yücelttiğini hatırlamakta fayda vardır (Arikan &
Birlik, 2017). Fuzûlî’de «puthane» olarak tasvir edilen mekân Mangan’da «mezar» olmuştur.
Ancak her iki şair de bu dörtlükte bir dönüşümü aksettirir. Fuzûlî’de bu dönüşüm «puthane»
içinde yer alan resimlerin can bulması ve Allah’ın iradesini kayda geçirenlerin herkese kısmet
ve olumlu işler yazarlarken şaire parça parça olmuş gönlünü yazmaları ile kaim edilmiştir.
Mangan bu dönüşümü, aynen Fuzûlî gibi, olumludan olumsuza çevirir ki bunu yaparken yine
Fuzûlî’nin kader temasını alır ancak onu betimlerken renklerden yararlanır. «Alacakaranlık,
soluş, gece, karanlık, kasvetlilik, gölgelemek» gibi sözcüklerle Mangan kaderin kendilerine
olumsuz bir dönüşüm getirdiğini beyan ederler. İki şairin de puthane ve mezar imgeleri
aracılığıyla kaderi karanlık ve kasvetli bir ortam ve uzam olarak nitelendirdikleri
görülmektedir.
Burada yine dikkat edilecek bir diğer husus da Fuzûlî’de Allah’ın kazasını, iradesini
yazanların ressamlarla birlikte anılmasının Mangan’da yine renklerle ifade edilmesidir.
Böylesi bir yazım Mangan’ın Fuzûlî’den etkilenirken onun metnini bilgi boyutunda
anlamaktan çok sezgisel ve his boyutunda kavrayıp içselleştirdiğini ve çevirinin böylesi bir
coşkun hava içinde tamamlandığını gösteriyor olabilir.
Son kısımlara baktığımızda, her iki şairin de diğer kısımlarda olmayacak şekilde ilk defa bu
kısımlarda anıştırma (İng. allusion) yaptıkları görülür. Fuzûlî Azra, Vamık, Şirin, Ferhat,
Leyla ve Mecnun’u sıralarken Mangan şiirinde Fuzûlî’ninkine oranla daha da karanlık ve
kasvetli olan havayı mitolojik karakterlere bir uzam olarak görür ve Altın Havva ve Hades
gibi karakterlerle şiirine esrarengiz bir hava katar. Fuzûlî aşkları efsaneleşmiş gençleri
anarken Mangan mezarların, karanlık öte tarafın sahibi Hades ile yoluna devam eder. Ancak
her iki şair de netice itibariyle, Fuzûlî’ye göre “dert ehli” ve Mangan’a göre de “harap ruh”
olarak şiirlerine son verirler. Yine böylesi bir çeviri Mangan’ın Fuzûlî’nin metniyle ruhsal ve
öznel bir ilişki kurarak yeniden yazdığı fikrini güçlendirmektedir.
Mangan, Fuzûlî’nin metninde olmayan “kara saç” tamlamasını “the Raven Tresses” olarak
metnine yerleştirir. “The Raven Tress” Mangan’ın hayranı olduğu Byron’un «She Walks in
Beauty» şiirinde geçer ki o şiirde yanak imgesi de bulunmaktadır. Dolayısıyla Mangan’ın
Fuzûlî’den esinlenerek yazdığı (Mangan’ca çevirdiği) metin aslında bir anlamda Fuzûlî ve
Byron’ı buluşturan bir arametindir diyebiliriz. Böylesi bir ara metin, bir diğer deyişle,
Batı’nın Doğu ile buluşturulduğu bir köprü metindir de diyebiliriz.
Son dizede Fuzûlî kendi adını kullanırken Mangan kendisini «Hades» ile özdeşleştiriyor
olabilir:
Yeryüzü mezarları bir açılsa, Of! Hele Hades konuşsa,
Bir dünya harap ruh bela okur Güzelin yanağının parlaklığına (171)
diyerek çevirisini tamamlayan Mangan’ın “Hele Hades konuşsa” derken kendisini işaret ettiği
kuvvetle ihtimaldir çünkü biyografilerde, otobiyografik parçalara dayandırılan kısımlarda
Mangan’ın «mahvedilmiş bir hayat» (İng. ruined soul) ifadesini kendisini betimlerken
kullandığı görülmektedir. Ayrıca, Mangan’ın kendisini sıklıkla «ölü» olarak betimlediği de
kaynaklarda yazmaktadır.
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Mangan’ın Fuzûlî’nin diğer bazı gazellerinden de alıntılar yaptığı ya da en azından onlardan
esinlenmiş olduğu metinlerarası bir açımlamada görülebilir. Mangan’ın Fuzûlî’nin salt bu
gazelinden değil, diğer başka gazellerinden de etkilenmiş olabileceğinden de söz edilebilir.
Örneğin, 188. ve 131. gazellerin Mangan’ın bu şiirine etki etmiş olabileceği iddia edilebilir.
Örneğin, 188. gazelinde Fuzûlî şöyle der:
Nice min aşıka ancak bi oh atdun demedün
Ki düşer birbirine bir nice üftadelerüm
Mangan’ın şiirinde bu kısım “Bir dünya harap ruh bela okur Güzelin yanağının parlaklığına”
şeklinde yazılmıştır. Yine mezar ve mezardan çıkma imgesi de Fuzûlî tarafından şu şekilde
yazılmıştır:
Ey Fuzûlî dura menden ala ta'lim-i vefa
Na-geh er merkad-i Mecnun'a düşerse güzerüm
Sonuç
Fuzûlî’nin (ve diğer Osmanlı şairlerinin) 19. yüzyıl İrlanda’sında en azından Mangan’ın
çevirileri ya da yeniden söyleyişleri yoluyla hayat bulduğu görülmektedir. Osmanlı şiirinin
İrlanda edebiyatındaki yeri bu ve benzeri örneklerle açıklanmalıdır. Bu tarz mukayeseli
çalışmalarda amacın belirgin olması ve özellikle de şair ve yazarların şiirleri ile yaşamları
arasında bağlar kurulmasının gerekli olduğu söylenmelidir. Tarlan (1981) Fuzûlî’nin
külliyatını derlediği eserinde şunu belirtir:
Edebiyat tarihi evvela metinler tarihidir. Metnin bize verdiği şey san'atkârın iç
alemidir. Bunu muasır ilmin hudutları içinde psikoloji, fizyoloji ve bilhassa psikopati
bakımlarından inceleyip, san'atkârın rûh portresini vücuda getirmeden bilgi, his, fikir,
hayal melekelerindeki kudretini muayyen usullerle ortaya koymadan onu edebiyat
tarihi içine oturtamayız. Bu tedkik insan denen problem üzerinde olduğu için çok
şümüllüdür (14).
Yukarıda belirtilen açıdan bakıldığında Mangan’ın Fuzûlî’den aldığı şiirin çevirisinin
incelenmesi yine şair ve çevirmen olan Mangan’ın ruhsal yaşamı hakkında da bilgi verebilir
diyebiliriz. Mangan’ın Osmanlı şairinin metnini dönüştürmesi aslında kendi bakış açısı ve ruh
halini de bizlere yansıtmaktadır. Örneğin, Fuzûlî’nin gazelini bir köprü metin olarak Byron’un
«She Walks in Beauty» başlıklı şiiriyle birleştirdiği iddia edilebilir ki bu da Mangan’ın
çevirilerinde izlediği yöntem hakkında bilgi verebilir. Kısaca söylemek gerekirse Mangan
kendisi için önemli olanı Fuzûlî’nin şiirinden yansıdığı şekilde iç dünyasında yoğurmuştur.
Fuzûlî’nin şiirini bir ayna olarak alarak onun şiirinde kendisini ve kendi dünyasını görmüş ve
Fuzûlî’nin kendisine hatırlattıklarını bir kurgu-çeviri olarak kaleme almıştır diyebiliriz.
Birkan Baydan’a (2016) göre çeviri çabalarının “bir yorum işi olduğu fikrini ve çeviri metnin
başka bir dil ve başka bir sosyo-kültürel bağlamda oluşturulduğu görüşünü benimseyen
çeviribilimde; çeviri, ‘yeniden yazım’ olarak kabul edilir (25) ki Mangan’ın da Osmanlı
edebiyatından çevirdiğini iddia ettiği metinleri çevirirken izlediği yolun işte bu yeniden yazım
olarak görülmesi gerekmektedir. Sonuç olarak Mangan’ın Fuzûlî’nin belirtilen şiirinden
etkilendiği söylenebilirken bu etkilenmenin Mangan’ın Fuzûlî’nin imge ve motiflerini
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öznelleştirmesi ve içselleştirmesi ile yeni bir metnin yazılmasına ve böylece yeni bir şiirin
oluşumuna neden olduğu söylenebilir. Bütün bunlara ek olarak, Mangan’ın çevirdiğini iddia
ettiği Osmanlı şairlerinin eserleri ile Mangan’ın çevirileri mukayeseli olarak incelenmelidir.
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Ek 1 (Tarlan, 1981)
Ezel kâtipleri uşşâk bahtın kare yazmışlar
Bu mazmûn ile hat ol safha-i ruhsâre yazmışlar
Havâs-i hâk-i pâyın şerhini tahkîk edip merdüm
Gubâr ilen beyâz-i dde-i hun-bâre yazmışlar
Gül-istân-i ser-i kûyun sıfâtın bâb bâb ey gül
Hat-i reyhân ile cedvel çekip gül-zâre yazmışlar
İki satr eyleyip ol mey-gûn lâ’ller vasfın
Görenler her birin bir çeşm-i gevher-bâre yazmışlar
Girip büt-hâneye kılsan tekellüm can bulur şeksiz
Musavvirler ne sûret kim der ü dîvâre yazmışlar
Muharirler yazanda her kime âlemde bir rûzî
Bana her gün dil-i sâd-pârenden bir pâre yazmışlar
Yazanda Vâmık u Ferhâd ü Mecnun vasfın ehl-i derd
Fuzûlî adını gördüm ser-i tûmâre yazmışlar
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Ek 2 (Şiir bu bildirinin yazarı tarafından tercüme edilmiştir)
AŞK
[FUZULİ]
TÜRKÇE
“Esel kiatableri ushak Bachtin kara yasmishler.”
Ezelden yazılmış Aşkın Seyri Kar yaprakları üstüne,
O yüzden bir berduş gibi dolanır durur Zemheri Fırtınası estiğinde,
Ve Aşkın Lambası solgun ve soğuktur zayıfsa Sadakat,
Ve Zambak kurumaya başlar terk edilmişse Güzeldeki yanak.

Ezelden yazılmış Aşkın Kudreti yaprakları üstüne Ateşin,
O yüzden spiral alevler halinde yükselir Ruhu Aşkın,
Ve kıpkızıl Aden’in Güneşi kazanınca, Ümit kalmaz artık aramakta,
Ve çıkar pembe Gül bahtiyar güzelin yanağındaki tahtına.

Ezelden yazılmış Aşkın Kaderi yazılmış üstüne Alacakaranlığın,
Gelmeli çünkü Soluşunun Gecesi ki Karanlık hazırlığı bitsin mezarının,
Sonra Hayatın Harcanmışlığı, bir zamanlar bir Bahçeyken, yine kara ve yine kasvetlidir,
Ve Kuzgun Perçemler güzelin yanağının üstünü acıyla gölgeler.

Of! Aşkın neşesi ne tatlı ve ne yalandır—kılık değiştirmiş elemdir onlar,
Altın Havva’nın zenginliğinin kandırışı gibi, gece de gökleri öylece parçalar,
Yeryüzü mezarları bir açılsa, Of! Hele Hades konuşsa,
Bir dünya harap ruh bela okur Güzelin yanağının parlaklığına
(Chuto, Holzapfel and Mac Mahon 171).
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Osmanlı-İran Sınır Hattında Kontrolsüz Geçişler ve Bunun Sebep Olduğu Problemler
(1876-1908)
Tarık Ziya ARVAS1
Ahmed DENAT2
Özet
Osmanlı-İran sınır hattında istenmeyen sınır geçişleri birçok karmaşık asayiş
meselelerine sebebiyet vermiştir. Bunun önüne geçilememesindeki temel etkenler zamanın
koşullarında sınır muhafazasının güçlüğü ve iki ülke sınır çizgisinin fiili olarak belirsizliği idi.
Zira Osmanlı-İran sınırlarında yaşayan aşiretlerin her iki ülkede akrabaları, yaylak, kışlak ve
köyleri vardı. İhtiyaç gördükçe veya mevsim şartları gerektirdikçe aşiret mensupları bir
ülkeden diğerine gelir giderlerdi. Sınır hattı üzerindeki bu hareketlilik ve istenmeyen geçişler
beraberinde birçok problemi getiriyordu. Suçluların ülke değiştirmesi, aşiret ilticaları, sınırın
iki yakasında bulunan aşiretlerin çarpışması ve bununla bağlantılı olarak köy baskınları ve
yağmalamalar bunlardandı. Milliyetçi Ermeni örgütlerinin kurulmasından sonra bu kez bu
gruplara mensup olanlar sınırı geçerek birçok saldırı gerçekleştirdiler. Bu hadiseler tabii
olarak yerel idareyi de güçleştirdiği gibi bazen iki ülke arasında krizlere de neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İran, sınır, aşiret.

UNCONTROLLED TRANSITIONS ON THE OTTOMAN-IRANIAN BORDER LINE
AND THE PROBLEMS CAUSED BY THIS (1876-1908)
Abstract
Unwanted border crossings along the Ottoman-Iranian border gave rise to many
complex security issues. The main factors in its inability to prevent this were the difficulty of
border guarding under the conditions of the time and the de facto uncertainty of the border
line of the two countries. Because the tribes living on the Ottoman-Iranian borders had
relatives, summer pasture,winter quarters and villages in both countries. Tribal members
would come and go from one country to another, as needed or as seasonal conditions
required. This mobility and unwanted crossings on the border line brought many problems
with it. Change of country of criminals, tribal asylum, clashes of tribes on both sides of the
border, and village raids and looting in connection with this were one of them. After the
establishment of nationalist Armenian organizations, this time members of these groups
crossed the border and carried out many attacks. These events naturally made the local
administration difficult and sometimes caused crises between the two countries.
Key Words: Ottoman, İran, Border, Tribe.
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Giriş
Sınırlar devletlerin hâkimiyet alanlarına işaret ettiği için her devirde önemini devam
ettiren bir konu olmuştur. Osmanlı devletinin İran ile olan sınırı 1648 gibi erken bir tarihte
genel hatlarıyla kesinleştiği halde bu ülke ile olan sınır problemleri 19. yüzyılda da devam
etmiştir (Mehmet Hurşid Paşa, 2007: 245-257). Bu yüzyılda aşiretlerin olağan geçişleri ve
Kotur gibi bazı yerlerin Türk-İran Devletleri arasında el değiştirmesi nedeniyle bazı
yerlerdeki sınır belirsizliği hukukî ve fiili olarak devam etmiştir (Millingen, 1998: 97-199).
Nitekim Kotur’un Berlin Antlaşması’nın60. Maddesi gereğince 1879 yılında İran’a bırakıldı
(Karadeniz, 2004:211; BOA. DH ŞFR. 361/17, 23 Ra 1324, 17 Mayıs 1906). Bunun yanında
geniş bir alana yayılan Haydaranlı Aşireti’nin kimin tebaası olduğu İran ile Türkiye arasında
1880’li yıllara kadar tartışma konusuydu. Bu yıllarda ancak anlaşma sağlanmış ve durum
Türkiye lehine çözülmüştü (Averyanov, 2010: 244). Yine Osmanlı-İran sınırında yer alan
Merkur arazisi de diğer bir ihtilaflı bölgeydi (BOA. BEO. 2905/217829, 19 B 1324, 8 Eylül
1906). Şemdinli Kazasının nüfuzlu beyi Şeyh Muhammed Sadık’ın teşvikiyle bir ara Osmanlı
kuvvetleri İran sınırları içinde yer alan Merkur arazisinin tamamını ele geçirmişti (BOA.
BEO. 2905/217829, 19 B 1324, 8 Eylül 1906). Sınır meselelerini çözmek için Van Valisi
Tahir Paşanın 1908 yılında İran’ın Urumiye şehrine gitmesi meselenin bu tarihe kadar da
devam ettiğini göstermektedir. (BOA. Y.A. HUS. 519/6, 02 S 1326, 6 Mart 1908). Bunlar
sınır meselesinin siyasi ve hukuki yönleridir.
Bunun yanında sınırın fiili olarak belirsizliği de söz konusu idi. Zira Osmanlı-İran
sınırları üzerinde yaşayan beylik ve aşiretlerin her iki ülkede yaylak-kışlakları ile arazi ve
köyleri mevcuttu. Mesela Şemdinli’de Şeyh Muhammed Sadık ve Başkale Kazasında mukim
Merziki Aşireti Reisi Şeref Bey’in İran sınırları içinde arazi ve mülkleri vardı (BOA. YPRK.
EŞA. 45/31, 14 Z 1321, 2 Mart 1904). Uzun yıllar bir ülkeden diğerine ihtiyaç gördükçe veya
mevsim şartları gerektirdikçe gidip-gelen aşiretler için sınır mevzu bahis bile değildi. Bu filli
durum iki devlet arasında haledilmesi güç sınır problemlerine neden olmuştu.
Hayvancılığın neredeyse yegâne geçim kaynağı olduğu bu aşiretlerin bulundukları
mevkiler mevsimlere göre değiştiğinden öteden beri kontrolsüz şekilde hareket etmekteydiler.
Yerleşiklerin aksine çoğu zaman sürüleriyle beraber hareket eden, gerektiğinde dağlık
alanlara çekilebilen aşiretleri kontrol etmek kolay değildi (Nikitin, 2010: 280-282). Kürt
Aşiretleri, Osmanlı ve İran devletlerinin vergi veya askerlik hizmeti talebine karşı direnmeye
çalışır, başarılı olamazlarsa sınırın diğer tarafına geçerek uygun zamana kadar orada kalırlardı
(BOA. YYE. 12/30, 29 Z 1302, 9 Ekim 1885; BOA. BEO. 1325/99318, 06 S 1317, 16
Haziran 1899); BOA. DH. MKT. 1400/5, 22 Ca 1304, 16 Şubat 1887; Arfa, 2006: 27). Karşı
tarafa geçen aşiret fırsat buldukça sınırdan geçerek yağma yapmaktan geri kalmazdı.
Dolayısıyla aşiretin kaçmasıyla ilgili devlet açısından sorun bitmiş olmuyordu (BOA. BEO.
1703/127666, 26 R 1319, varak no 3, 12 Ağustos 1901).
Gerek aşiretlerin ve gerekse de daha sonra Ermeni çetelerinin kolay geçişi nedeniyle,
sınır üzerinde bulunan yerleşim yerlerinde güvenliği oldukça zayıflatmıştı. Bilhassa İran’dan
gelenlerin sebep olduğu asayiş olayları nedeniyle Osmanlı sınırları içindeki sınır
kasabalarında yaşayan gayrimüslimlerin bir kısmı başka yerlere göç etmek zorunda
bırakmıştır (Rassam,1897:135).
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Fiilen belirsiz olan sınır hattı üzerindeki hareketlilik nedeniyle aşiret ile diğer
unsurların istenmeyen geçişleri beraberinde birçok sorun ve sıkıntıyı getirmiştir. Suçluların
karşı devlete geçmesi, aşiret ilticaları (Sarıkçıoğlu, 2013: 34-35). Aşiretlerin karşı ülkedeki
aşiretlerle çarpışmaları, köyleri yağmalamaları (BOA. BEO. 1421/106544, 16 Ş 1317, varak
no 2, 20 Aralık 1899). Sınır hattının zayıflığını gören aşiretlerden kopan bazı grupların sınır
boylarındaki yerleşimlere musallat olmaları (BOA. BEO. 431/32254, 01 M 1312, 5 Temmuz
1894). İran’dan gelen bazı zorbaların aveneleriyle Şemdinli ve Elbak (Başkale) gibi sınırda
bulunan kaza köylerine baskınlar yaparak para, eşya gaspı ve gelin ile kızlarını kaçırmaları
(BOA. YPRK. UM. 19/21, 06 Ra 1308, 20 Ekim 1890) gibi vakalar yerel idareyi güçleştirmiş
ve bazen iki ülke arasında krizlere neden olmuştu.
İran sınır hattında istenmeyen sınır geçişlerinin neden olduğu karmaşık asayiş
meseleleri yerel yöneticileri de bir hayli uğraştırmıştır. Bundaki etkenler, zamanın
koşullarında sınır muhafazasının güçlüğü, Osmanlı-İran sınır hatlarının belirsizliği ve her iki
ülkenin bu belirsiz hatlar üzerinde stratejik nedenlerden ötürü kesin karar ve tedbir almaktan
kaçınmasıdır. Zira iki ülke, sınır meselelerini lehlerine çözmek için aşiretlerin bağlılıklarını
devam ettirmelerine önem vermiş ve sınır geçişlerinde onlara karşı sert tedbirler almaktan
kaçınmışlardı. Çünkü aşireti kendine bağlamak aşiretin üzerinde oturduğu toprağa da sahip
olmak anlamına geliyordu (Sarıkçıoğlu, 2013: 55-58).
Kontrolsüz Sınır Geçişleri ve Problemler
1884 yılında İran aşiretlerinden birine mensup otuz kadar atlı, vilâyetin Bargiri
(Muradiye) Kazası dâhilinde yolcuların üç yüz lira parasını ve on dokuz atlarını daha sonra da
yakınlardaki bir köy ahalisinin bir hayli hayvanını gasp etmişlerdi. Şikâyet üzerine zaptiye
tarafından takip edilmişlerse de İran tarafına kaçmışlardı (BOA. Y. PRK. UM. 6/117, 25 Za
1301, 16 Eylül 1884). Aynı şey karşı tarafta da olmaktadır. Hariciye Nezaretinden gelen bir
telgrafta Osmanlı aşiretlerinden Takori Taifesi eşkıyasının, hududu geçerek İran’daki
Haydaranlı Aşireti’ne ait köylerden birini tahrip ve iki sürü hayvanı gasp ettikleri ve birkaç
gün sonra yine yağma ve katl yaptıkları bildirilmişti (BOA. BEO. 1421/106544, 16 Ş 1317,
varak no 2, 20 Aralık 1899).
Bargiri (Muradiye) ve Abağa’daki (Çaldıran) Haydaranlı aşiret mensuplarının
İran’daki Celali Aşireti ile problemleri vardı. Meydana gelen anlaşmazlık ve çarpışmalar,
taraflarla ittifak içindeki diğer aşiretleri de olayın içine çekiyor ve mesele ülkeler arası
hadiseye dönüşüyordu (BOA. YPRK. SRN. 2/79, 22 Za 1307, 10 Temmuz 1890). 1894
yılında Muradiye ve Çaldıran’da havalisinde ikamet eden Hamidiye Süvari Alayları
kaymakamlarından Mehmed Sadık ve Mustafa Beylerin, İran'ın Haydaranlı aşiretiyle
birleşerek sınırın bu tarafındaki Takori Aşiretine saldırmaları, Takorilerle ittifak halinde olan
Şikak ve Milan aşiretlerinin savaş hazırlıklarına neden olmuştu (BOA. BEO. 420/31475, 11 Z
1311, 15 Haziran 1894). Olay haber alındığı zaman, meselenin sınır ötesine taşma riskinin de
etkisiyle Van Valiliği hemen hükümete ve IV. Ordu’ya haber vermiş ve bölgeye asker sevki
hazırlıkları yapılmıştı (BOA. Y. MTV. 93/48, 08 N 1311, 15 Mart 1894); BOA. BEO.
420/31475, 11 Z 1311, 15 Mart 1894).
Saray-Başkale çizgisi üzerinde ve iki ülkenin sınır hatlarında mensupları bulunan
Şekak Aşireti, sıklıkla bir ülkeden diğerine göç ettiğinden sınır onlar için söz konusu değildi.
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(Rassam, 1897: 135-136). Diğer sınır hattı Saray Kazası ise İran veya Türk otoritelerinden
kaçan Kürt aşiretleri için sınırda bulunan önemli bir barınma noktası mevkiindeydi
(Tozer,1881: 366).
Sınırın esnekliği en çok 1880 yılındaki Şeyh Ubeydullah İsyanı’nda kendini
göstermişti. Van Vilâyet sınırları içinde dinî etkinliği hayli fazla olan Seyyid Taha ailesinden
gelen Şeyh Ubeydullah, XIX. yüzyılın son çeyreğinde, vilâyetin Şemdinli Kazasında
neredeyse tek otorite idi. Bulunduğu çevrede ticaret yollarını kontrol eden ve tütün üretiminde
Fransız Rejisiyle rekabet eden Şeyh Ubeydullah, 1881 yılında bu egemenliğine son verilene
kadar yörenin neredeyse mutlak hâkimiydi (Celil, 1998:84-149; Menteşaşvili, 2004: 181-182;
Klein, 2014: 45).
1880 yılında İran yerel yönetimi, daha önce Şah Muhammed Kaçar tarafından Seyyid
Taha’ya vakfedildiği söylenen ve dolayısıyla Şemdinlili şeyh ailesine ait sayılan İran sınırları
içindeki Tergever ile Mergever sancaklarına bağlı bazı köylere ağır vergi salıp zulme
başlayınca, Şeyh Ubeydullah taraftarlarıyla birlikte İran topraklarına saldırı düzenledi (Celil,
1998:84-149; Menteşaşvilli, 2004:181-182; Klein, 2014:45; Erdost, 1993: 42-43; BOA.
YPRK. ASK. 4/45, 04 Za 1297, 8 Ekim 1880). Urumiye şehrinin güneyindeki köylere
yönelen Şeyh Ubeydullah ve adamları, cephaneleri tükenince karşı saldırıya geçen İran
kuvvetleri karşısında geri çekilmek durumunda kaldı. (BOA. Y. PRK. ASK. 4/43, 02 Za
1297, 6 Ekim 1880). Hakkâri Sancağına geri dönen Şeyh Ubeydullah kuvvetleriyle birlikte
2500 hane muhacir de Osmanlı topraklarına sığındı. Gerek bu karmaşa ve gerek İran
askerlerinin sınıra yaklaşması üzerine muhtemel bir olumsuzluğu önlemek için sınır boyunca
askerî tedbirler arttırıldı. Meselenin halli, Şeyh Ubeydullah’ın teslimi, olayın aşiretler
üzerindeki etkisi ile doğrudan ve dolaylı birtakım sonuçlar bakımından bu mesele, idarî ve
askerî anlamda yerel idarecileri zorlayan bir hadise oldu (BOA. Y. PRK. ASK. 5/31, 06 M
1298, 9 Aralık 1880; BOA. Y. PRK. ASK. 14/40, 07 Za 1299, 20 Eylül 1882; BOA. Y. PRK.
ASK. 15/44, 20 M 1300, 1 Aralık 1882). Ayrıca Şeyh Ubeydullah’ın, taraftarlarının oturduğu
köyleri korumak için İran topraklarına girmesi ve bu ülkenin askerleriyle çatışması İran,
İngiltere ve Rusya’nın da müdahil olduğu milletlerarası bir meseleye dönüştü (Celil, 1998:
84-149; Menteşaşvilli, 2004: 181-182; Klein, 2014: 45; Olson, 1992: 26).
Şeyh Ubeydullah’ın yerine geçen oğlu Şeyh Muhammed Sıddık zamanında İran’daki
köyler meselesi ve sınır ötesine müdahaleler, dönemin Van Valisi Tahir Paşa’yı ve dolayısıyla
merkezi hükümeti uğraştıran bir mesele olmaya devam etti (BOA. DH. ŞFR. 249/94, 10 R
1318, 7 Ağustos 1900; BOA. Y. PRK. ASK. 206/96, 16 Ca 1318, 11 Eylül 1900). İran
büyükelçisinin Muhammed Sıddık hakkında pek çok şikâyeti oldu. Merkezi hükümetin
Muhammed Sıddık’ın himaye edilip ücretlendirmemesi konusunda Van Vilâyetine uyarıları
oldu (BOA. BEO. 2198/164776, 27 B 1321, 19 Ekim 1903). Ancak bu uyarılar fayda vermedi
ve mesele devam etti (BOA. BEO. 2313/173405, 28 M 1322, 14 Nisan 1904).
Bahsedilen bu kontrolsüz geçişlere karşı zaman zaman alınan güvenlik tedbirleri,
(BOA. BEO. 96/7150, 05 R 1310, 27 Ekim 1892). bazen sınırda askerî hareketlilik bazen de
iki ülke arasında gerginlik ve çatışmalara neden oluyordu (BOA. Y. A. HUS. 330/138, 27 Z
1312, 21 Haziran 1895). 1907 yazında sınırı tecavüz eden İran birlikleri ile Osmanlı askerleri
arasında çıkan çatışmada Osmanlı kuvvetleri bir yaralı verirken, İranlılar 80 kayıp ve tespit
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edilmeyen miktar yaralı ile bir hayli silah bırakarak sınırdan uzaklaştırılmışlardı (BOA. Y. A.
HUS. 513/113, 27 C 1325, 7 Ağustos 1907).
Sınırdan kontrolsüz geçişlerin diğer bir kolu ticari malların kaçakçılığıydı. Diğer
birçok ürünün yanında tuz ve tütün kaçakçılığı bu dönemde öne çıkmaktaydı. Hayvancılığın
önemli ekonomik uğraş olduğu sınır kasaba ve köylerinde tuz ihtiyacı büyüktü. Fakat üretim
miktarı vilâyetin genel tuz ihtiyacını karşılamaktan uzaktı (Prothero, 1920: 57). Zira buralarda
yüz binlerle ifade edilebilecek küçükbaş hayvan bulunmakta ve her koyunun yıllık 3 okka tuz
gereksinimi olduğu hesaplandığında tuz ihtiyacı oldukça yüksek miktarlara ulaşmaktadır.
(Millingen, 1998: 100). Osmanlı Devleti’nin son yıllarında Doğu Anadolu’yu gezen İngiliz
Binbaşı Charles Noel, çobanlardan aldığı bilgiye göre farklı bir hesaplamayla; bir koyunun 4
ay için ayda 40 gram tuza ihtiyaç duyduğunu, 50 koyunu olan bir adamın yıllık tuz
tüketiminin 80 kilo olacağı sonucuna varmıştır. (Noel, 2010:53).
Zikredilen gereksinime karşın 1870’lerde ülkenin içinde bulunduğu malî krizi aşmak
için bazı vergi kalemlerinde olduğu gibi tuz üzerine yeni vergi konulması halk için ciddi
sıkıntılara sebep oldu. Tuz fiyatındaki aşırı artış İran’dan gelen büyük ölçekli tuz
kaçakçılığına yol açtı. Zira İran’da tuzun okkası sınırın bu tarafına göre yaklaşık 20 kat daha
ucuz idi. Bilhassa sınıra yakın Mukri Aşireti yüzlerce hayvanın sırtına yükledikleri tuzu kaçak
şekilde sınırın bu tarafına taşımıştı (Millingen, 1998: 99-100).
Tuzdaki vergi artışının yanında ülkedeki tuz kaynaklarının 1881 yılında Duyun-ı
Umumiye İdaresi tekeline bırakılması, (Parvus Efendi, 2013: 179). Tuzun serbestçe alınıp
satılmasını engellediği için tuz eksikliğini daha da arttırdı. Tuzsuzluk yüzünden ahali zorluk
ve sıkıntıya maruz kaldı (BOA. Y. PRK. A. 3/74, 29 Z 1300, 31 Ekim 1883; BOA. BEO,
3366/252394, 24 C 1326, varak no 1, 24 Temmuz 1908). Bu da ülke genelinde olduğu gibi
(Demirel, 2002: 142-157). Sınırdaki yerleşim yerlerinde de tuz kaçakçılığına neden oldu ve
İran’dan hayvan sırtında gelen tuz kaçakçılığı devam etti. 1889 yılında İran’dan Hakkâri
taraflarına geldiği haber alınan 150 yük kaçak tuza el konulması için zaptiye askerleri yetersiz
görüldüğünden Duyun-ı Umumiye İdaresi hükümet nezdinde girişimlerde bulunmuştu (BOA.
DH. MKT. 1635/23, 08 Za 1306, 6 Temmuz 1889; BOA. DH. MKT. 1640/114, 23 Za 1306,
21 Temmuz 1889).
Duyun-ı Umumiye İdaresi, yerel yetkililer ve hükümet üzerinde kaçakçılığın
önlenmesi için kendi kolcularına jandarmaların eşlik etmesi yönünde baskı kurdu (BOA. DH.
MKT. 1667/5, 20 S 1307 [16 Ekim 1889); BOA. YPRK. A. 3/74, 29 Z 1300, 31 Ekim 1883);
BOA. BEO. 3366/252394, 24 C 1326, varak no 1, 24 Temmuz 1908). Fakat tuz kaçakçılığını
önlemede Duyun-ı Umumiye kolcuları ile seyyar memurları ve onlara yardım etmesi istenen
mahalli zaptiye yetersiz kaldı. Kaçakçılar zaman zaman kendilerini engellemeye çalışan
muhafızlarla çatışmaya girdiler (BOA. DH. MKT. 1889/19, 06 Ca 1309, 8 Aralık 1891). 1896
yılına gelindiğinde tuzun yaklaşık 1 milyon kilogramı İran’dan getirilir olmuştu (Karaca,
1993: 132). Yetkililerin kaçakçılığı önlemek için aldıkları tedbirler ise istenilen neticeyi
vermedi (Dadrian, 1995: 135).
Sınır hattındaki Şemdinan (Şemdinli) Kazası tütünün iyi yetiştiği yerdi. Bilhassa
Şemdinan tütünü ticaret metaı ve önemli geçim kaynağıydı (Van Vilâyet Salnamesi,
1315/1897, s. 164, 200; BOA. DH. TMIK. 217/30, 5 M 1324, 1 Mart 1906). Fakat 1883
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yılından itibaren ülkede faaliyet göstermeye başlayan Tütün Rejisi ile birlikte (Parvus Efendi,
2013: 162-167-169). Tütün ekiminin ruhsata tabi hale getirilmesi, satım ve fiyat konusunda
üreticiyi Duyun-ı Umumiye İdaresi’ne bağlaması ahaliyi güç durumda bıraktı (BOA. BEO.
77/5701, 4 Ra 1310, 26 Eylül 1892; BOA. BEO. 128/9543, 5 C 1310, 25 Aralık 1892).
Rejinin üretim ve satım üzerinde sıkı bir kontrol kurması pek çok soruna yol açtı ve bunların
neticesinde buralarda yaygın bir tütün kaçakçılığı başladı (Parvus Efendi, 2013: 162-167169).
Ermeni olayları başlamadan önce daha ziyade sosyo-ekonomik sebepli olan sınır
geçişleri, yerel yönetim için alışılmış meseleler düzeyinde kalmaktaydı. Bu nedenle sınırları
korumak için bulundurulan güvenlik kuvvetleri sayısı azdı (Millingen, 1998: 99). Fakat
Ermeni olaylarının başlamasıyla durum tamamen farklı bir şekle büründü. Sınırdaki idari
ünitelerde Ermeni çetecilerin giriş ve çıkışları nedeniyle idare giderek zorlaştı (Mazıcı, 1987:
59). Kontrolü zor olan sınırlardan kolay geçiş bu kez Ermeni komitacıları için söz konusu
oldu (Sadettin Paşa’nın Anıları, 2004: 111). İran Devleti’nin esnek davranması ve hatta bazen
teşvikiyle Ermeni komitacıları sınırdan girerek Müslüman köylerinde katliama giriştiler
(BOA. YPRK. BŞK. 53/140, 07 R 1315, 5 Eylül 1897).
1897 yılının Ağustos ayı başlarında, yaylalarında hayvanlarıyla meşgul olan Merziki
Aşireti üzerine baskın düzenleyen Ermeni çeteleri, kadın çocuk demeden bir kaynağa göre
200, başka bir kaynağa göre de 400 kişiyi katlettiler. Kadın ve çocukları kesici aletlerle vahşi
bir biçimde katleden bu güruhu yakalamak için yöreye asker sevk edilmiş, Başkale’den redif
askerî toplanmış ve Bitlis’ten takviye kuvvetler sevk edilmişti (BOA. YPRK. PT. 15/4, 12 Ra
1315, 11 Ağustos 1897; BOA. YPRK BŞK. 53/140, 07 R 1315, 6 Ağustos 1897; BOA. Y.
MTV. 164/147, 10 Ra 1315, 9 Ağustos 1897; BOA. Y. MTV. 164/202, 11 Ra 1315, 10
Ağustos 1897). Ermeni çeteleri fırsat buldukça İran sınırından geçip sınırdaki alay mensubu
ve diğer Müslüman köylere baskınlar yaparak birçok insanı vahşiyane bir şekilde katletmeleri
büyük öfkeye neden olmuştu. (Sadettin Paşa’nın Anıları, 2004: 19-21-22-29-31).
1885 yılında Mıgırdıç Portakalyan ve 9 öğrencisi tarafından Van’da kurulan
Armenakan Partisi Faaliyetlerini genişleterek Muş, Bitlis, Trabzon ve İstanbul’a yayıldı. İran
ve Rusya Ermenileriyle irtibata geçti. Satışın serbest olduğu İran’dan silah getirdi ve bir kısım
silahları da içerden temin etti (Ternon, 2012: 121-122).
Cenevre’de 1887’de kurulan Devrimci Hınçak (Çan) Partisi ile 1890’da Tiflis’te
kurulan Taşnaksütyun da, (Ermeni Devrimci Federasyonu) (Doğan, 2008: 307-328). Sınır
kasaba ve köylerde güçlü örgütlere sahip oldular (Akçora, 1994:103). Ermeni komiteleri
Rahip ve öğretmenleri Ermeni köyleri ile yerleşim birimlerine Taşnak Komite Temsilcisi ve
öğretmen olarak dağıttılar (Akçora, 1994: 29; Taşkıran, 2006: 56). Örgütlenme ile birlikte
zikredilen komite ve çeteler, asayiş ve düzeni bozarak birçok kişiyi yaraladılar veya katlettiler
(Akçora, 1994: 9; Göyünç, 1995: 17-18-110).
Olaylarla birlikte köylerde güvenlik ve asayiş kalmadı. Ermeni komitacıları İran
sınırından geçerek Müslüman köylerine saldırıp katliam yapınca, galeyana gelen Kürt
aşiretleri şehirden uzak bazı Ermeni köylerini yağma ve talan ettiler. Hükümet bunu önlemek
için bazen asker sevk etmek durumunda kaldıysa da Kürtler genelde askerin çabuk
yetişemeyeceği yerlerde yağma ve talan yaptıklarından askerî önlemler istenilen neticeyi
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vermedi. (Mayewski, 1997: 7; BOA. A. MKT. MHM. 666/9, 27 C 1313, 15 Aralık 1895).
Bilhassa 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Van ve çevresinde Ermeni hareketleri hız
kazandı. Komitelerin planlı bir şekilde yürüttükleri faaliyetlerin liderliğini, Rus
Ermenilerinden olup Kafkasya’da Ermeni ihtilal hareketlerine katılmış ve Ruslarca idama
mahkûm edilmiş komitacılar yapıyordu (Taşkıran, 2006: 56).
Komitacıların faaliyetlerini gözlemleyen hükümetin davetlisi olarak Doğu Anadolu’yu
gezen Amerikalı gazeteci Hepworth; “…Birkaç saat ötede İran sınırı var. Profesyonel
ajiteciler sınırı geçerek ortalığı karıştırıyor, ihtilali tetikliyor sonra da arkalarına bakmadan
hızlıca İran’a -güvenli alana- geri dönüyorlar. Her an yerinde duramayan Ermeniler ile
siviller ya da askerler arasında bir çatışma çıkabilir. Bu olduğunda kibriti saman yığınına
atmak gibi olacaktır” diyordu (Hepworth, 1898: 343).
Sonuç
Sınırlar ve sınır kaynaklı meseleler devletlerarası ilişkilerde geçmişte olduğu gibi
günümüzde de önemini sürdürmektedir. Osmanlı-İran sınırı da bu anlamda iki devlet arasında
dönem dönem anlaşmazlıklara neden olmuştur. Zamanın şartlarında sınır muhafazasının
güçlüğü ve iki ülke sınır çizgisinin fiili olarak belirsizliği, başta asayiş hadiseleri olmak üzere
birçok problemi beraberinde getirmiştir. Sınır meselelerini karmaşık halde getiren olgu ise
Osmanlı-İran sınır hatlarında yaşayan aşiretlerin her iki ülkede akrabaları, yaylak, kışlak ve
köylerin olmasıydı. İhtiyaç gördükçe veya mevsim şartları gerektirdikçe aşiret mensupları bir
ülkeden diğerine gelir giderlerdi. Bu nedenle her iki ülke açısında nihai bir çözüm zor
gözükmekteydi. Tabiatıyla sınır hattı üzerindeki bu hareketlilik ve istenmeyen geçişler
beraberinde birçok hadiseye yol açıyordu. Ticari kaçakçılık, suçluların ülke değiştirmesi,
aşiret ilticaları, sınırın iki yakasında bulunan aşiretlerin çarpışması ve bununla bağlantılı
olarak köy baskınları ve yağmalamalar bunlardandı. Genel itibariyle alışılmış olan bu sosyoekonomik geçişler, milliyetçi Ermeni örgütlerinin kurulmasından sonra siyasi bir veçheye
bürünmüştür. Bu kez bu gruplara mensup olanlar sınırı geçerek köylerde ve sınır
kasabalarında birçok saldırı gerçekleştirdiler. Bütün bunlar tabii olarak hem merkezi hem de
yerel idarenin sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur.
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Van’da Güvercin (Ev Kuşu) Yetiştirme Kültürü Üzerine Bir İnceleme
Harun ARVAS1
Özet
Dünyada kutup bölgeleri hariç hemen hemen her yerde bulunan ve geçmişi 5000 yıl öncesine
dayanan güvercinler insan yaşamında her zaman önemli yer edinmiştir. İlk evcilleştirilen kuş
olarak bilinen güvercin, Türk kültüründe olumsuz özelliğinden ziyade daima olumlu
özellikleriyle ön plana çıkmıştır. “Nitekim Türkler Müslüman olduktan sonra da güvercin
Türk kültüründe önemli bir yer edinmiştir.” Günümüzde birçok bölgede farklı amaçlar için
yetiştirilen çok sayıda yerel ve melez güvercin ırkı bulunur. Bu güvercinler genellikle hobi,
yarış amaçlı ve ticari amaçlı olarak yetiştirilir. Bazı kesimlerce de güvercin beslemek bir
meslek olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde farklı cinslerde
güvercin ırkları yetiştirilir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van’da köklü bir
güvercin besleme kültürü vardır. Van’da güvercin besleme kültürünün geçmişi ise çok
eskilere dayanır. Van’a has yerel ve tek ırk konumunda olan bu güvercin türü “Van Yüksek
Uçucusu” olarak da bilinir. Bu güvercinin karakteristik özelliği ayaklarının paçalı (tüylü)
olması, Türkiye’nin en uzun süre havada kalan güvercini olması ve başının papaklı olmasıdır.
Gerçekleştirilen bu derleme çalışmasında, güvercin ile ilgili bazı temel bilgilerin bir araya
getirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Van’da güvercin besleme kültürü, yetiştirilen
güvercin türleri ve yetiştirilen güvercinlerin özellikleri gibi başlıklar irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Güvercin yetiştirme, Van, Van Yüksek Uçucusu, yerel ırk, ev kuşu.
An Investıgatıon On The Culture Of Dove (Home Bırd) Growing In Van
Abstract
Pigeons, which are found almost everywhere in the world except for polar regions, and which
have a history of 5000 years ago, have always taken an important place in human life. Known
as the first domesticated bird, the pigeon has always come to the fore with its positive features
rather than its negative features in Turkish culture. As a matter of fact, after Turks became a
Muslim, pigeons had an important place in Turkish culture. Today, there are many local and
hybrid pigeon breeds raised for different purposes in many regions. These pigeons are usually
bred for hobby, racing and commercial purposes. Feeding pigeons as a profession is done by
some sections. Pigeon breeds in different species are grown in almost every region of Turkey.
There is a deep-rooted pigeon feeding culture in Van, which is located in the Eastern Anatolia
region. The history of pigeon feeding culture in Van goes back to very old times. This type of
pigeon, which is unique and unique to Van, is also known as “Van High Flyer”. characterized
in that foot-leg of the pigeon (fur), in that the air is not papakl of Turkey's longest and head
rest being pigeon. In this review study, it is aimed to bring together some basic information
about pigeons. In this context, titles such as pigeon feeding culture, breeding pigeon species
and traits of pigeons were tried to be examined.
1

Harun ARVAS, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi, E-posta:
arvasiharun65@gmail.com

73

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Keywords: Pigeon breeding, Van, Van High Voyage, local race, home bird.

Giriş
İnsanoğlu tarafından barışın, bereketin, huzurun sembolü kabul edilen güvercinler 300’den
fazla kuş türünü içeren Columbidae familyasının üyeleridir. Evcil güvercin (Columbia
domestica) yaban güvercininden (Columbia livia) köken almıştır. Tam olarak ne zaman
kültüre alındığı bilinmemekle beraber Ön Asya’da ev güvercini M.Ö. 3000 yılından beri
tanınmaktadır. Önceleri güvercin dini amaçlarla haberci kutsal kuş olarak tanımlanmış ve
bereket sembolü olarak kutsal bilinmiştir. Antik Mısır, Yunan ve Roma’da ise güvercin
değerli bir et hayvanı olarak tanımlanmıştır (Yılmaz ve Ertuğrul, 2012: 1).
Güvercin sözcüğü, Uygur metinlerinde kögürçgün, kögürçken, kögürçün biçimlerinde
geçmektedir. (Caferoğlu 1968) Güvercin evcilleştirilmiş ve ilk olarak beslenme amacı ile
kullanılmıştır. Çivi yazısı keşfedildikten sonra, güvercin uzun bir dönem boyunda mektup
haberleşmesi için kullanılmıştır. Günümüzde güvercin genellikle hobi ve yarış amacı ile
yetiştirilmektedir. Güvercin yetiştiriciliğinde uygun barınak, ışık, havalandırma, nem ve
sıcaklık temin edilmelidir. Kanatlı hayvanlar içinde en hızlı büyümesine sahip olması sebebi
ile güvercin bazı ülkelerde beslenme amacı ile de yetiştirilmeye devam edilmektedir (Yılmaz,
2012: 44).
Türkiye’de güvercin yetiştiriciliği, atalarımızdan miras kalan kültürel bir alışkanlıktır.
Günümüzde kafes kuşlarının bir kısmının soyu tükenmiş, önemli bir kısmı da yok olma
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Koruma altına alınmadıkları takdirde çoğunun nesli yakın bir
gelecekte tükenecektir. Bu nedenle güvercin de doğal ortamları yanı sıra uygun ortamlarda
üretilerek korunmalıdır. Güvercin yetiştiriciliği günümüzde artarak devam etmektedir.
Güvercin, kuş türleri içinde en hızlı büyüyen türlerden birisidir. (Yılmaz ve arkadaşları, 2014:
205)Güvercin, 300'den fazla türü olan Güvercingiller (Columbidae) ailesinden olup, hızlı ve
uzun zaman uçabilen; kugurdama ya da dem çekme denilen özel sesleri çıkaran, kısa vücutlu,
sık tüylü ve yemle beslenen bir tür kuştur. Güvercin ilk evcilleştirilen kuş olarak
bilinmektedir. Evcil güvercin 6.000 yıl veya daha fazla bir süredir farklı amaçlar için
yetiştirilmektedir. Bazısı farklı uçma stilleri için yetiştirilen çok değişik güvercin ırkları
bulunmaktadır. Güvercinler yetiştirilme amaçlarına göre dalıcı, taklacı, makaracı, dönücü, filo
uçucusu, yüksek uçucu, posta, süs ve ötücü olmak üzere gruplandırılabilir. Güvercin, Türk
kültüründe nadiren olumsuz ama genellikle olumlu bir role sahip olmuştur. Türkler Müslüman
olduktan sonra, güvercin Türk kültüründe kutsal bir yere yerleştirilmiştir (Yılmaz ve Boz,
2012: 45).
Antalya’nın Kaş İlçesi, Islada Antik kenti nekropolünde yapılan kazılarda, bir lahidin üstünde
güvercinlere rastlanılmıştır. Bu lahit “Güvercinli mezar” olarak adlandırılmaktadır. Roma
Döneminden kalma ve altından yapılmış iki küpe güvercin şeklindedir ve günümüzde Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmektedir. Assos’ta yapılan nekropol kazılarında,
sekiz numaralı lahitten üç güvercin heykeli çıkarılmıştır. Halen bu heykeller Çanakkale
Müzesinde sergilenmektedir. İçel’in Mut İlçesi yakınlarındaki Dağ Pazarı Kilisesi adı ile
bilinen bazilikanın taban süslemelerinde, diğer birçok kuş ile birlikte güvercin figürlerine de
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rastlanmaktadır. Konya’nın Selçukluların başkenti, güvercin yetiştiriciliğinin önemli
merkezlerinden birisidir ve bu ilimizde Selçuklu adı ile bir ırkın yetiştiriliyor olması, güvercin
yetiştiriciliğinin
Selçuklular
zamanında
yapıldığına
bir
kanıt
olabilir.
(http://www.guvercinler.info/icerik/219/Posta-Guvercinleri.html)

Van’da Güvercin Yetiştirme Kültürü
Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van, köklü bir güvercin besleme kültürüne sahiptir. Bu
kültürün geçmişi uzun yıllar öncesine dayanır. Van’da güvercin için “ev kuşu” tabiri
kullanılır. Güvercin yetiştirenler de halk arasında genel olarak “kuşçu” olarak bilinir. Kuş
yetiştiricileri kuşlarını barınaklarda besler. “Güvercinler için barınak söz konusu olunca akla
çeşitli şekillerde yuvalar, kafesler ve kümesler gelir. Bu barınaklar, kişinin maddi olanakları
elverdiğince çeşitli ebat ve şekillerde olabilir. Burada önemli olan, güvercin için ideal
barınma ortamının sağlanmasıdır” (Mosca, 2011). Güvercin barınaklarına Van geneli “pin” ya
da “kümes” adı verilir. Van’da ev kuşlarının kümesleri genellikle evlerin damlarında,
bahçelerde, balkon altlarında veya özel olarak yapılan yerlerde yer alır.
Güvercin Türk kültüründe her zaman olumlu ve güzel yönleriyle öne çıkmıştır. Nitekim
Türkiye’nin çoğu bölgesinde güvercin yetiştiriciliği yapılır. Bu yerler arasında Van özel bir
yer alır. Çünkü Van’da yetiştirilen tek ırk konumundaki “Van Yüksek Uçucusu” olarak da
bilinen güvercin, Türkiye’de en uzun süre gökyüzünde kalabilen bir güvercin türüdür. Bu
güvercinin karakteristik özellikleri arasında ayaklarının paçalı (tüylü) olması, taklacı olması
(gökyüzünde ve inişe yakın takla atması), farklı renk dokularıyla güzel kuş olması ve Van’a
has bir ırk olması gibi özellikler sıralanabilir. Van’da amatör ve profesyonel olarak güvercin
yetiştiren birçok kişi mevcuttur. Kimisi için kuşçuluk bir hobi kimisi için ticari bir kaynak
kimisi içinse de kuşçuluk bir meslek, bir ata- baba yadigârıdır. Nitekim Van’ın en eski
kuşçularından olan ve 30 yılı aşkın bir süredir kuşçuluk yapan Fatih bey kuşçuluk merakını ve
bunu meslek edinmesini şöyle anlatır:
“Güvercin besleme merakım ailemden gelir. Çünkü babam Van’ın en eski kuşçularındandır.
O sürekli kuş beslerdi. Yüzlerce güvercini vardı. Ben de sürekli onunla damda kuşlarla
ilgilenirdim. Zamanla kuşlar hakkında her şeyi öğrendim ve kuşçu oldum. Sonrasında çay evi
açtım ve kahvehanemin bir köşesini kuşlarıma ayırdım. 30 yıl oldu kuşçuluk yapıyorum. Kuş
merakım mesleğim oldu ve halen kahvehanemde kuşçuluk mesleğimi devam ettiriyorum.”
(K.K.1)
Van’da kuşçuların özel olarak gittikleri kuş kahvehaneleri vardır. Bu kahvehanelerin
müşterileri genellikle kuşçulardır. Fakat kuşseverler de bu kahvehanelere gelir. Kuşçu
kahvehanelerinin bir bölümü çay içilmek içindir. Bir bölümü de kuşlar için kullanılır. Kuşlar
için ayrılan bölümlerde genellikle tel şeklinde kafesli bölümler mevcuttur. Bunlar küçük
odacıklar şeklinde yan yana dizili şekildedir. Güvercinler bu odalarda genellikle tek veya çift
şeklinde bulunur. Kuş kahvehanelerinde haftanın belirli günlerinde (özellikle Salı, Perşembe
ve cumartesi) akşam saat 8’den gece geç saatlere kadar kuş alışverişleri olur. Kuşular ve
kuşseverler burada hem kuş sohbetleri eder hem de kuş alışverişi yaparlar. Kuşlar genellikle
açık artırmayla görücüye çıkarılır. En yüksek fiyatı veren kuşu satın alır. Kuş satmak isteyen
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kuşçularda o günlerde kuşlarını satmaya getirir. Kuş kahvehanelerine sadece Van’daki
kuşseverler katılmaz. Van kuşunun saatlerce gökyüzünde kalması, Van’a has saf bir ırk
olması ve özellikle güzelliğiyle ilgi çektiği için çevre illerdeki kuşçuların da Van’a gelmesini
sağlıyor. Nitekim Van’ın en eski kuşçuları, Van kuşunu satın almak için özellikle” Batman,
Diyarbakır, Bitlis, Adıyaman, Muş gibi çevre illerden ve Balaban, Tatvan gibi çevre
ilçelerden birçok kuşçu geldiklerini belirtirler.” (K.K.1, K.K.6, K.K.9)
Van halkının severek yaptığı güvercin besleme kültürü maalesef eski prestijini ve
popülerliğini kaybetmiştir diyebiliriz. Nitekim kuş yetiştiricileriyle yaptığımız görüşmelerde
eskiden kuşçuların toplandığı ve organize bir şekilde kuşlarla ilgili çeşitli aktivitelerin
yapıldığı yerler arasında kuş dernekleri varmış. Fakat zamanla bu dernekler ilgisizlikten
kapanmıştır. Kuşçuluk kültürünün zamanla meslek halinden çıkıp bir hobiye dönüştüğü ve
kuşçuluğun ticari yönünün daha çok önem kazandığı kuşçularca dile getirilir. Bazı kuşçular,
kuşçuluğun eskiden belli ailelerce köklü bir meslek olarak yapıldığını belirtmişlerdir. Fakat
günümüzde bu anlayışın değiştiğini ve kuşlarla hemen hemen herkesin ilgilendiğini belirten
kuşçular da vardır. Bugün Van’ın nerdeyse her mahallesinde kuşçuluk yapan birkaç kişiye
rastlamak mümkündür. Bütün bunlardan hareketle Van’da kuşçuluk kültürünün çok eskilere
dayandığını ve bu kültürün tüm olumsuzluklara rağmen hala sürdüğünü söylemek
mümkündür. Nitekim birçok hikâyede, efsanede, masalda ve halk inanışlarında güvercinler
yer edinmiştir. Örneğin “Güvercinle ilgili olarak şekil değiştirme motifi, Van’da üç masalda
karşımıza çıkmaktadır. Başka bir masalda ise güvercinin insan gibi konuştuğu görülmektedir.
1) Siyah Tavuğun Yumurtası Masalında: Çingene kızı kendisini ağacın tepesine çıkaran kızın
başındaki beyaz tüyü çekince, kız beyaz bir güvercin olur. Şehzade, karısı çingene kızın ısrarı
ile güvercini öldürür. Güvercinin kanının döküldüğü yerde kocaman bir çınar biter.
2) Hıyarlar Kızı Masalında: Şehzade karısı çingene kızının ısrarı üzerine elindeki reyhanı yere
atınca, reyhanlar bir çift güvercin olur. Vurulan güvercinler bu sefer tazıya dönüşürler.
3) Mahmur ile Maymun Kız Masalında: Kocası kayınbiraderi tarafından öldürülen Maymun
kız, beslemeleri ile beraber güvercin olur. Kocasını iyileştirecek ilacı padişaha verdikten sonra
ortadan kaybolurlar.
4) Canpolat Masalında: Bu masalda güvercinler karşılıklı olarak insan gibi konuşur. Havuzun
başında ağaca konan iki güvercin dünya güzelini arayan Mirza Mehmet’in neler yapması
gerektiğini kendi aralarında konuşurlar. Mirza Mehmet konuşulanları duyar. Güvercinlerin
attığı telek havuza batınca havuz kurur.
Masalların yanı sıra, Van’ın Başkale ilçesi Albayrak Köyü’nde bulunan 13-14 yy’a tarihlenen
Ermenilerden kalma Bartholomeos Kilisesi’nin anıtsal giril kapısı alındığında güvercin
figürleri bulunmaktadır. Bu figürler Hristiyan dinsel inancında güvercinin kutsal ruhu temsil
etmesinin yanı sıra bölgenin güvercin kültürü ile de ilişkilendirilebilir. Yine bölgede yastık
halısı, kilim vb. dokuma örneklerinde görülen güvercin figürleri bölgedeki güvercin kültürü
hakkında bir fikir vermektedir.” (https://www. Güvercin.info. e.t.23.11.2019)
Van’da Yetiştirilen Güvercin Türleri
Evcil kanatlı hayvanlar arasında kabul edilen güvercin günümüzde, gerek ekonomik gerekse
hobi amaçlı olarak beslendiğinden insan hayatında önemli bir yer almıştır. Colombiformes
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ailesine ait olan evcil güvercinler (Columba livia dömestica) monofiletik olarak kaya
güvercininden köken almış olup, ilk evcilleştirilen kuşlardır (Işık ve Er, 2017: 55). Güvercin
yetiştiriciliği Van’da önemli bir kültürdür. Bu kültürü meslek edinenler için yetiştiricilik, tarif
edilemez bir keyif, bir tutku ve dahası bir sanattır. Van’da tek ırka bağlı olarak farkı renk ve
şekillerde güvercinler yetiştirilir. Hepsinin karakteristik özelliği ayaklarının paçalı (tüylü)
olması ve uzun süre gökyüzünde kalmalarıdır. Van’da yetiştirilen güvercinler genellikle
beyaz, siyah, kırmızı, mavi ve sarı renklerde olurlar. Ev kuşu olarak da tarif edilen
güvercinlere isim verme belirli esaslara göre yapılır. Yetiştirilen güvercinler renklerine ve
biçimlerine göre isimlendirilirler. Nitekim renkler güvercin cinslerinin tasnifinde önemlidir.
Renklerine göre isimlendirilen güvercinler; kuyruk rengine göre, vücuda genel dağılmış
renklere göre, bacaktaki tüylerin renklerine göre, göz renklerine ve gaga renklerine göre
çeşitli isimler alırlar. Biçimlerine göre isimlendirilen güvercinler ise kuyruk şekline göre,
kafadaki tüylerin şekline göre, bacaktaki tüylere göre, gag ve kanat şekillerine göre çeşitli
isimler alırlar. Öte yandan güvercinler vücut şekli, büyüklüğü, rengi, kuyruktaki veya
kanattaki tüy sayısı, paçalılık, takke, göğüste gül gibi birçok özellik yönünden
gruplandırılabilirler (Yılmaz ve Boz, 2012: 43).
Van’da kuşçuluğu meslek edinen ve bunu hobi olarak da yapanlar vardır. Van’da yetiştirilen
güvercin türleri arasında “ak kuyruk, kara kuyruk, duman kuyruk, tavuk kuyruk, inci kuyruk,
süs kuyruk, sıfır kuyruk, sütbeyaz, sıfır(boğma), kara serpmeli (karabaş), sarı kafa (Sarıbaş),
kiremit, çikolata, mavi boğma, kara çil (arap çil), boz kafa, boz duman, zepnepli, arap (Van
arabı),kızıl sıfır, sarı limon, İrani, atmaca, beyaz, güvercin, kelebek, pırdo, göğçü, koyu
kelebek, duman, deli kara kuyruk” (K.K.1, K.K.3, K.K.8, K.K.10) gibi güvercinler yer alır.
Tek ırka bağlı olarak yetiştirilen güvercinlerin özellikleri şu şekildedir:
Sarı kafa (sarı baş): Vücudu genellikle sarıya çalan tüylerle kaplıdır. Özellikle baş ve göğüs
kısımları tamamen sarı renklidir. Beyaz renkler dağınık bir şekilde vücuduna yayılmıştır. Bazı
türlerinin ise sadece başları sarı renklidir. Paçaları tamamen beyazdır. Göz renkleri ise
genellikle kahverengidir.
Kara serpmeli (karabaş): Vücudu genel olarak beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Siyah renkler
beyaz arasına dağınık bir şekilde yayılmıştır. Baş kısımları siyah renklidir. Kuyruk uçlarının
siyah renkte olanları da vardır. Genellikle başlarında papak bulunur.
İrani: Genel itibariyle beyaz renkli bir güvercindir. İrani’nin gözleri siyah renklidir.
Tavuk kuyruk: Kuyruğunda sarı ve kahverengi tüyler bulunan güvercin türüdür. Kuyruğu
kırmızı ve beyaza da çalabilir. Vücudu genellikle kahverengidir. Paçaları beyaz ve
kahverengi karışık şekildedir. Gözleri kahverengidir. Bu güvercin türü takla atma özelliğiyle
ön plana çıkar. Gagaları diğer güvercinlere nazaran daha uzundur.
Arap (Van Arabı): Tüm vücudu parlak siyah renkli tüylerle kaplıdır. Göğüs kısımları mavi
ve yeşil renklere çalabilir. Van Arabı’nın papaklıları da vardır. Paçaları genellikle beyaz
renklidir. Gözleri kırmızı renklidir.
Zeynepli: Vücudu genellikle kahverengi tüylerle kaplıdır. Beyaz renkler araya dağınık
şekilde yer alır. Göğüs kısımları koyu kahverengidir. Kanatları sarı renkte olanları da vardır.
Göz renkleri genellikle sarıdır.
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Boz kafa: Genellikle beyaz renkli bir kuştur. Baş kısmı griye çalan renklerle kaplıdır. Göğüs
kısımları gri olanları da vardır.
Boz duman: Vücudu gri ve beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Tüyleri duman rengine daha çok
benzediği için boz duman ismini almıştır.
Kara çil (Arap çil): Genellikle siyah renkli bir güvercindir. Baş kısmı siyah ve beyaz karışık
renklidir. Bazılarının göğüs kısımları yeşil ve mavi renkli olabilir. Paçaları siyah, beyaz ve gri
renk karışık şekildedir. Bazı türlerinde genel itibariyle siyah renkler arasına beyaz renkler
dağınık şekilde olanları da vardır.
Mavi boğma: Kanatları ve sırt kısmı beyaz renklidir. Baş ve göğüs kısımları maviye çalan
renklerle kaplıdır. Kuyruğu ise maviye çalar. Mavi Boğma, yüksek uçucu bir güvercindir.
Kızıl (sıfır): Bu güvercinin kanatları ve paçaları beyaz renklidir. Baş kısmı kahverengi, göğüs
ve sırt kısımları mavi ve siyaha çalan renklerle kaplıdır. Göz renkleri sarıdır.
Sarı limon: Vücudu sarıya çalan renklerle kaplıdır. Kanatları ve paçaları genellikle beyazdır.
Gözleri ise sarı renklidir.
Çikolata: Tamamen kahverengi bir güvercindir. Rengi kırmızıya çalanları da vardır.
Sıfır boğma: Bu güvercin türü siyah renklidir. Baş ve göğsünün kısımları mavi ve yeşile
çalan renk tonlarına sahiptir. Kanatları genellikle beyazdır. Göz renkleri siyahtır. Göz
çevreleri ise beyaz renktedir. Bu güvercinin papaklı türleri de vardır.
Sütbeyaz: Tüm vücudu beyaz renklidir. Göz renkleri siyah ve elaya çalar. Papaklı olanları da
vardır. Baş kısmındaki tersine çıkan ve papak olarak kabul edilen tüyler bir yelpaze gibidir.
Sütbeyaz çok güzel ve pahalı bir kuştur.
Sıfır kuyruk: Genellikle beyaz renkli bir güvercindir. Kuyruğu ise koyu siyah renklidir.
Süs kuyruk: Bu güvercinin kuyruğu siyah ve beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Baş kısmı göğüs
kısmına kadar siyah ve beyaz renk karışık şekildedir. Göz renkleri ise siyahtır.
İnci kuyruk: Beyaz renkli bir güvercindir. Kuyruk uçları siyah renklidir. Güzelliğiyle ilgi
çeken bir güvercin türüdür.
Duman kuyruk: Kuyruğu genellikle gri renkte olan bir güvercindir. Vücudu ise genellikle
beyaz renklidir.
Kara kuyruk: Vücudu tamamen beyaz renklidir. Kuyruğu ise siyah renklidir. Baş kısmı
siyah renkte olanları da vardır. Kara kuyruk uzun süre havada kalır. Havda kalma süresi beş
ile on saat arasındadır.
Ak kuyruk: Kuyruğu beyaz olan bir güvercin türüdür.
Güvercin: Bu güvercin türünün sabit bir rengi yoktur. Genellikle tüm vücutları siyah, kırmızı
ve bunlara yakın karışık renklerle kaplıdır.
Kelebek: Bu güvercininde sabit bir renk dokusu yoktur. Tıpkı güvercinin özelliklerini taşır.
Pırdo: Van yöresine has bir tabirle adlandırılan Pırdo, hızlı ve kıvrak bir özelliğe sahiptir.
Pırdo da güvercin ve kelebeğin sahip olduğu renk doklarına sahiptir.
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Göğçü: Genellikle beyaz renkli bir kuştur. Bazen beyaz arasına mavi renkler dağınık şekilde
olanları da vardır. Çok yüksekten uçan bir güvercindir.
Koyu kelebek: Vücudu koyu gri ve beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Baş kısmı ise tamamen gri
renklidir. Bu da diğer tüm güvercinler gibi paçalı bir güvercindir.
Duman: Genel itibariyle gri renkli bir kuştur. Tüm vücudu gri renktedir.
Deli kara kuyruk: Beyaz renkli bir güvercindir. Kuyruğu siyah renklidir. Kafası siyah ve
beyaz renk karışık şekildedir. Taklacı özelliğiyle ön plana çıkar.
Kırmızıbaş: Bu güvercinin başı kırmızı renklidir. Vücudu ise beyaz renklidir. Göğüs
kısımları kırmızı olanları da vardır. Genellikle papaklı bir güvercindir.
Mavibaş: Baş kısmı genellikle mavi tonlarına çalan renklerle kaplıdır. Vücudu ise beyaz
renklidir.
Atmaca: Genel olarak siyah ve gri renkli bir kuştur. Göğüs kısımları kahverengi olan türleri
de vardır.
Kiremit: Vücudu genel itibariyle gri renkli tüylerle kaplıdır. Baş kısmı gri renkler arasına
beyaz renkler karışık şekildedir. Vücudu beyaz renkli olanları da mevcuttur.
Van Güvercinlerinin Özellikleri
Van’daki kuşseverlerin belirttiğine göre Van’da köklü bir güvercin besleme kültürü vardır.
Kuşçular ve kuşseverler için bitmeyen bir aşk bir tutku olan Van güvercininin birçok özelliği
vardır. Van güvercini ve Van taklacısı olarak da bilinen bu kuş türü Türkiye’nin en uzun süre
havada uçan güvercinidir. Diğer güvercinlerin aksine çok yükseklerde toplu halde uçma
özelliği sergiler. Gökyüzünde ortalama dört ile on iki saat arası kalır. Van güvercinlerinin en
karakteristik özelliği ayaklarının paçalı (tüylü) olması ve tek ırka bağlı olmalarıdır. Van’ın
önde gelen kuşçularıyla yaptığımız görüşmelerde Van güvercinlerinin özelliklerini tespit
etmeye çalıştık. Van güvercinlerinin özellikleri şöyle sıralanabilir:








Van güvercini ya da Van taklacısı olarak bilinen güvercinlerin en büyük özelliği ayaklarının
paçalı (tüylü) olmasıdır.
Türkiye’nin en uzun süre (dört ile on saat) havada kalan güvercinidir.
Çok yüksekte uçan tek ırka bağlı bir güvercindir.
Genellikle takla atma özelliği gösterirler.
Van güvercini çok ihtişamlı ve güzelliğiyle öne çıkar.
Van Yüksek Uçucuları orta büyüklükte ve geniş göğüslüdür.
Van güvercinleri tek ırka bağlı olmakla beraber farklı renk ve şekillere sahiptir.
Van’daki kuş besleyicilerin Van güvercininin özellikleri hakkındaki görüşleri şu şekildedir:
“Van güvercinlerinin en önemli özelliği Van’a has bir güvercin olmasıdır. Uzun süre yaklaşık
olarak dört ile on iki saat arası gökyüzünde kalır. Çok yüksek uçar. Ayakları tamamen
paçalıdır. Bu onu diğer kuşlardan ayırır. Van kuşu genel olarak taklacı olarak bilinir. İnmeye
yakın ve yüksekte üst üste takla atarlar. Van güvercini, Vanlıların deyimiyle çok yakışıklı
yani güzeldir. Güzelliği çevre illere kadar nam salmıştır.” (K.K.1, K.K.4)
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“Yüksekte uçma özelliği olan bir kuştur. Gökyüzünde çok uzun süre kalır. Ayakları paçalıdır.
Takla atma özelliği vardır. Çok değerli ve pahalı bir kuştur. Fiyatı yirmi bin tl olan kuşlar
vardır. Kuyrukları 12 ile 14 telek arasındadır. Van güvercini arka tepeli ya da tepesiz
olabilirler. Baş kısmında arkaya dönük tüylü olan güvercine papaklı denir. Baş papaklılar
daha çok tercih edilir.” (K.K.2, K.K.11)
“Van kuşu, sahiplerine ve evlerine sadık kuşlardır. Parıltıya aldanmaz. Başka dama kolay
kolay inmezler. Toplu halde veya tek uçarlar. Genelde dişi olanları daha çok uçarlar. Taklacı
olarak bilinirler. Uzun süre gökyüzünde kalırlar. Hepsinin ayakları tüylü yani paçalıdır.”
(K.K.3)

Sonuç
Türkiye’de güvercin besleme ve yetiştiriciliği, Türk halkına atalarından kalan kültürel bir
mirastır. Han, hamam, cami, evlerin damı ve özel olarak yapılan tünekler gibi yapılar
güvercinlerin barınması için uygun yerlerdir. Türk tarihi boyunca güvercin daima önemli bir
rol oynamıştır. İlk zamanlarda barışın sembolü olarak kullanılan güvercinler zamanla
haberleşme aracı olarak da kullanılmıştır.
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde güvercin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bu önemli
merkezlerden biri de Van’dır. Güvercin yetiştiriciliği Van’da önemli bir kültürdür. Bu kültürü
meslek edinenler için yetiştiricilik, tarif edilemez bir keyif, bir tutku ve dahası bir sanattır.
Van’da tek ırka bağlı olarak farkı renk ve şekillerde güvercinler yetiştirilir. Hepsinin
karakteristik özelliği ayaklarının paçalı (tüylü) olması ve uzun süre gökyüzünde kalmalarıdır.
Van’da yetiştirilen güvercinler genellikle beyaz, siyah, kırmızı, mavi ve sarı renklerde olurlar.
Ev kuşu olarak da tarif edilen güvercinlere isim verme belirli esaslara göre yapılır. Van’da
birçok güvercin yetiştiricisi bulunur. Bunların bazıları yetiştiriciliği profesyonelce bazılarıysa
amatör olarak yapar. Profesyonel kuşçular genellikle kuşçuluğu büyüklerinden öğrenmiş olup
bunu ata- baba yadigârı görerek meslek edinmiştir. Amatör kuşçular ise kuşçuluğu ticari,
vakit geçirme ve hobi amaçlı olarak yapmakta. Yapılan gözlemlerde kuşseverlerin özel olarak
gittiği kahveler tespit edilmiştir. Bu kahvelerde haftanın belirli günlerinde kuşseverler kuş
alışverişleri yapar. Bunun yanında çoğu kuşçu ise evinde kuş besler. Van’ın kültürel
dokusunu oluşturan ve Van’a has yerel bir ırk olan ve Van Yüksek Uçucusu olarak da bilinen
kuşçuluğun birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların başında olumsuz iklim koşulları
gelmektedir. Van’da kışların sert ve soğuk geçmesi kuşçuluk yapanlara zor zamanlar
yaşatmaktadır. Nitekim kışların uzun ve soğuk geçmesi kuşların hastalanmasına ve çeşitli
ölümlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Diğer bir sorun ise kuşçuların organize
olabilecekleri ve kuşlarını tanıtabilecekleri bir yerin olmamasıdır. Başka bir sorun ise kuş
hastalıkların çokça görülmesi ve kuşların beslenmesi için yeterli ve özel yem
bulunamamasıdır. Van Yüksek Uçucusu olarak bilinen kuşların maddi değerinin yüksek
olması da kuş hırsızlıklarının sık sık yaşanmasına neden olmaktadır.
Van’da bazı kesimlerin hobi amaçlı bazı kesimlerin ticari bazı kesimlerin ise ata-baba
yadigârı olarak gördüğü ve kültürel bir faaliyet olarak yaptığı güvercin yetiştiriciliğinin
geçmişi çok eskilere dayanır. Bu kültürel faaliyetin devam etmesi ve gelecek nesillere
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aktarılması için gerek kuş yetiştiricileri gerekse kuşçulukla ilgilenen birimlerin organize
olması gerekir.
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Türk Dini Düşüncesinde Türklük Kavramının Dönüşümü
Orhan AYAZ1
Özet
19. yüzyılın ortalarında bir muhalefet hareketi olarak Türk dini düşüncesi, Osmanlı
Devleti’nin çöküşünü engellemek için modern siyasi fikirleri, dini bir terminoloji kullanarak
siyasi hayata dâhil etmiştir. Türklük bilinci ve Türkçülük düşüncesi de bu tarihten itibaren
filizlenmeye başlamış ve Türk dini düşüncesinin gündemini işgal etmiştir. Türk dini düşüncesi
sürecin başında Türklük düşüncesine mesafeli davranmış ve hatta zaman zaman muhalefet
etmiştir. Ancak zaman içinde Türk dini düşüncesinde Türklük kavramı önemli dönüşümlere
uğramış ve bu dönüşümün önemli uğrakları olmuştur. Böylece siyasi reformların İslam
hukukuna uygun olması gerektiğini vurgulayarak muhalefet yapmaya başlayan Yeni
Osmanlılar hareketinden itibaren, Türk dini düşüncesi içindeki Türklük kavramının izini
süremeye başlamak mümkündür. İlk ciddi değişim II. Meşrutiyet’le başlarken, 1980 öncesi ve
sonrası dönemlerde de önemli dönüşümlerin yaşandığını söylemek mümkündür. Bu çalışmada
bilgi sosyolojisi perspektifinden, dini düşüncede Türklük kavramının ne yönde ve ne niçin
değiştiği, dini düşünürlerin metinlerinden hareketle analiz edilecektir. Bu anlamda çalışmamız
yorumlayıcı bir yaklaşımla literatür okuma ve belge analizine dayalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dini düşünce, Türkçülük, kavramsal değişim, bilgi sosyolojisi
Transformation of the Concept of Turkishness in Turkish Religious Thought
Abstract
In the mid-19th century, as an opposition movement, Turkish religious thought
incorporated modern political ideas into political life using a religious terminology to prevent
the collapse of the Ottoman Empire. The awareness of Turkishness and the idea of Turkism
started to sprout from this date and occupied the agenda of Turkish religious thought.
However, over time, the concept of Turkishness has undergone significant transformations in
Turkish religious thought and has had important moments of this transformation. In this
context, it is possible to start to trace the concept of Turkishness in Turkish religious thought
since the New Ottomans movement, which started to oppose by emphasizing that political
reforms should be in accordance with Islamic law. While the first serious change began with
II. Meşrutiyet, it can be said that important transformations were taken place in the periods
before and after 1980 as well. In this study, from the perspective of the sociology of
knowledge, in what direction and why the concept of Turkishness has changed in religious
thought will be analyzed with reference to the texts of religious thinkers. In this sense, our
study will be based on literature reading and document analysis with an interpretative
approach.
Keywords: Religious thought, Turkism, conceptual change, the sociology of knowledge
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Giriş
Hayali bir cemaat olarak bir millete/ulusa mensup olma düşüncesi modern bir
durumdur ve çoğu modern kavram gibi bu düşüncenin temellerini Rönesans hümanizmine
kadar götürmek mümkündür. Hümanistler, insanın kendi aklı ve iradesi sayesinde kendi
kaderini şekillendirme potansiyeline sahip olduğu düşüncesini güçlendirmişlerdi. Bu düşünce
aynı zamanda dünyadaki her şeyin takdiri ilahi tarafından yapıldığını reddetme anlamına
gelmiştir (Skinner 2014:116). İnsanın kendini keşfi olarak da ifade edilebilecek bu yeni
durum, büyük oranda insanın kendini nasıl bir toplumsal formda tahayyül edeceğini
belirlemiştir. Devamında Reformasyon hareketleri, siyasal toplumun sadece siyasal amaçlar
için var olduğu düşüncesini ortaya atmış ve siyasal toplumu Kutsal Roma İmparatorluğu
benzeri dini karakteri baskın bir birlik yerine, hâkimiyet alanlarında kendilerinden daha üstün
kimseyi görmeyen modern devlet dediğimiz bağımsız birliklere giden yolu açmıştır (Skinner
2016:543). Dolayısıyla Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau
gibi siyaset teorisyenlerinin düşüncesinde, güvenliklerini ve çıkarlarını korumak için
sözleşmeye oturan insan modelini bu bağlamda düşünmek mümkündür (Grotius 2011:20;
Hobbes 2017:104; Locke 2016:132; Rousseau 2020:27). Başka bir ifadeyle, insanlar kendini
hayalini bir cemaat olarak bir milletin/ulusun içinde hissetmeden önce, kendisinin efendisi
olabileceğini ve diğer insanlarla eşit ve özgür bir konumda sınırları belli bir coğrafyada
egemen olabileceğini öğrenmiştir. Bu yeni seküler toplumsal tahayyül formunun “kutsal
hayali cemaatlerin aşınmasıyla” mümkün hale geldiğini de not etmek gerekir (Anderson
1995:56). Çünkü Batı Avrupa’da sadakat ve aidiyetler bundan önce evrensel olarak
kilisedeydi ve yerel olarak da şehirlere veya feodal beylereydi 2 (Hayes 2010:43).
Tabii ki aydınlanma filozofları evrensel bir insanlık tanımından hareketle
düşüncelerini temellendirmişti. Burjuva sınıfı da, şayet dini, feodal ve monarşik despotluklar
biterse, özgür insanların siyasi ve sosyal düzeni evrensel akla uygun olarak yeniden
kuracağına dair bir iyimserlik beslemişti. Batı Avrupa’da burjuva sınıfı, bu felsefeyi ideolojik
iktidar olarak kullanarak devrimler yapacaktır. Bu tabloda ulus/millet kavramının halk
kavramına yakın bir anlamı vardır. Bu bağlamda, toplumsal sözleşmeyi esas alan yönetimlerin
temel özeliğini yansıtan, “halk aracılığıyla ve halk için halk yönetimi” ifadesindeki “halk”
kavramı, siyasi devrimler çağında millet/ulus kavramının neye gönderme yaptığını bize az çok
göstermektedir (Kervégan 2017:355). Bu anlamda Sieyès, “devrim döneminde, halk tam bir
ulus örneği oluşturuyordu” der. Ona göre halkın dışındakiler ulusun/milletin bir parçası
olamazlardı. Burada ulusun/milletin aynı yasaya bağlılık gösteren bireylerden oluştuğunu
anlıyoruz. Bireyler, özgür katılımla oluşturulan bu millet/ulus birliğine doğuştan üye değildir,
iradi bir şekilde bu ulusa dâhil olabilir veya o ulusun üyesi olmaktan vazgeçebilirler.
Ulus/millet düşüncesi diğer taraftan ulusların/milletlerin devleti anlamında ulus-devlet
anlayışını da beraberinde getirmiştir (Sosoe 2017:929).
19. yüzyılın başlarına kadar Batı’da ulus bu şekilde tahayyül edilmiştir. Tabii ki bu
süreçte modern millet tipi bir toplumsal tahayyül biçimine imkân veren tedrici bir şekilde ve
pratik hayatın bir gereği olarak gelişen bazı süreçler olmuştur. Örneğin İngiltere’de daha
1362’de ve Fransa’da 1539’da olmak üzere sırasıyla İngilizce ve Fransızcanın krallar için
merkezileşme imkânı veren yönetim dillerine dönüşmesi bu süreçlerden bir tanesidir. İfade
2

Bu sadakatler daha sonra milli monarşiye bağlanmış ve Fransız ihtilali süreciyle birlikte hayali cemaat anlamında millete
yönelmiştir.

83

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

edildiği gibi bu, kesinlikle ulus inşa etme niyeti güdülmeden “idari halk dillerinin doğuşuyla”
neticelenen pragmatik gelişmelerin sonucu olmuştu (Anderson 1995:56-58). Bu süreçte aynı
zamanda uzun süredir Avrupa’nın edebi dili olan Latince yerine yerel dillerde edebi eserler
yayınlanmaya başlanmıştı. Dante, Shakespeare, Machiavelli kendi yerel dillerinde eser
verenler arasında en bilinen örneklerdir. Bu süreçte Latince üzerinde yapılan çalışmalar onu
zor ve karmaşık bir dile çevirmişti. Bu durum Latincenin bir edebiyat dili olarak
kullanılmasına engel olunca İtalyanca, Fransızca ve İngilizce gibi daha yerel dillere alan
açılmıştı. “Latincenin düşüşü, eski kutsal dillerle bütünleştirilen kutsal cemaatlerin
parçalanma, çoğullaşma ve bölgeselleşme sürecini örnekliyordu” (Anderson 1995:33). Ayrıca
matbaanın Avrupa’da yaygın kullanımı bu döneme denk gelir. Farklı lehçeler, belirli sınırlar
içinde çok daha az sayıdaki yayın dilli şeklinde derlenmeye başlandı. Kapitalist yayıncılık
daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yerel dillerde yayın üretimine ve dağıtımına
imkân tanıdı. Örneğin, 16. yüzyılda güncel olaylar hakkında risale basımı olağanlaşmış, 16.
yüzyıldan sonra da gazete ve dergiler toplumun geniş kesimlerine ulaşmaya başlamıştı (Burke
2001:168). Yine bu dönemde Reformasyon ve devamındaki din savaşları aynı zamanda yerel
dillerde propaganda savaşını beraberinde getirmişti. Protestan Reformcular ve Katolikler yerli
halkın desteğini almak için, o halkın dilinde broşürler, tenkit ve müdafaa yazıları yayınlayarak
yine yerel dillerin yaygınlaşmasına hizmet etmişlerdir (Hayes 2010:47). Bütün bu gelişmeler,
hayal edilmiş bir siyasal cemaat olarak ulusları/milletleri tarih sahnesine çıkarmıştı. “Hayal
edilmiştir, çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, onlarla
tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde
toplamlarının hayali yaşamaya devam eder” (Anderson 1995:20).
Ulus/millet kavramı siyasi devrimler çağında nihai anlamını henüz kazanmamıştı. 19.
yüzyılın başından itibaren ulus/millet kavrayışını farklı bir yere taşıyan gerek felsefede
gerekse siyasi pratiklerde değişimlere şahit olmak mümkündür. Öncelikle Napolyon,
vatanseverce konuşmalar ve törenlerle Fransız ordusu ve halkının milliyetçi potansiyelini
hareket geçirmişti. Napolyon devamında ihtilal savaşları adı altında Avrupa’yı işgal etmeye
başladığında zayıf olan milliyetçilikler, savaşlar sürdükçe uyanışa geçecekti. Özellikle
Almanya’da işgale tepki gösteren yazarlar, romantik ulus/millet düşüncesine öncülük
etmişlerdi (Hayes 2010:76). Bu gelişmeler aynı zamanda milletin milliyetçiliğe dönüşmesini
de ima eder. Örneğin söz konusu Alman nasyonalist yazarlardan Fichte, Fransız ben’inin
karşısına Alman ben’ini koyar ve her alanda Almanya’nın üstünlüğünü savunur (Touchard
2015:502). Dönemin diğer nasyonalist Alman yazarları da hesaba kattığımızda daha önce
anlattığımız toplumsal sözleşmeye dayalı millet/ulus düşüncesinin romantik ulus düşüncesine
dönüştüğünü görmek mümkündür. Bu ikinci ulus düşüncesinin en karakteristik özelliği,
organik ve doğal bağlarla belirlenmiş kapalı bir kimliğe sahip olmasıdır. Söz konusu bağlar,
aynı dili konuşan, aynı kökten gelen bir toplulukta yaşayan insanlar arasında tarih boyunca
oluşmuş bağlardır (Sosoe 2017:930).
Ulus ve ulus-devlet düşüncesine ilişkin Alman romantizmine, Alman idealizmini de
eklemek gerekir. Bu anlamda, güvenlikleri ve çıkarları için sözleşme yapan bireylerin icadı
olan devlet, Hegel’de Tanrı’nın yeryüzündeki yürüyüşüne dönüşmüştür (Hegel 2016:204).
Ulus/millet düşüncesinin serüveni üzerinde 19. yüzyılın ikinci yarısını etkisi altına alan ve
siyasetle biyolojiyi iç içe sokan Darwin veya Darwinciliği de not etmek gerekir. Yine 20.
yüzyılın hemen başında farklı alanlardan Aydınlanma düşüncesine meydan okumalar
yaşanmıştır. Jules Verne ve Anatole France aklın erdemlerine, bilime ve gelişmeye karşı
karanlık güçleri ve yaşam gücünü yüceltir. Nietzsche eserlerinde kitleleri küçümser ve üst
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insanı öne çıkarırken; Bergson, yaşam atılımını ve yaratıcı evrimi vurgular. Ayrıca Sorel
mitleri ve şiddeti överken Freud ve Durkheim farklı disiplinlerden akıl aleyhine bilinçdışı
süreçleri ve yapıları ön plana çıkartır (Touchard 2015:762).
Bu fikri arka planla paralel bir şekilde – özellikle 1870-1914 yılları arasında- ulus
inşası anlamında büyük bir sıçrama gerçekleşir. Örneğin, Fransa 1870’ten sonra yol, askerlik
ve okul içi eğitim gibi araçları kullanarak köylülerden modern ve vatansever Fransızlar inşa
etmişti (Weber 2017). Avrupa genelinde milli/ulus devlet sınırları içerisinde kalan dinî, ırkî ve
etnik azınlıklar baskı ve asimilasyona maruz kalmıştır. Bunun sonucu olarak, Almanlar kendi
azınlıklarını “Almanlaştırarak”, Ruslar ise “Ruslaştırarak” eritmeye çalışmıştır (Hayes, 2010:
122-133). Sonuç olarak romantik ve idealist öğeler de içeren ulusların söz konusu yükselişi
kısa zaman sonra kanlı küresel dünya savaşlarına neden olacaktır (Mann 2012). Böylece
sosyal sözleşmeye dayanan ulus/millet düşüncesi sadece günümüz demokrasinin değil, söz
konusu felsefi arka planın da yardımıyla 20. yüzyıl nasyonal sosyalizm ve faşizm
düşüncelerinin de temelini oluşturmuştur.
Yukarıda çerçevesi çizilen modern millet/ulus düşüncesi Yeni Osmanlılar hareketiyle
Türk dini düşüncesinin de gündemine girmiştir. Ancak yaklaşık yarım asır sonra dini
düşüncenin modern millet/ulus anlayışında köklü değişiklikler yaşanacaktır. İlk değişiklik
sinyalleri II. Meşrutiyet dönemiyle başlar ve 1970’lerin sonuna kadar, kavrayışta ciddi bir
değişiklik yaşanmaz. 1980’den sonra ise Türk dini düşüncesinin millet/ulus algısı hatırı sayılır
bir çeşitlilik arz edecektir. Çalışmanın başında 1980 sonrasını da analiz etmeyi tasarlamamıza
rağmen, konunun müstakil bir çalışmayı gerektirecek kadar karmaşık olması, konuyu
1970’lerin sonuyla sınırlandırmamıza neden olmuştur. Dolayısıyla Türk dini düşüncesinin
millet/ulus kavrayışı, 19. yüzyılın ortasından Cumhuriyet dönemine kadar ve Cumhuriyet
döneminden de 1970’lerin sonuna kadar olmak üzere iki dönemde analiz edilecektir.
Çalışmamız yorumlayıcı bir yaklaşımla literatür okuma ve belge analizine dayalı
olmuştur. Bilgi sosyolojisinin teorik çerçevesini kullanarak, kendi etkileşimsel koşullarının
sonucu olmayan bir bilgi sisteminin toplumsal bir değişmeyi tetikleme imkânını soruşturmayı
amaçlıyoruz.
Türk Dini Düşüncesinde Türklük Algısının Dönüşümü
a) Yeni Osmanlı Hareketinin Doğuşundan Cumhuriyet Yıllarına Kadar
Osmanlı Devleti’nde, Avrupa’da yükselişe geçen modern devlete ve milliyetçiliğe
karşı ilk ciddi tepkiyi II. Mahmut vermiştir (Berkes 2008:176). Bu ilk tepkiyi daha sonra
Tanzimat adıyla bilinen ve 1839’de başlayıp 1876 yılına kadar devam eden reformlar takip
etmiştir. Bu reformların ulus/millet kavramına bakan yönü, din farkı gözetmeksizin
kanunların herkese uygulanmasıdır. Özellikle 1856’de ilan edilen Islahat Fermanı
uluslaşma/milletleşme açısından kritik önemdedir. Söz konusu ferman, o zamana kadar hâkim
millet konumunda olan Müslümanlardan bu ayrıcalığı alıp, onları Gayrimüslimlerle eşit
“Osmanlı vatandaşı” yapmayı amaçlamıştı. Ancak bu tasarruflar, Müslüman tebaa aleyhine
eşitsiz koşullara neden olmuştu. Böylece Tanzimat bürokrasisinin bu reformlarına, Namık
Kemal ve Ziya Paşa’nın başını çektiği Yeni Osmanlılar ilk sistematik muhalefeti yapmıştı.
Yeni Osmanlılar düzenlemeleri yüzeysel ve taklit eseri olarak görmüş ve İslami esaslara ve
İslam hukukuna dayanan özgürlükçü bir meşrutiyet yönetimi talep etmişlerdi (Tanpınar
2016:419). Bu bağlam bu ilk dini düşünürlerin ulus/millet anlayışını şekillendirecektir.
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Namık Kemal’in, siyasal toplumu modern paradigma içinde kavradığını söylemek
mümkündür. O, sözleşmeci filozofları takip ederek, yönetimin kaynağı olarak sözleşmeyle bir
araya gelip iktidarlarını bir yöneticiye transfer eden eşit özgürlüğe sahip bireyleri gösterir.
Ona göre “hakimiyet umumundur” (Namık Kemal 2018:16). Dolayısıyla burada Namık
Kemal’in tam da devrimler çağındaki ulus/millet formunu benimsediğini söylemek
mümkündür. Söz konusu yazısının 1868’deki Hürriyet gazetesinde geçtiğini düşünürsek onun
ulus/millet kavrayışının, kendi dönemindeki Avrupa’da yaygın olan romantik ve idealist
öğeler taşımadığını, bilakis yarım asır önceki Batı Avrupa rasyonel hukuki ulus/millet
düşüncesine dayandığını söylemek mümkündür. Benzer şekilde Ziya Paşa da aynı gazetede
klasik padişah-tebaa dikotomisinden ayrılmakta ve çıkarlarını düşünen hür insanların meclis
aracılığıyla siyasal toplumu oluşturacağını dile getirmektedir (Ziya Paşa 2018:256). Başka bir
ifadeyle, padişaha/krala sadakatten doğan veya bir kutsala aidiyetten ortaya çıkan bir
toplumsal tahayyül biçiminden ziyade güvenlikleri ve çıkarları için aralarında sözleşme yapan
bütün bir halk/ulus/millet anlayışı söz konusu hale gelmiştir. Muhalefet hareketi içindeki Ali
Suavi’nin konumu biraz farklıdır. Ali Suavi, ölümüne neden olan Çırağan hadisesine kadar
birçok kimliğe bürünmüştür. Kimi zaman ortak bir köke dayanan Türk birliğini savunurken,
kimi zaman da Yeni Osmanlı hareketiyle uyumlu bir şekilde şu ifadeleri kullanmıştır: “Acaba
vükelamız biliyorlar mı ki kavmiyet davası, Avrupalılarca bir mesele olup, bizde kavmiyet
davası yoktur. Kavmiyet davaları bizim perişan olmamıza bais olur” (Kuntay 2014:78).
Türkçü, Arapçı, Meşrutiyetçi gibi “bir yığın denecek kadar Suavi” olmasına rağmen (Kuntay
2014:239), dönemin dini düşüncenin aksine rasyonel ulus/millet düşüncesine ilk romantik ve
idealist temaları taşıyan Ali Suavi olmuştur.
Namık Kemal’e göre Osmanlı Devleti, farklı dil, din, etnik ve fikirdeki toplulukların
eşit hukukta ve ortak çıkarda birleşmesinden meydana gelir (Namık Kemal 2019:98). Burada
çok milletli Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı tehdidi fark eden ve çözüm arayışında
olan dini düşünür karakterini hemen fark etmek mümkündür. Aslında Türk dini düşüncesi
Osmanlı İmparatorluğu için yıkıcı olmaya başlayan ve 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra
yükselişe geçen milliyetçi dalgaya karşı, siyasi devrimler çağındaki ulusun/milletin temeli
olan toplumsal sözleşme diline başvurmuştur. Bununla paralel olarak – Ali Suavi’nin bazen
belirginleşen Türkçü tavrını saymazsak- Türk dini düşüncesi, aynı kökten gelen ve aynı dili
konuşan insanlardan müteşekkil bir toplumsal tahayyül formundan ziyade, farklı dil ve
kökenlerden gelse bile “hukukta birbiriyle müsavi, menfaatte yekdiğeriyle müşterek”
insanlardan oluşan bir ulus/millet tasavvuruna sahip olmuştur. Ancak dini düşünce bu dile
başvururken, söz konusu felsefeyle derinlemesine yüzleşip onu benimsemek yerine pragmatik
davrandığını devamındaki çelişkilerden anlamak mümkündür. Namık Kemal, Osmanlı
Devleti’ndeki -Müslüman ve Gayrimüslim fark etmeksizin- kavimlerin eşit hukukta ve ortak
çıkarda birleşmelerini savunduğu makalesinde, sözgelimi Arapların “uhuvvet-i İslamiye ve
tabiiyyet-i hilafet” bağıyla Osmanlı Devleti’ne bağlandığını dile getirerek, hem geleneksel
hem de modern kavrayışı aynı metinde dile getirmekte bir sakınca görmez. Benzer şekilde
Namık Kemal tarihsel süreçte İslam hukukundaki Müslümanların ve Gayrimüslimlerin farklı
hukuklara tabii olduğunu görmezden gelir ve İslam hukukunun aslında doğal hukuk
teorileriyle bir çelişki yaşamadığını, dolayısıyla İslam hukukunun Osmanlı
milletinin/ulusunun ortak hukuku olabileceğini savunur (Namık Kemal 2019: 99100). Namık
Kemal’in, başka bir yazısında da benzer şekilde din temelli İslam birliğini savunduğunu,
dolayısıyla güvenlikleri ve çıkarları için sözleşme yapan üyelerden oluşan ulus/millet fikriyle
çeliştiğini görmek mümkündür (Namık Kemal 2019: 84).
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II. Abdülhamid’in tahta çıkmasıyla, Yeni Osmanlılar muhalefeti siyasi düşünceleriyle
birlikte yer altına girer. II. Abdülhamid tahttan indirildikten sonra, II. Meşrutiyet’le birlikte bu
dönemin dini düşüncesi, Yeni Osmanlıların ulus/millet kavramını çelişkileriyle birlikte
benimser. Ancak 20. yüzyılın başlarına denk gelen bu süreçte kimi şeyler değişmiştir.
Öncelikle 93 Harbi’nden sonra, II. Abdülhamid özellikle Balkanlar’daki milliyetçi dalgadan
etkilenir ve siyasetinin merkezine İslam’ı yerleştirir. Bu siyaset, II. Meşrutiyet dönemi dini
düşüncesi üzerinde kayda değer bir etki bırakacaktır. Diğer taraftan dini düşüncenin dışında
bizzat ortak dil, etnik köken ve düşünceyi savunan Türkçülük cereyanı kristalize olacaktır.
Başka bir ifadeyle edebi Türkçülük politik Türkçülüğe dönüşür ve Türkçülük siyasi bir
alternatif olarak belirir. Özellikle 20. yüzyılın ilk on yılında, eğitim için veya Rusya’da
takibata uğradıkları için İstanbul’a gelen Rusyalı Türkçü aydınlar siyasi tartışmalara katılarak
milliyetçi ideolojinin gelişmesinde kritik rol oynamıştı (Bora 2017:199). Tabii ki bu iki faktör
özellikle Balkan Savaşları’na kadar, dini düşüncenin millet/ulus tahayyülünün dini karakterini
daha baskın yapacaktır. Dahası 19. yüzyıl Oryantalizminin bir kolu olan Türkoloji’nin,
Türklüğü tanımlaması ve “Türk” ismine itibar kazandırmasından dolayı dini düşünce
Türkçülüğü “ithal bir komplo” olarak algılamıştı. Özellikle Vambery’nin Siyonizmi
benimsemiş bir Yahudi oluşu hatırı sayılır bir itiraz gerekçesiydi (Bora 217: 197).
Bu süreçte İslam kardeşliği sıkça vurgulanacak ve dini geri plana atan ulus/millet
reddedilecektir. Musa Kazım İslam kardeşliğinin sonsuza kadar korunması için İslamiyet’in,
“iddia-yı millet ve cinsiyet’i şiddetle reddettiğini ifade eder. Ona göre “ırkçılık ve milliyetçilik
menedilmezse” millet/ulus arasında kardeşlik biter ve millet çözülür (Musa Kazım 2017:127).
Dönemin başka dini düşünürü olan Eşref Edib, Gayrimüslimlerin de bir çeşit Müslüman
olduğunu söyler, dolayısıyla kardeşlik dairesinin içine onların da alınmasında bir sakınca
görmez (Sirozlu H. Eşref Edib 2012:272). Burada İslam düşüncesindeki uhuvvet/kardeşlik
kavramıyla, Fransız Devrimi’nin kardeşlik/fraternité kavramının bir sentezinin yapıldığına
şahit olmak mümkündür. Benzer şekilde Babanzâde Ahmed Naim, dönemin Türkçülük
akımını kastederek, milliyetçiliğin bir hastalık olduğunu söyler (Babanzâde Ahmed Naim
2017:331). Benzer bir sentezi Ahmet Hamdi Akseki de yapar ve her milletin kendi başına
hareket etmesini İslamiyet için bir felaket olarak görür. Ona göre İslamiyet’in amacı bütün
insanlar arasında bir kardeşlik ve Müslümanlar arasında da birliği sağlamaktır (Ahmet Hamdi
Akseki 2017:824). Bu dönem dini düşünürlerinin millet kavramını ele aldıkları yazılarında
“Türk” kelimesi nadiren kullanılır. Sözgelimi Ferdi Kam’ın, “Milli Hüviyet” yazısında “Türk”
kelimesi hiç geçmemekte, “Osmanlı” ve “Müslüman” ifadeleri tercih edilmektedir (Ferid Kam
2017:579).
Bazı kritik gelişmeler Türk dini düşüncesinin yukarıda çerçevesi çizilen ulus/millet
anlayışının değişmesine neden olmuştur. Bir siyasi alternatif olarak Türkçülük, İttihat ve
Terakki’nin 1912’de kurulan Türk Ocağı derneğini Ziya Gökalp aracılığıyla denetlemek
istemesiyle bir eşik atlar. Aslında İttihat ve Terakki, Türk Ocağı derneğini kontrolüne almaya
çalışırken önemli oranda onun ideolojik hegemonyasına kapılacaktır. Böylece zamanla İttihat
ve Terakki’nin pan-İslamcı ve Batıcı-liberal tarafları Türkçülük cereyanı lehine kan
kaybedecektir ve Türkçülük bu süreçte güçlenerek çıkacaktır (Bora 2017: 206). Sonuç olarak
İttihat ve Terakki, “Türklerin hâkim durumda oldukları merkeziyetçi bir Osmanlı Devleti
meydana getirme” siyaseti gütmüştü. İttihat ve Terakki idaresinin İmparatorluk içindeki Türk
olmayan Müslümanlara Türkçeyi3 dayatmaya çalışması Araplar ve Arnavutlar arasında
3

II. Abdülhamid de daha çok merkezileşme motivasyonuyla İstanbul’da dili Türkçe olan Aşiret Mektebi kurmuştu.
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isyanlara neden olmuştur (Karpat 2011:183). 1910 yılında meydana gelen Arnavut isyanında,
Müslüman Arnavutların da kısmen Gayrimüslim Arnavutların yanında isyana katılması dini
düşünceyi ciddi anlamda sarsmıştır (Kara 2019:34). Ayrıca I. Dünya savaşında Arapların
İngilizlerin yanında yer alması, Türkçülük düşüncesini güçlendirdiği gibi dini düşünürleri de
Türkçülük cereyanına yaklaştırmıştır (Karpat 2017:111).
Dönüşüm için bir diğer önemli gelişme, 1912-13’deki Balkan Savaşları’dır. Bu
savaşlarda Batılı devletlerin, yaşanan toplu kıyımlara ve insanlık suçlarına kayıtsızlığı,
genelde Türk düşüncesinin özelde dini düşüncenin daha önce yüksek medeniyet değerlerinin
atfedildiği Batı’ya karşı bakış açısını da değiştirecektir. Bu süreçte Türk milliyetçiliğinin
Batı’ya olan sempatisi kine dönüşecektir (Bora 2019: 209). Bu önemli bir nokta zira özellikle
1950’den sonra bu kin temasını, dini düşünce de taklit edecektir. Böylece daha önce zaten
pragmatik nedenlerle ilgi gösterilen ortak çıkara dayalı eşit özgürlüğe sahip bireylerin
sözleşmesinden oluşan millet/ulus düşüncesi terk edilecek ve ortak köke ve dile dayanan
romantik ve idealist milliyetçiliğe dönüş başlayacaktır. Daha önce musibet ve hastalık olarak
ifade edilen milliyetçilik benimsenecek ve onun yerine daha çok “ırkçılık” gayri İslami kabul
edilecektir. Said Halim Paşa’nın yazıları bu geçiş dönemini çok iyi yansıtır. Said Halim Paşa,
“Dünyadaki insan topluluklarını sosyal bakımdan teşkilatlandırmanın en güzel yolu olarak,
insanların milletler şeklinde sınıflandırılması olmuştur” diyerek ortak bir dile bağlı millet/ulus
düşüncesini kabul etmiş görünüyor. Ona göre Müslüman milletler “sosyalizmin kurmak
istediği beynelmilelciliğe benzer” bir “İslamlararası yardımlaşma” örgütü şeklinde
teşkilatlanabilirler (Said Halim Paşa 1998:213). Aynı şekilde onun gözünde İslamiyet
milliyetçiliğe karşı değil, ırkçılığın taassup ve benciliğine muhalefet etmektedir (Said Halim
Paşa 1998: 215). Bu yaklaşım Türk dini düşüncesinin millet/ulus tahayyülünde kritik bir geçiş
noktasıdır. Önceki ortak çıkara dayalı hukuki birliktelik ve İslam kardeşliğine dayalı kutsal
millet tasavvuru, yerini ortak dile –şimdilik köken yok- dayalı milliyetçi tahayyüle bırakmaya
başlamıştır. Daha önce İslam kardeşliği –bazen de insanların kardeşliği- için atıf yapılan ayet
ve hadisler geri plana çekilecek ve kutsal metinler yeni milliyetçi tahayyülü meşrulaştırılacak
şekilde yeniden ele alınacaktır. Sürecin başında az da olsa kimi dini düşünürler bu dönüşüme
karşı çıkacaktır. Mehmed Akif, “Son siyaset ise Türklük o siyaset yürümez!” (Ersoy
2017:387), diye tepki gösterecektir. Fakat zaman Mehmed Akif’i yanıltacaktır, çünkü en
azından bu çalışmadan çıkan analizlerden hareket edersek 1980’lere kadar yürüyen belki de
tek siyaset olacaktır.
b) Cumhuriyet Yıllarından 1970’lerin Sonuna Kadar
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, dini düşüncenin önemli bir kısmı kamusal alandan
uzaklaşmış bir kısmı ise yeni ulus-devletin inşa sürecine destek vererek “İslamcı-Türkçü”
noktaya gelmiştir. Örneğin Falih Rıfkı Atay, Şükrü Kaya ve Suphi Tanrıöver’in yeni devletin
vatandaşlarını saf/som Türk görme isteğine İsmail Hakkı İzmirli Hz. Peygamberin Türk
olduğunu ispatlamaya çalışarak karşılık verir. İsmail Hakkı İzmirli’nin Peygamber ve Türkler
yazısı bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biridir. O, söz konusu yazısında Hz.
Peygamber’in soyunun Türklere dayandığını ispat etmeye çalışmaktadır (İsmail Hakkı İzmirli
2014:730). Bir diğer anılmaya değer yazılardan biri de Şemseddin Günaltay’ın Türk Tarihi
Tezi’dir. Günaltay’ın bu yazısı, tarih ve coğrafyanın milliyetçi millet/ulus formuna göre
yeniden nasıl değerlendirdiğinin güzel bir örneğini sergilemektedir (Günaltay 2017:1113).
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1950’den sonra Türk dini düşüncesi kamusal tartışmalara yeniden katıldığında,
Cumhuriyet yönetiminin neredeyse bütün mirasına muhalefet etmesine rağmen, onların
milleti/ulusu milliyetçi bir forma dönüştürme politikalarına itiraz etmemiş ve bu tahayyül
formunu büyük oranda benimsemiştir. Cumhuriyetin ilanından hemen önce Türk dini
düşünürleri, köken birliğine dayanmasa da dil ve kültür birliği temelinde millet/ulus
düşüncesini benimsemeye başlamıştı. Ancak Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayıp 1980’lere
kadar dil ve kültür birliğine köken birliği de eklenecektir. Bu anlamda cumhuriyetten önce
genelde sadece Türkçülük cereyanı içindeki yazarların kullandığı kökenle ilgili mitolojik
temaları, Türk dini düşüncesi de kullanmaya başlayacaktır. Buna bağlı olarak Sezai Karakoç,
“Kızılelma” temasını kendilerinin “ülkü sembolü” olarak belirtirken (Karakoç 1989:40),
Necip Fazıl Kısakürek de “Bozkurt” mitine yer verecektir (Kısakürek 2005:68).
Daha önce yekpare kutsal hayali bir cemaat olarak kabul edilen İslam toplumu, bu
dönemde zihinde milletler şeklinde kategorize edilmiştir. Bu anlamda Sezai Karakoç, İslam’ı
“Hint-İslam”ı, “Türk-İslam”ı şeklinde dil, kültür ve köken birliğine dayalı milli kategorilere
ayırır (Karakoç, 1989: 340). Milleti bu şekilde tasavvur etme kesinlikle modern bir durumdur.
Dini düşünce bu duruma uygun olarak mekânda, coğrafyada ve insanlık dünyasında yeni
kategorilere gitmişti (Ayaz 2020:242). Daha önce bir “ulul-emrin” veya hanedanın neden
olduğu coğrafya ayrımına şimdi ortak dil, kültür ve kökene dayalı millet tahayyülü şekil
vermiştir. Örneğin Nurettin Topçu için Müslümanlar önemlidir ancak aynı zamanda gayri
Türk Müslümanlar “ana soy” Türklerim somluğuna/saflığına bir tehdittir (Topçu 1999b:129).
Benzer şekilde, 1930’larda Prof. Besim Darkot’un benimsediği, “Dersimlilerin dağlı Türkler
olduğu” tezi (Bora 2017: 224) Necip Fazıl Kısakürek tarafından da benimsenir. Ona göre,
“Kürt” veya “Alevi” oldukları için öldürülen 50.000 kişi aslında Kürt ve Alevi değil, “halis
dağ Türkleridir” (Kısakürek 2013:137). Necip Fazıl Kısakürek’in, yeni ulus-devlet
programının som/yekcins/homojenleştirme sürecini benimsediğini görmek mümkündür.
Böylelikle daha önce çok milletli tasavvur edilen bir coğrafya, yeni dönemde tek ulus/millet
düşüncesine göre yeniden şekillendirilmiştir.
Bazı durumlarda, dini düşünürlerle Türkçülük düşüncesine sahip nispeten daha seküler
yazarlar arasındaki farklılıkların ortadan kalktığını söylemek mümkündür. Sözgelimi Erol
Güngör’e göre “Milliyetçi için tek gerçek Türk milletinin menfaatıdır” (Güngör 2007:393).
Daha çarpıcı başka bir örnekte, Batı’nın bütün değerlerine muhalefet eden Nurettin Topçu
Rusya ve Amerika’yı milli olmamakla ayıplamış ve Avrupalı devletlerinin milli ruhlarının
yozlaştığını ifade etmiştir (Topçu 1998:115, 1999b:127).
Yeni dönemle ilgili diğer bir önemli nokta, Türk dini düşüncesinin yeni toplumsal
tahayyül biçimine uygun diğer dönemden faklı ayet ve hadislerin ön plana çıkarılmasıdır.
Buna bağlı olarak Necip Fazıl Kısakürek, “Kişi kavmini sevdiği için suçlandırılmaz!” hadisini
zikreder (Necip Fazıl Kısakürek 2005: 234). Aynı şekilde Nurettin Topçu’ya göre
milliyetçilik Hz. Ömer’den bize miras kamıştır (Topçu 1999a:31). Erol Güngör ise
milliyetçiliğin İslam’ın özüne aykırı olmadığını bir ayetle güçlendirmeye çalışır (Güngör
2007: 149). Cumhuriyetten önceki Türk dini düşüncesi, İslam tarihi ile ayet ve hadislere dil,
kültür ve köken birliğine dayalı millet tasavvuruna engel olmak ve ortak çıkar ile hukuk
önünde eşitliğe dayalı millet tahayyülünü meşrulaştırmak için başvurmuştur. Dini düşünürler,
Cumhuriyetle birlikte İslam tarihini, ayet ve hadisleri, bu sefer de neredeyse onun tersi bir
temayı kabul ettirmek için işe koşacaktır.
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1980’lere doğru Türk dini düşüncesinin millet/ulus düşüncesindeki yekpare manzara
farklılaşma işaretleri verecektir. Bu çeşitlenmenin arka planında 1960’ların ortasından itibaren
başlayan Seyyid Kutup ve Mevdudî gibi İslam dünyasının diğer coğrafyalarından gelen
tercüme eserlerin payını not etmek lazımdır. Sözgelimi Sezai Karakoç, 1980’den sonra zaten
Necip Fazıl’a nispeten daha az kullandığı milliyetçi-muhafazakâr temalardan uzaklaşacaktır.
Aynı şekilde “Sağ, İslamiyet’tir” söylemiyle bilinen Hilâl dergisi, sağ-sol ayrımına karşı
çıkacaktır. Nuri Pakdil’in Edebiyat dergisi milliyetçi-muhafazakâr çizgiden anti-kapitalist bir
çizgiye yönelecektir (Bora ve Yanık 2017:294-99). Böyle bir çalışmanın kapsamını aşacak
derecede çeşitlilik gösteren 1980 sonrası Türk dini düşüncesinin ulus/millet kavrayışı,
müstakil bir çalışmayı hak etmektedir.
Sonuç
Hayali bir cemaat olarak millet/ulus düşüncesi Batı Avrupa’nın etkileşimsel
koşullarında inşa olmuştur. Burada bir millete mensup olma hissi, eşit özgürlüğü sahip
bireylerin sözleşmesine dayanan modern devleti inşa etme süreciyle birlikte gelişmiştir.
Kutsallıklarından arınmış modern hayali cemaat düşüncesine daha sonra romantik ve idealist
temalar eklenecektir. Dolayısıyla yola çıkarken üzerinde yükseldiği doğal hukuk temelli
eşitlik ve özgürlük ideallerinden ödün verecektir. Bütün insanlığı eşit şekilde özgür kılma
iyimserliği, 20. yüzyıl kanlı dünya savaşlarıyla sonlanacaktır.
Bütün bu gelişmeler Batı dışı toplumları da derinden etkilemiştir. En başta
etkilenenlerden birisi de farklı dini ve etnik cemaatlere sahip Osmanlı Devleti olacaktır. Türk
dini düşüncesi, kendisi için varoluşsal tehdit oluşturan milliyetçiliğin yükselişine karşı
pragmatik nedenlerle modern millet düşüncesine ilgi göstermiştir.
Bilgi sosyolojisindeki son tartışmalar, bilginin toplumun etkileşimsel koşullarından
çıktığını ve üretilen bilginin toplumu değiştirme potansiyeli üzerinde durur. Bu yaklaşımda
gözden kaçan nokta ise, başka bir toplumun etkileşimsel koşullarından doğan bir bilginin
başka bir toplumu değiştirme potansiyelidir. Bu anlamda Batılı ulus/millet düşüncesine Batı
dışı bir hareket olarak Türk dini düşüncesi idealist motivasyonla değil, pragmatik kaygılarla
ilgi gösterecektir. Başka bir ifadeyle, Batı dışı bir toplumun temsilcisi olarak Türk dini
düşüncesinin modern siyasi bilgilere olan yaklaşımını belirleyen temel etken pragmatizm
olmuştur. Yeni Osmanlılar eşit özgürlüğe sahip bireylerden oluşan hukuk temelli millet
düşüncesini, Osmanlı Devleti için yıkıcı hale gelen idealist ve romantik hayali cemaat
şeklindeki milliyetçiliğin karşısına çıkarmıştı. Bu anlayış Osmanlı Devleti toprak kaybettikçe,
önce kutsal hayali cemaate dönüşecek ve nihayet Balkan Savaşları’yla Birinci Dünya
Savaşı’nın sonunda, ortak dil/kökene dayalı romantik ulus/millet düşüncesine kayacak ve
millet düşüncesine idealist temalar eklenecektir. Sonuç olarak çok milletli imparatorluk tehdit
altındayken ortak çıkara dayalı hukuki millet düşüncesi daha faydalı görülüp ilgi gösterilirken,
İmparatorluk dağıldıktan sonra etnik Türk milleti temel alınarak kurulan Türkiye için ortak dil
ve kökene dayalı hayali cemaat olarak millet/ulus düşüncesi daha yararlı görülecektir.
Bununla birlikte iki dönem arasındaki önemli bir fark olduğunu söylemek mümkündür.
Cumhuriyetin kuruluşundan önce Türk dini düşüncesi Avrupa’nın toplumsal koşullarından
doğan modern siyasi kavramlara yüzeysel yaklaşmış dolayısıyla pragmatizmden de öte araçsal
bir motivasyonla ilgilenmiştir. Nitekim zamanı gelince de çok kısa süre içinde, özgürlük ve
eşitlik gibi modern siyasi kavramlardan hızla uzaklaşacaktır. Ancak yeni bir zihinsel kategori
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açmayı gerektiren dil ve köken birliğine dayalı hayali bir cemaat olarak “Türkçülük” istisna
olacaktır.
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Kanbalakzâde Hazmî ve Ömer Demirbağ’ın Şiirinde Münâcât
Sabrİ BALTA1
Özet
Klasik Türk şiirinin temsilcilerinden biri olan Kanbalakzâde Abdülhamid Hazmî’
(1856-1928) Elazığ Harput doğumludur. Sağlığında dört evlâdını yitiren Kanbalakzâde
Hazmi’nin acısı şiirlerine çok derin bir şekilde aksetmiştir. Onun şiirlerinde tesirini gösteren
diğer unsurlardan birisi de tasavvuf ve hikmettir. Şiirlerinde pek çok şairin tesirinin görüldüğü
Hazmî, gerek evlat acısının vermiş olduğu iç yangınlarını, gerekse duygu, düşünce, his ve
geniş kültürünü tasavvufla yoğurarak şiirlerine yansıtmıştır. Klasik Türk şiirinin günümüzdeki
en son dönem temsilcilerinden biri olan ve gelenekten beslenerek Türk şiirine yepyeni bir
estetik kazandıran ve Türk şiirine nefes aldıran Ömer Demirbağ (1959-) ise yine Elazığ Palu
doğumludur. Nazım şekillerinin pek çoğunu şiirlerinde kullanmakla beraber, daha ziyade
gazel tarzında şiirler kaleme alan şair, hem gelenekten beslenmiş, hem geleneğin dışına
çıkarak dini-tasavvufi konuları şiirine konu edinmiş, hem de geleneğin dışına çıkarak güncel
konuları işlemiştir. Şiirlerinde münâcât bahsini konu edindiğimiz her iki şairimiz de köken
olarak Elazığ’lıdır. Münâcât kelimesi, “Yakarmak, dua etmek, yalvarmak, niyaz etmek
anlamlarında kullanılan ve lügatte bir sırrı paylaşmak, gizlice fısıldaşmak olarak geçen bir
terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha ziyade o Allah’a karşı yapılan duaları, istekleri,
beklentileri, niyazları, yalvarışları dile getiren nazım şekillerinin adıdır. Edebiyatta her ne
kadar kaside türü olarak kullanılmış olsa da, gazel, kıta, rubâi, mesnevi tarzındaki formları
da mevcuttur. Bu çalışmamızda aynı şehir ortamında doğan, ancak farklı zaman dilimlerinde
yaşayan her iki şairimizin hayatına ve edebi şahsiyetlerine kısaca değinilerek, münâcât
kavramı incelenmiş ve her iki şairin birer münâcâtı karşılaştırma yöntemiyle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanbalakzâde Abdülhamid Hazmî, Ömer Demirbağ, Münâcât

Invocation in the Poems of Kanbalakzâde Hazmî and Ömer Demirbağ
Abstract
Kanbalakzâde Abdülhamid Hazmî (1856-1928), one of the representatives of classical
Turkish poetry, was born in Elazığ, Harput. The pain of Kanbalakzade Hazmi, who lost four
children in his life, was reflected deeply in his poems. One of the other elements that show its
effect in his poems is Sufism and wisdom. Hazmî, who was influenced by many poets in his
poems, reflected both his inner fires caused by the pain of a child, as well as his feelings,
thoughts, feelings and wide culture with Sufism. Ömer Demirbağ (1959-), who is one of the
most recent representatives of classical Turkish poetry and who feeds on tradition and gives
Turkish poetry a new aesthetic, was also born in Palu in Elazig. Although he uses most of the
verse forms in his poems, the poet, who wrote poems in the style of ghazal, both fed from
tradition, took religious-mystical subjects into his poetry by going beyond the tradition, and
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also worked on current issues by going beyond the tradition. These two poets, to whom we
made explanations and comments on the invocation in their poems, are from Elazig as their
origin. The word invocation is a term used in the meaning of praying, begging and
supplicating, and in the dictionary it means sharing a secret or whispering secretly. Rather, it
is the name of a literary form of ‘nazım’ that expresses prayers, wishes, expectations and
supplications to Allah. Although it is used as a type of ‘kaside’ in literature, it also has the
ghazal, kıta, rubâi, and mesnevi forms. In this work, the lives and literary personalities of
these two poets, who were born in the same city but lived in different time periods, were
briefly mentioned, then the concept of invocation was examined, and one invocation of both
poets was dealt with by comparison method.
Keywords: Kanbalakzâde Abdülhamid Hazmî, Ömer Demirbağ, Invocation
Giriş
Lügatte Allah’a yalvarma, dua etme anlamında kullanılan münacat kelimesi nevc
kökünden gelen ve Allah’a dua amacını güden bir kavramdır (Develioğlu, 1990:864).
Edebiyatta ise Allah’a yapılan yakarış ve yalvarışları ifade eden şiirlerin adıdır (Doğan,
2020:1). Tazarru, niyaz manalarını da taşıyan münacat kavramı Allah’tan medet ummak
maksadıyla yazılan bir şiir terimidir. Mesnevi ve kasidelerin haricinde hemen her türden
nazım şekliyle de yazılabilen nazım türüdür (Tok, 2020:2). Gazel, kıta, rubai gibi türlerle de
yazılmış olan münacatlar vardır. Buna tekke ve tasavvuf erbabının aynı içerikli ilahilerini
eklemek de mümkündür (Macit, 2020:1).
Önceleri Arap edebiyatında, X ve XI. yüzyıllarda Fars edebiyatında; XII. yüzyılda ise
Anadolu Türk Divan şiirinde ağırlıklı olarak yer edinen münacat türü, kulun azamet, kudret ve
yücelik sahibi olan Allah’ın karşısındaki zavallılığını, çaresizliğini dile getirdiği bir tür dua ve
yakarış olarak karşımıza çıkmaktadır (Doğan 2020: 1-2).
Kur’an-ı Kerim’de ise münacat pek çok ayetle karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birkaç
ayeti şu şekilde zikredebiliriz:
“En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsna) Allah’ındır. O halde O’na o güzel isimlerle dua
edin.”7/Araf/180 (Kur’an-ı Kerim, 1993:173).
“(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer
versin?” 25/Furkan/77 (Kur’an-ı Kerim, 1993:365).
“Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle) onlara: Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit
dua edenin dileğine karşılık veririm.”2/Bakara/186 (Kur’an-ı Kerim, 1993: 27).
“Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp
büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.” 40/Mü’min/60 (Kur’an-ı Kerim,
1993:473).
İnsanın zayıf yaradılışlı olması ve her an ihtiyaç içerisinde olmasından kaynaklanan
sebepler dolayısıyla insan mutlaka sığınacak bir varlığa ihtiyaç duyar. Acziyet içerisinde olan
insanın da Allah’tan başka sığınacak bir mercii yoktur. İnsan bütün istek ve dileklerini
yaratandan ister, O’na sığınır, O’na güvenir. Zira güç, kuvvet, kudret yalnızca O’na aittir.
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Halk şiirinde de münacatlara çokça rastlanmakla birlikte, onun zirvede olduğu dönem
Klasik edebiyat dönemidir. Münâcâtların pek çoğu da ilâhî formunda bestelenmiştir (Tok,
2020:2). Bu itibarla ifade etmek gerekirse Kanbalakzâde Hazmî’nin şiiri rast makamında ilâhî
formuyla bestelenmiş; Ömer Demirbağ’ın şiiri de yine segâh makamında şarkı formuyla
bestelenmiştir.
Bir manzum münâcât türünden bir örnek vermek gerekirse şiirlerinde “Adlî” mahlâsını
kullanan hattat ve şair Sultanlardan II. Sultan Bayezıt Allah’a şöyle münâcâtta bulunmuştur:
Hudayâ, Hudalık sana yaraşur
Nitekim gedâlık bana yaraşur.
Çü sensin penâhı cihân halkınun
Kamudan sana ilticâ yaraşur.
Şeh oldur ki, kullığun itdi senün
Kulun olmayan şah, gedâ yaraşur.
Sen eyle, anı ki sana yaraşur
Ben ittim, onu ki bana yaraşur.
Şu günde ki bir çâresi kalmaya
Anâ çâre-res Mustafâ yaraşur. (Kabaklı, 2016 :104).
Yine mensur münâcât türüyle ilgili de Sinan Paşa’nın tazarru-nâmesi pek bilindiktir.
Sinan Paşa münacatında şu şekilde yalvarmaktadır:
“…İlâhi! Beka isteyen cândan vucûd âfetlerini sen def et! Dirlik uman gönülden varlık
hicâbını sen ref et! Cân sırrın isteyene şer’yolını tarik et! Yoklık yolına gidene tevfîkini refik
et! Yolunda fenâ bulanı gene seninle var et. Aşkın şehidlerini gene sen yu.Yolunda ölenleri
gine sen ko. Seni sevenün derdin artur. Zikrün idenün virdin artur. Kaalde kalanı gaalden
geçür. Hâl isteyeni hâlden geçür. Kapında sınuk gönülleri lütfunla bütün tut. Yolundan azan
kulların tevfîkin eliyle elin tut. Aşkunda giryân gözleri senün ile pürnûr kıl…..” (Kabaklı,
2016: 115-116).

1. Kanbalakzâde Abdülhamid Hazmî’nin Hayatı ve Edebi Şahsiyeti
Abdulhamid Hazmî Efendi 1856-1928) Elazığ–Harput doğumludur. Kanbalakzâde
namıyla anılmaktadır. Tüccar bir ailenin çocuğudur. İlim, sanat ve tasavvuf ikliminde yetişen
Hazmî medresede öğrenime başlamıştır. Zamanının ileri gelen hocalarından dersler okuyan
Hazmî tahsilini 7-8 yıl kadar devam ettirdikten sonra hayata atılma zaruretinden dolayı
medreseyi terk ederek memuriyete girmiştir. Memuriyette başarı çıtasını yükselten Hazmî,
üstün görev anlayışından dolayı kendini sevdirerek pek çok kişinin saygısını kazanmıştır.
Çeşitli okullarda hocalık yapmış pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Elazığ, Ergani, Keban
adliyelerinde kâtiplik ve başkâtiplik; iki defa Harput Belediye Reisliği, Askerî Rüştiye Darü’lHilâfe Medresesi ve İmâm–Hatip Mektebinde hocalık yapmıştır. Müderris Hilmi Efendinin
kızı Rabia ile evlenmiş ve bu evliliğinden beş çocuğu olmuştur. Bunlardan dördü şairin
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sağlığında vefat etmiştir. Mutasavvıf Osman Bedrettin Efendiye intisab eden Hazmî yerleşim
maksadıyla Mısır’a gitmiştir. Yeniden Harput’a dönen şair 72 yaşında Harput’ta vefat etmiştir
(Ayaz, 1987: 4-5).
Kanbalakzâde Klasik şiirin temsilcilerindendir. Harput’un zengin sanat ve edebiyat
birikimi Hazmî’nin şiirlerine yansımıştır. Onun şiirlerine yansıyan bir diğer faktör tasavvuf
kültürüdür. Hazmî de bu duyuş, düşünüş ve hislerini şiirlerinde tasavvufla yoğurup işlemiştir.
Ayrıca sağlığında dört evladını yitirmesinin tesiri de şiirlerine yansımıştır. Şiirleri Tekke
şiirinin özelliklerini yansıtacak niteliktedir (Ayaz, 1987: 2-3).
Olgunluk yıllarına kadar şiir alanında kendini pek göstermeyen Hazmî yalnızca nesir
alanında ün yapmıştır. Divanının ortaya çıkmasıyla, divanın güzel bir talik yazıyla yazılmış
olduğu da tespit edilmiştir. Dolayısıyla onun hattatlıktan da nasibini almış olabileceği
düşünülmektedir. Klasik edebiyatın nazım şekilleri ve türlerinden pek çoğunu bünyesinde
bulunduran divan 235 sayfadır. Manzumeler kırmızı cetvelle çerçeveli olmakla birlikte, divan
bir kıt’a ile başlamaktadır. Gazel, terkib-i bend ve terci-i bendlerle devam eden eser,
müfretlerle son bulmaktadır. Onun şiirle ilgili düşüncelerine gelirsek, Hazmî şiiri Allah’ın
kudretinin neşve-i tecellisi ve hikmeti olarak görmektedir. Didaktik ve lirik şiirler de yazmış
olan Hazmî şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır. Hazmî’yi meşhur eden bir diğer özelliği de
yazmış olduğu din ve tasavvuf büyüklerinin kabirlerine yazdığı manzumelere tarih düşmesidir
(Onur, 1988: 80-83).
Hazmî, şiiri ifadenin kusursuzluğu ve yepyeni anlamlarla yüklü mazmunlar örgüsü
şeklinde tanımlamaktadır. Şiirlerinde kusursuz bir dil kullanan şair, yer yer şiirlerinde orijinal
mazmunlar da denemiştir. Manzumelerinde çok cepheli bir şair görüntüsü veren Hazmî,
şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır. Tam ve zengin türden olan kafiyeleri göze ve kulağa hitap
eden türdendir. Manzumelerinde bol redifler vardır. Divanı gazel, kaside, kıt’a, musammatlar
oluşturmaktadır.. Gazel ve kaside ayırımında karışıklıklar olmakla birlikte, musammatlarında
şekil problemi görülmektedir. Divanında pek çok nazım şeklini kullanmıştır. Kelime hazinesi
çok geniş olan şair, eski Anadolu Türkçesine dayalı kelime ve gramer şeklini de tercih
etmiştir. Tasavvufi ve hikemi tarzdaki manzumeleri bol terkipli, sosyal konulu şiirleri ise sade
dillidir. İfadelerinde mahalli tarz da mevcuttur. Şiirlerinde edebi sanatlara çokça yer vermiştir.
Anlatım özelliği açısından şiirinde nasihat, hitap, tahkiye ve tasvir unsurlarını kullanmıştır.
Muhteva açısından din, Allah, Hz. Peygamber ve diğer peygamberler, din büyükleri, dinin
kötü saydığı huy unsurları, dinen kötü sayılan kimseler, sosyal düşünce unsurları, coğrafi
mekân isimleri gibi unsurları şiirlerinde kullanmıştır (Ayaz,1987: 8-49).

2. Ömer Demirbağ’ın Hayatı ve Edebi Şahsiyeti
Ömer Demirbağ (1959--) ile birebir görüşmemizde kendisinin ifade ettiğine göre şair
Elazığ’ın Palu ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini yine Elazığ’da
görmüştür. 1978’de Elazığ Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
bölümüne girmiş ve 1982’de bu bölümden mezun olmuştur. Uzun dönem askerlik vazifesini
ifa ettikten sonra bir süre dershane öğretmenliği yapmış; 1988 yılında Van Yüzüncü Yıl
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Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olarak
akademik hayata atılmıştır.
1991 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı/Eski
Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında “Dîvân Şiirinde Hz. Muhammed” adlı yüksek lisans
çalışmasını tamamlamış; 1999 yılında ise aynı enstitünün bünyesinde “Koca Râgıp Paşa ve
Dîvân-ı Râgıp” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. Şairin Kadı Burhânettin ve Şiiri,
Süleyman Şâdî dîvânı adlı bilimsel kitaplarının yanı sıra, çeşitli dergilerde yayımlanmış pek
çok makalesi ve gazel tarzında manzumeleri mevcuttur. Şiirleri Bizim Külliye, Berceste,
Beyaz Gemi ve Hazan vb. dergilerde yayımlanmıştır. Şairin yazmış olduğu manzumelerden
altı
tanesi
şarkı formunda (hicaz-hicazkâr-nihavent-hüzzam-kürdilihicazkâr-segâh
makamlarında), bir na’ti ise ilâhî formunda (hicazkâr makamında) bestelenmiştir. Ömer
Demirbağ, halen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Şair evli ve beş çocuk
babasıdır.
Ömer Demirbağ şiirlerinde gelenekten beslenmenin dışında bu geleneği sürdürmesini de
bilmiştir. Şiire geçmiş zaman zevkini getiren şair günümüz edebiyatında Divan şiiri
geleneğinin son temsilcileri arasında bulunmakla birlikte; şiiri ayakta tutabilmek için çaba sarf
etmektedir. Şair, şiirlerinde gazel türüne şekil unsurlarıyla sadık kalmış, gazelin ise konusunu
değiştirmiştir. Gazellerdeki ağırlıklı tema dini-tasavvufi konulardır. Demirbağ şiirlerinde
içerik olarak Divan şiiri geleneğinin dışına çıkmakla beraber, aslında geleneğe sıkı sıkıya da
bağlıdır. Şiire uygun başlık yerine nazım şeklinin adıyla ortak başlık geleneğini sürdürmüştür.
Bazı gazellerini ise özel olarak isimlendirmiştir. Toplumsal içerikli gazellerinde bir bilinci
aşılamayı hedeflediği için ortak başlığın dışına çıkarak, şiire içeriğine uygun bağımsız isimler
vermiştir. Halk şiiri tarzındaki şiirlerini tek başlık altında yazmıştır. Şiirlerinde mahlas
kullanmayan şair, eski edebiyat çizgisinden uzak olarak gazellerinde taç beyit kullanmamıştır.
Modern şiir algısından uzaktır. Şiirlerinde beyit bütünlüğü değil de, konu bütünlüğü
mevcuttur. Şair, hem hece veznini, hem de aruz veznini kullanmış, şiirlerinin ahengini kafiye
ve redifle sağlamayı tercih etmiştir. Kelime tekrarlarından oluşan rediflerle şiirinin ahengini
arttırmış, nakarata şiirlerinde yer vermemiştir. Şiirleri tam ve zengin kafiyelidir. Dili
pürüzsüz, ses ve ahenk unsurları ise anlaşılırdır. Şiirlerindeki telmihleri dini içerikli olmakla
birlikte, nida, teşbih, tekrir gibi sanatlar da mevcuttur. Şiirleri tasnif edildiğinde din ve
tasavvuf, peygamber sevgisi, sevgili ve aşık tiplemesi, özlem, vatan sevgisi, içtimai meseleler
ve değer yargıları konuları karşımıza çıkmaktadır. Şairin kendi beniyle vermiş olduğu
mücadele, kulluk bilinci, nefis terbiyesi şiirlerin ana konusudur. Şiirlerinde gecçici hisler
barındırmayan şair vuslatı arzular, ancak onurunu da yedirmez. Edebiyatı bizzat kaynağından
bilen şair geleneği, kendi döneminin insanının ve sanatının yeniden tanzim ederek, Türkçeyi
yozlaştırıp kabile dili haline getirenlerin aksine, dilini, kültürünü, geleneğini çok iyi bildiğini
ispatlamıştır. O kendi tarzıyla günümüz edebiyatına çok farklı bir ses ve soluk getirmiştir
(Canatak, 2015: 335-341).
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3. Kanbalakzâde Abdülhamid Hazmî’nin Şiirinde Münâcât (Yakarış)

Bakma sen noksânıma yâ Rab kemâlin aşkına
Cürmümü afveyle Zât-ı bîzevâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Ey Rabbim, olgunluk ve sonu olmayan vasıflarının aşkına, eksikliklerimi görmeden,
noksanlıklarıma bakmadan suçlarımı bağışla. (Onur, 1988:93)
Ey benim Rabbim, eğiticim, yol göstericim, sen öyle mükemmel bir varlıksın ki ve sen
öyle bitmeyen ezeli ve ebedi sıfatlara sahipsin ki, bütün bunların aşkının hatırına, benim senin
yanındaki hatalarımı, kusurlarımı, bağışla.
Sû-i amâlimle ferdâda mu’âteb eyleme
Etme şermende beni ism-i Celâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Celâl sıfatının aşkına, yarın (ruz-ı mahşerde) kötü emellerimden dolayı beni azarlayıp
utandırma. (Onur,1988:93).
Senin celal sıfatın öyle yüce ve kahredicidir ki, onun aşkının hatırına ahirette insanların
bir araya geldiği mahşer gününde beni işlemiş olduğum kötü eylemlerimden dolayı azarlama.
Nâr-ı nîran ki senin kahr u Celâlindir murâd
Yakma ol nâre beni nûr-i Cemâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Cehennem ateşinden murat, senin ululuk ve kahrediciliğindir. Cemalinin nuru aşkına,
beni o ateşte yakma. (Onur, 1988:93)
Senin sonsuz yüceliğin ve kahrediciliğin cehennem ateşinden bile şiddetlidir.
Güzelliğinin nurunun hatırına, beni o cehennem ateşinden bile kahredici olan yüceliğinin
karşısında perişan etme, beni yakma.
Cennet-i zâtından Allahım beni dûr eyleme
Cilve-gâhı dildeki zevk-ı visâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Gönülde tecelli ettiğin o mekândaki kavuşma zevki aşkına, Zâtının cennetinden beni
uzak tutma. (Onur, 1988:93)
Sen benim gönül mekânımda öyle tecelli ettin ki, bana öyle göründün ki, sana kavuşma
zevkinin hatırına beni senin hakiki güzelliğinden uzak tutma.

Keşf-i zât eyle tecellî-gâhı vahdetten bana
Dîde-i cânımda nakş olmuş hayâlin aşkına
99

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988.92)
Gönül gözümde nakşolmuş hayalinin aşkına, birliğin (vahdetin) göründüğü mekânında
bana Zâtını ilham et. (Onur,1988:93)
Kendi gönül gözüme senin hayalini öyle nakş ettim, öyle işledim ki, onun hatırı için
tekliğinin göründüğü mekânında bana öyle ilham et ki, senin gerçek zatını keşfedebileyim.
Sırr-ı tevhîdinle sâf et sîne-i idrâkimi
Arifân-ı vadetin erbâb-ı hâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Vahdet yolunun ârifleri ve hâl sahipleri aşkına, birliğinin sırrıyla gönlümün kavrama
gücünü duru kıl. (Onur, 1988:93)
Birlik yolunda giden irfan sahiplerinin ve hâl sahiplerinin hatırı için, teklik sırrınla
gönlümün anlama, idrak etme, kavrama gücünü dupduru eyle.
Nûr-i zâtınla münevver kıl si râc-ı ruhumu
Ayet-i nûr-i celâlet iştimâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Ululuğuna şâmil nurunun âyeti aşkına, ruhumun kandilini Zâtının nuruyla aydınlatıver.
(Onur, 1988:93)
Senin bütün yüceliğini kapsayan nurunun alâmeti hatırına, benim ruhumun ışığını kendi
Zat ışığınla aydınlatıver.

Mazhar-ı nûr-ı mâ’anî eyle sırr-ı pâkimi
Zümre-i aktâb u evtâd-ı ricâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onur, 1988:92)
Azizler ve ulular zümresi aşkına, gönlümdeki temiz hikmetleri, manâ nuruna mazhar
eyle. (Onur, 1988:93)
Yüceler ve büyükler topluluğunun hatırı için, benim gönlümdeki tertemiz sırlarımı
manâ nuruna kavuştur.
Sil sevdâ-ı nâme-i taksîrini Hazmî kulun
Sevgili Peygamber-i ahsen-hisâlin aşkına
Kanbalakzâde Hazmî (Onu, 1988:92)
En güzel hasletlerin sahibi olan sevgili Peygamber (A.S.)’inin aşkına, Hazmî kulunun
amel defterindeki günahlarını bağışlayıver. (Onur, 1988:93)
En güzel yaratılış ve huyların sahibi olan senin sevgili Peygamber’in “Hz. Muhammed”
(s.a.v.) hatırı için, kendine kul kıldığın Hazmi’nin amel defterindeki hata ve günahlarını sil,
bağışla.
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4. Ömer Demirbağ’ın Şiirinde Münâcât (Yakarış)

Yarab! Bu kırık kalbimi kalbet,
Geçsin bu kederden dahi nevbet.
(Ö. Demirbağ)
Ey benim rabbim, bu yaralı, kırılmış kalbimi, dönüştür, bu keder nöbeti, sırası geçsin!
Ey Rabbim! Kalbim o kadar kırık, yaralı, üzgün ki, benim bu kalbimi yeniden hakiki
kalp haline dönüştür. Öyle kederli, öyle acılıyım ki, bu bitmek bilmeyen peş peşe gelen keder
nöbetleri bitsin.

Bilmez değilim sırrını derdin,
Aslında benim kendime gurbet.
(Ö. Demirbağ)
Derdin sırrını bilmez değilim, hakikatte gariplik benim kendime
Bu derdimin sırrının ne olduğunun farkındayım, ancak hakikatte ben kendimden
uzağım.
.
Hapsetme ilahi beni bende,
Kurtar beni benden sana celbet.
(Ö. Demirbağ)
Ya Rabbi, beni bende tutsak etme, beni benden kurtar, kendine yönelt.
Allah’ım, ben kendimde öyle hapsolmuş, tutsak olmuşum ki, beni bu tutsaklık halinden
kurtar ve sana yöneleyim.

Hicrin ile ballar bana zehrin,
Vaslın ile zehrin bana şerbet.
(Ö. Demirbağ)
Ayrılığının acısıyla ballar bile bana zehir, dostluğun ile zehrini bana şerbet haline
getir.
Senden ayrı kalmanın acısıyla tatlı olan ballar bile bana zehir haline geldi. Beni sana
öyle kavuştur ki, o zaman senin zehrin bile bana tatlı şerbet haline gelir.

Duysan seni söyler, sana söyler,
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Sözlerde, sükûtlarda o heybet.
(Ö. Demirbağ)
Konuşmamdaki ve susmamdaki o görkemi duysan, seni söyler, sana söyler.
Sen benim konuşmalarımdaki ve suskunluğumdaki o yüceliği, o heybeti, aslında
biliyorsun. Ben hep senden bahsediyorum, hep seni söylüyorum. Sen bunları duyuyorsun.

Bir dem ki, ney inler, konuşur ud,
Kanun mu, atar çığlığı elbet.
(Ö. Demirbağ)
Öyle bir an olur ki, ney feryat eder, ud dile gelir, nihayet kanun basar çığlığı.
Öyle bir an geliyor ki, ney gibi inliyor, ud gibi konuşuyorum. Bir zaman geliyor ki
kanun gibi çığlık atıyorum.

Lütfunla tamam tuz, buz olanlar,
Yarab! Bu kırık kalbimi kalbet.
(Ö. Demirbağ)
Tuz, buz olup kırılanlar senin karşılıksız merhametinle birleşirler, ey benim rabbim, bu
yaralı kalbimi dönüştür!
Tuz, buz haline gelip kırılanlar, parçalananlar ancak senin karşılıksız merhametinle bir
araya gelebilirler, senin merhametin ancak bunları bir araya getirebilir. Ey benim Rabbim! Ne
olur bu yaralı, kırık kalbimi yeniden hakiki kalp haline getir, dönüştür.

5. Her İki Şiirin Mukayesesi
Kanbalakzâde Hazmî şiirinin birinci bendinde Allah’a hitapla, O’na yalvararak,
Allah’ın eğitici, yol gösterici olduğundan bahisle, O’nun mükemmel olduğunu, ezeli ve ebedi
olduğunu, kemâl sahibi olduğunu ifade ederek, bu övgünün hatırına hatalarının ve
kusurlarının bağışlanmasını dilemektedir.
İkinci bendde ise Allah’ın yüce ve kahredici olduğundan bahisle, O’nun bu sıfatlarını
överek, bu övgünün hatırına, insanların ahirette diriliş gününde bir araya toplandığı günde
işlemiş olduğu kötü eylemlerinden dolayı kendisini azarlamamasını, suçlarını yüzüne
vurmamasını dilemektedir.
Şiirin üçüncü bendinde şair Allah’ın sonsuz yüceliğinin ve kahrediciliğinin cehennem
ateşinden bile şiddetli olduğundan bahisle O’nun Celâl sıfatını övmektedir. Allah’ın
güzelliğinin nurunu da överek, bu nurun hatırına, kendisini cehennem ateşinden bile kahredici
olan yüceliğinin karşısında perişan etmemesini ve yakmamasını dilemektedir.
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Dördüncü bendde Allah şairin gönlünde öyle tecelli etmiştir ki, bu tecelliyatın zevkinin
hatırı için Allah’tan kendisini bu hakiki güzellikten mahrum etmemesini dilemektedir.
Beşinci bendde ise şair gönül gözüne kendince Allah’ın hayalini nakş etmeye
çalışmaktadır. Bu hayalin hatırının hürmetine Allah’ın tekliğinin göründüğü bu gönül
mekânında, Allah’tan gerçek zatını keşfedebileceği bir ilhamın kendisine verilmesini
dilemektedir.
Şair münâcâtının devamı olan altıncı bendde, Allah’ın teklik sırrını gönlünün anlaması
için kavrama gücünün Allah tarafından dupduru kılınmasını dilemekte ve bunun için irfan ve
hâl sahiplerinin hatırını devreye koymaktadır.
Hazmî yedinci bendde Allah’ın yüceliğini kapsayan nurunun alâmetini övmüştür. Bu
övgünün hatırına kendi ruhunun ışığını Allah’ın zat ismiyle aydınlatmasını dilemektedir.
Bir sonraki bend olan sekizinci bendde ise, gönlündeki tertemiz sırlarını Allah’ın
kendi manâ sırrına kavuşturması için Allah’ın nezdinde hatırı olan yüce insanları ve büyükler
topluluğunun hatırını kendisine vesile kılmaktadır.
Münâcâtın son bendi olan dokuzuncu bendde ise şair en güzel yaratılışın ve huyların
sahibi olan Hz. Peygamber’in Allah’ın sevgilisi olması hasebiyle, O’nu (s.a.v) överek, bu
övgünün hatırı için, Allah’ın şairi kendisine kul kıldığından bahisle, şairin amel
defterlerindeki günahlarını, bağışlamasını, silmesini dilemektedir.
Ömer Demirbağ ise münâcâtının birinci bendine yine Hazmî gibi hitap cümlesiyle
giriş yaparak kalbinin kırıklığından, yaralı ve üzgün oluşundan bahsetmiştir. Şair, kederlidir,
acılıdır. Bitmek bilmeyen, peş peşe gelen keder nöbetleri içerisindedir. Allah’tan bu keder
nöbetlerinin bir an önce bitmesini ve kalbinin yeniden hakiki kalp haline getirilmesini
dilemektedir.
İkinci bendde ise şair aslında derdinin sırrının ne olduğunun farkında olduğunu
itirafla, hakikatte kendisinin kendisinden uzakta, kendisine yabancı olduğundan dem
vurmaktadır.
Şiirin üçüncü bendinde ise şair, kendisine olan bu uzaklığın bir tutsaklık haline
dönüştüğünü ve kendisini kendi içine hapsettiğini vurgulayarak bu durumdan kurtulma
arzusuyla Allah’ın şairi kendine yönlendirmesini talep etmektedir.
Kendi içine hapsolan şair, dördüncü bendde Allah’tan ayrı kalmanın acısıyla tatlı olan
balların bile kendisine zehir haline geldiğini itiraf etmekten kaçınmamaktadır. Allah’a öyle
kavuşmak istemektedir ki, ancak böyle bir kavuşmayla Allah’ın zehrinin bile kendisine bal
kadar tatlı bir şerbet haline geleceğini ifade etmektedir.
Altıncı bendde ise aslında Allah’ın şairin konuşmalarındaki ve suskunluğundaki
yücelik ve heybetten haberi olduğundan bahisle, şair her an Allah’la konuştuğunu, içini
Allah’a açtığını dile getirmektedir.
Şiirin devamı olan yedinci bendde şair, an gelip ney gibi inlediğini, ud gibi dile gelip
konuştuğunu, bir dem de ise kanun gibi çığlık atarcasına, feryat ettiğini haykırmaktadır.
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Demirbağ, şiirinin son bölümü olan bitiş bendinde ise tuz, buz haline gelerek
parçalanan, kırılan kalplerin ancak Allah’ın sonsuz merhametiyle bir araya
toparlanabileceğinden dem vurarak, münâcâtının ilk mısraında olduğu gibi, yine Rabbine
yalvararak, nida cümlesiyle Allah’tan yaralı kırık kalbinin bir an önce tamir edilip hakiki bir
kalp haline getirilmesini, böylece o hakikate ermiş kalbe yönelmenin doğru olacağını ifade
etmektedir.

Sonuç
Rast ilâhî ve segâh şarkı halinde bestelenmiş ve notaya alınmış olan bu iki şairin
münâcâtları bir ıstırap, mahrumiyet, yalvarış, yakarış etrafında döndürülerek Allah’a
ulaşmanın mesajını içermektedir. Her iki şiir de Allah’a hitapla başlamış olup; Kambalakzâde
Hazmî’nin şiiri Hz. Peygamber’e övgü ve O’nun (s.a.v.) hürmetine bağışlanma arzusuyla
sonlandırılmış, Demirbağ’ın şiiri ise yine Allah’a hitap cümlesiyle bitirilmiştir.
Münâcâtlarında şairler her ne kadar kendi açık isteklerini dile getirseler bile, okuyucuya da bu
şiirleri yorumlayabilme imkânı sunmuşlardır. Her iki şiirde de ahenk ön planda tutularak, bir
kararlılığın dile getirilişi ifade edilmiştir.
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Concept “Art” in the work of Azilkhan Nurshaiykov “Truth and Legend”
Zh.BALTABAYEVA 1
N.A.ABDİGAPPAROVA 2
Abstract
Concepts in the language are directly dependent on the nation, the culture of the people,
literature, science, history, experience and religion. This is not a stable semiotic system, but
changes in time and space based on the culture of a particular nation. Concepts, the
comprehension of information by certain people, are one of the most important processes of
human cognitive activity. It processes the information transmitted to humans and paves the
way for the creation of new concepts, conceptual structures and conceptual systems in the
human mind (psyche).
Concept is a key component in understanding a unique national worldview. This is a
complex structure preserved in ethno-cultural consciousness, a laconic and deep reality of a
certain people that passes down from generation to generation, representing a centuries-old
idea of reality and cultural values.
In intercultural communication, the Kazakh people long ago began to provide their
national values and mentality to other representatives of culture, and also deeply studied their
own values and self-esteem. Since important concepts are assimilated along with the language
and culture of the nation, some of them immediately become “noticeable”, while some will be
determined «on the basis of linguocultural analysis», - the researchers say. The concept is not
formed on the basis of a person’s personal experience, and not all people are equally capable
of enriching the conceptual field of the national language. Therefore, in the development of
the concept, a significant role is played by various branches of folklore (proverbs and sayings,
phraseological units, rhetorical, riddles, etc.) and their representatives, writers, poets.
The article analyzes the linguocultural picture of the concept “art” in the work of
Azilkhan Nurshaikov “Truth and Legend”. Art takes a special place in the Kazakh literature.
As the Kazakh proverb says “The main art is eloquence”, eloquence is a characteristic feature
of Kazakhs. The analysis of the concept “art” in this work is carried out according to two
models: 1) definition and etymology of the word; 2) contextual analysis. The analysis is based
on the author’s concept. Linguistic conceptual analysis allows to reveal the national image of
the concept “art” in the Kazakh language as well as to determine the views and meanings of
the concept “art” in the context of the author. Metaphorical models used by author “art knowledge”; “art - labour”; “art - eloquence”; “art – value skill” is the complement to the
conceptualization of ART as the most important value of the Kazakh culture. The analysis
allows us to suggest that in the modern Kazakh literature there is a need for further study of
individual author’s concepts in the linguoconceptual direction.
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Key words: concept art, author’s point of view, Azilkhan Nurshaiykov, cognitive linguistics,
cultural concept.
Андатпа.
Тілдегі концептілер ұлттың, халықтың мәдениетіне, әдебиетіне, ғылымына, тарихына,
тәжірибесіне, дініне тікелей тәуелді. Ол қатып қалған семиотикалық жүйе емес,
керісінше, белгілі бір ұлттың мәдениеті негізінде уақыт пен кеңістікте өзгеріп отырады.
Концептілер адамға берілген ақпарттың концептуалдану – адамның танымдық
әрекетінің маңызды процестерінің бірі. Ол адамға берілген ақпаратты өңдеп, адам
санасында (психикасында) жаңа концептілердің, концептілік құрылымдар мен
концептуалдық жүйенің жасалуына жол ашады.
Концепт ұлттық ерекше дүниетанымды түсінуде басты компонент болып
саналады. Ол – этномәдени санада сақталған, белгілі бір ұлттың ұрпақтан-ұрпаққа
берілетін ықшам, әрі терең мағыналы шындық болмыс, мәдени құндылықтары
жөніндегі сан ғасырлық түсінігін білдіретін күрделі құрылым.
«Мәдениетаралық байланыста өзінің ұлттық ерекшеліктерін, ділін, өзге
мәдениет өкілдеріне таныстыру және сол арқылы өзі де ерекшелігін сезініп, тереңірек
ұғынып, өзіндік баға беру қазақ халқының тарихында ерте кезден басталды. Маңызды
концептілер ұлттың тілімен, мәдениетімен бірге игерілгендіктен олардың бірқатары
бірден «білініп тұрады». Ал кейбірі талдау негізінде анықталады», - дейді
зерттеушілер.
Концепт адамның жеке тәжірибесінде қалыптаспайды және барлық адамдар тең
дәрежеде ұлттық тілдің концептілік өрісін байытуға қабілеті жоқ. Сондықтан концепт
жасауда халық ауыз әдебиетінің түрлі салалары (мақал-мәтелдер, фразеологизмдер,
шешендік сөздер, жұмбақтар, т.б.) мен өкілдерінің, жазушылар мен ақындардың
белсенділігі айрықша.
Бұл мақалада Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» шығармасындағы
«өнер» концептісінің лигвомәдени көрінісі талданады. Қазақ мәдениеті үшін өнердің
орны ерекше. «Өнер алды - қызыл тіл» демекші қазаққа тән нәрсе - шешендік. Бұл
жұмыстағы «Өнер» концептісін талдау екі модель бойынша жүргізіледі: 1) сөздің
анықтамасы мен этимологиясын талдау; 2) контексттік талдау. Жүргізілген талдау жеке
автордың концептісі негізінде жүргізіледі. Лингво-концептуалды талдау «өнер»
концептісінің қазақ тілінде ұлттық көрінісін ашуға, автордың мәнмәтініңдегі «өнер»
концептісінің көз-қарасын, мағынасын анықтауға мүмкіндік береді.
Автордың қолданған метафорикалық модельдері «өнер-білім»; «өнер - еңбек»;
«өнер - шешендік»; «өнер – асыл шеберлік» қазақ мәдениетінің маңызды құндылығы
ретінде
ӨНЕР концептісін толықтырады. Жүргізілген талдау қазіргі қазақ
әдебиеттіндегі жеке авторлық концептілерді әрі қарай лингко-концептуалды бағытта
талдауды қажет ететіндігін көрсетеді.
Кілт сөздер: өнер концептісі, автор көзқарасы, Әзілхан Нұршайықов, когнитивті
лингвистика, мәдени концепт.
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Аннотация.
Концепты в языке напрямую зависят от нации, культуры народа, литературы, науки,
истории, опыта, и религии. Это - не устойчивая семиотическая система, а изменения во
времени и пространстве, основанные на культуре конкретной нации. Концепты,
осмысление информации определенным человеком, являются одним из важнейших
процессов познавательной деятельности человека. Он обрабатывает информацию,
передаваемую человеку, и открывает путь для создания новых концепций,
концептуальных структур и концептуальных систем в человеческом разуме (психике).
Концепт – ключевой компонент в понимании уникального национального
мировозрения. Это - сложная структура, сохраненная в этнокультурном сознании,
лаконичная и глубокая реальность определенного народа, передаваемая из поколения в
поколение, представляющая многовековое представление о реальности и культурных
ценностях.
В межкультурной коммуникации казахский народ давно начал предоставлять
свои национальные ценности и менталитет другим представителям культуры, а также
глубоко изучал свои собственные ценности и самооценки. Поскольку важные понятия
усваиваются вместе с языком и культурой нации, некоторые из них сразу становятся
«заметными», а некоторые определяются «на основе лингвокультурного анализа», заявили исследователи.
Концепт не формируется на личном опыте человека, и не все люди в равной
степени способны обогатить концептуальное поле нацианального языка. Поэтому в
разработке концепции значильную роль занимают различные отрасли фольклора
(пословицы и поговорки, фразеологизмы, ораторское искусство, загадки, и т.д.) и их
представители, писатели, поэты.
В статье анализируется лингвокультурная картина концепта «искусство» в
произведении Азильхана Нуршайкова «Истина и легенда». Искусство занимает особое
место в казахской литературе. Как гласит казахская пословица «Главное искусство –
красноречие», ораторское искусство - является характерной чертой для казахов. Анализ
понятия «искусство» в данной работе проводится по двум моделям: 1) определение и
этимология слова; 2) контекстный анализ. Анализ основан на концепции автора.
Лингвоконцептуальный анализ позволяет раскрыть национальный образ концепта
«искусство» в казахском языке, определить взгляды и значения концепта «искусство» в
контексте автора. Метафорические модели, используемые автором - «искусство знание»; «искусство - труд»; искусство - риторика»; искусство – ценность навык»
дополняют концептуализацию
ИСКУССТВО как важнейшие ценности казахской
культуры. Анализ позволяет предложить, что в современной казахской литературе
имеется потребность в дальнейшем изучении индивидуальных авторских концептов в
лингвоконцептуальном направлении.
Ключевые слова: концепт искусство, авторская точка зрения, Азильхан Нуршайыков,
когнитивная лингвистика, культурная концепция.
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1. INTRODUCTION.
Nowadays the researchers as Yu. N. Karaylov, B.Serebryannikov, G.Kolshanskyi, E.S.
Kubryakova, V.N.Telya, A.Islam, E.D.Suleimenov, etc are doing a research about the
problem of the linguistic picture of the universe. It is possible to get acquainted with the
culture, traditions, history and daily life of the world through the linguistic picture of the
world. A certain word that means the same thing in different languages can be different. That
is, different languages have their own peculiarities for a definite word. As “the linguistic
picture of the world” is a complex concept, each scientist tries to give his/her own definition
to it.
The relationship between language and culture is very close. E. Sapir believes:
“Language does not exist apart from culture, that is, from the socially inherited assemblage of
practices and beliefs that determines the texture of our lives. … culture and language are in
any true sense causally related. Culture may be defined as what a society does and thinks.
Language is a particular how of a thought. It is difficult to see what particular causal relations
may be expected to subsist between a selected inventory of experience (culture, a significant
selection made by society) and the particular manner in which the society expresses all
experience. The drift of culture, another way of saying history, is a complex series of changes
in society’s selected inventory—additions, losses, changes of emphasis and relation. The drift
of language is not properly concerned with changes of content at all, merely with changes in
formal expression” [1, p. 99, 104]. I.Aibarsha states that “the linguistic picture of the world is
formed on the basis of human cognitive activity, national culture as well as it is common to
the representatives of a particular ethnic community. Thus, the picture of the world is a set of
knowledge about the world, which is directly related to the consciousness, transmitted in the
form of conceptual (logical) and linguistic models” [2, p. 47]. In addition, G.Smagulova
claims: “Though the language is not the property of one person, an individual who speaks that
language also contributes to the collective culture by mastering and assimilating the whole
nature, life experience and traditions of his nation. Through such features, the person is
preserved as a representative of the nation” [3, p. 145]. Moreover, Zh. Mankeeva agrees: “…
language and thinking or cognition, language, nation and other issues are united by its deep
structures of the nation and national cognition. It is noticeable that in modern linguistics these
kind of new directions are identified, formed and developed in connection with the definition
of the nature of the language” [4, p. 43].
Nowadays, the study of language in the anthropocentric direction is one of the most
topical issues. “The essence of anthropolinguistic research is to perceive a man as the primary
basis of the research. This means that language is a close relation with the person, his
consciousness, and thinking, spiritual and practical actions. Along with the study of the
language system, there was a gradual transition to the study of the interaction of a man and a
language. Anthropolinguistic research initially focused on the function of the language, but
later became interested in the state and condition of the speech, human’s consciousness,
language and speech”, - said V.M. Alpatov [5].
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The issue of the concept is being studied in depth among the researchers of the Kazakh
linguistics. According to Islam A.: “Concept is a complex unit that defines the compact and
profound worldview values of the nation in a certain language”. The worldview values
comprise the concept systems of each nation. Concepts are closely related and arisen from
each other. The basic cultural and ideological significance passes from generation to
generation without any change despite the changes in the understanding of abstract concepts
by the owners of language and culture in accordance with the stages of the development of
each society [2, p. 12].
Concept is a term that refers to the units of mental and psychiatric resources of our
consciousness as well as it is an informational structure that reflects the human knowledge
and experience. Thus, a concept is a semantic unit of the whole world picture, language of the
thought, conceptual system, and a mental lexicon that is reflected in the human psyche. Some
scholars believe that a one-word concept should be considered as a simple concept, while a
concept in the phrases and sentences should be considered as a complex one [6, p. 90]. A
concept is formed in the mind through a certain conceptual system. The conceptual system
consists of a hierarchical structure: 1) feature of the world and characteristics (sensory
perceptual perception); 2) cognitive model (association, image, symbol, etiquette, standard
and stereotype); 3) types of a concept (frames, scripts, scenario, scheme, and way of thinking
form); 4) linguistic picture of the world (metaphor, phraseology, word, sentence, and poetic
meaning)” [7, p.10].
Kazakhstan’s national encyclopedia states the following as the definition of the word
“art”: “Art is a form of social consciousness and human cognition that reflects the worldview,
inner feelings, and phenomena of the soul through the system of artistic images. … the types
of art are: fiction, music, sculpture, painting, theatre, cinema, dance, architecture, etc.” [8, p.
253] while the explanatory dictionary of Uali N. declares: “Art - 1. The ability and skill of
doing something similar to smth. 2. art. A form of social consciousness and peculiarities of
human actions that reflects the reality of life through the artistic images. 3. indirect.
Profession, actions” [9, p. 1032]. A scientist Mamyrbekova G. states that the word “art” is
derived from the Persian language with the meaning of mastery, skilled [10, p.446], whereas
the author of the Kazakh-Russian explanatory dictionary of Arabic-Iranian borrowed words
Rustemov L.Z. gives the denotation talent, knowledge [11, p. 224]. As a result, according to
the dictionaries stated above the word “art” has the following synonyms: mastery, skilled,
talent, knowledge, profession, action.
The article analyzes the linguocultural picture of the concept “art” in the work of
Azilkhan Nurshaikov “Truth and Legend”. Art takes a special place in the Kazakh literature.
As the Kazakh proverb says “The main art is eloquence”, eloquence is a characteristic feature
of Kazakh people. The analysis of the concept “art” in this work is carried out according to
two models: 1) definition and etymology of the word; 2) contextual analysis. The analysis is
based on the author’s concept. Linguistic conceptual analysis allows to reveal the national
picture of the concept “art” in the Kazakh language as well as to determine the views and
meanings of the concept “art” in the context provided by the author.
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2.DISCUSSION
Analysis of the concept ART
By analyzing the lexeme art in the books, makes it possible to find out the meaning
that it is used or was used in the Kazakh culture as well as to look at the examples in the
author’s worldview.
In the following examples, according to our research, the author uses the lexeme “art”
as a cognitive attribute “knowledge”.
(1)

Бір жыл оқып қайтқан бар өнерімді салып, жаңа жігермен жұмыс істеп
жатқанымда, жылдың күзінде мені бір айға әскерге шақырды. [12, p. 89]
When I was just using all the knowledge/art that I gained while I was studying
abroad I was called to serve in an army for a month [12, p. 89].

In the first example the cognitive feature “knowledge” indicates the new things that the
character learned while he was abroad, he was sent there to broaden his knowledge in the
sphere he was working at. According to the context in the example (1) the word “өнерімді” is
used as the knowledge.

(2)

... оның экономикасы мен мәдениетінің, ана тілі мен әдебиетінің, ғылымы мен
өнерінің өркендеуіне үнемі қамқор болып отыратын көп санды халықты ғана
ұлы деп атай аламыз [12, p. 371].
… only a number of people, who are constantly concerned with the development of its
economy and culture, native language and literature, science and knowledge, can be
called a great person [12, p. 371].

In example (2) the main things as the country’s economy, culture, native language,
literature, science and knowledge are mentioned. In the author’s viewpoint knowledge should
be always in the center for the development of the country.

(3)

Ленинградта мен өнердің ғажайып сарайына кірдім, орыс әдебиетінің ғаламат
теңізіне сүңгідім [12, p. 346].
In Leningrad I entered a wonderful palace of knowledge, swam in the ocean of
Russian literature [12, p. 346].

In the example (3) the lexeme өнер/art is used as knowledge with a word combination
wonderful palace, i.e. by wonderful palace of knowledge the author means the library where it
is possible to broaden one’s knowledge.
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Another example where this lexeme is used as a cognitive feature “knowledge” is in
the following poem:

(4)

Батыста, жүрген ғылым тереңінде,
Ақылын, өжеттігін, өнерін де
Жыр етіп, Бауыржанның батырлығын
Таниды, бір-ақ шындық көлемінде [12, 348].
Walking in the west, in the depth of science,
Wisdom, courage and knowledge
Song about Baurzhan’s heroism
Is recognizable as the truth [12, p. 348] (translated by N.A.)

In this example all best qualities of the hero Baurzhan are described. In the poem the
author highlights that the hero was well-known for his wisdom, courage and knowledge.
Next cognitive feature we have found is that art is used in the meaning of
work/labour. For instance:

(6)

Патша надан болғанымен, оған орнатылған ескерткіш халықтың еңбегі,
халықтың өнері [12, p. 87]
Although the king was ignorant, the monument erected to him was the work/labour of
the people, the art of the people.

By work/labour of the people the author means that it took quite a long time and
energy to erect that monument and as a result of a hard work the monument became so
attractive that you can’t pass it without stopping and admiring it.
Next cognitive attribute we have found in Nurshaiykov’s novel-dialogue is that ART
is used as “eloquence”, for example:
(7)

– Бірақ сенің өнер тіліңді өз тілінен артық білетін осы Надядан басқа кімді
көрдің, айтшы, кәне? ... Дәл бүгінгі бас бәйге біздің тілімізде бұлбұлдай
сайраған осынау кішкентай қызға берілуі тиіс! [12, p. 37].
- Have you seen a person that knows your eloquence better than her own one except
this Nadiya? Today the winner should be this young lady that sang in our language as
a nightingale! [12, p. 37].

Өнер тіл/eloquence can be used only by a special talented person or by a person who
is really skilled, mastered because without any preparation person uses meaningful words,
sends the message clearly, in short and every line has a rhyme. In example (7) the Russian girl
was able to compete in Kazakh by improvising the poetry at the same time. So the example
sounds to sing as a nightingale using the өнер тіл/art language, i.e. eloquence.
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Art is also considered as a valuable skill in the Kazakh culture. For example:

(8)

-Мұны саған Бауыржанның бергені деме, адал жүрек, асыл өнерің үшін саған
қазақ халқының сыйлағаны деп біл, игілігіңе тақ, қарағым ... [12, p.37].
- Don’t think that it was given to you by Baurzhan, accept it from the Kazakh nation as
a respect for being honest and having a valuable skill [12, p.37].

In author’s viewpoint art is considered as a valuable skill because not every person is
able to be skilled in a certain sphere. In order to be skilled one needs either a talent or quite a
long time to acquire a certain type of skill.
Thus, by analyzing the concept ART in the novel-dialogue “The Truth and Legend”
we found out what concepts may be linked with Art in Kazakh culture: KNOWLEDGE,
LABOUR, ELOQUENCE, and VALUABLE SKILL. Art has a wide meaning: knowledge
you gain through studying hard, the result of an attractive work through working hard and
talent or skills you get through practising hard. These are all considered as a valuable skill
because it takes time, energy, tolerance to obtain these skills.
Conclusion
In this paper, we have analyzed the concept ART in A.Nurshaiykov’s novel-dialogue
“The Truth and Legend” and compared our results with the concept that are provided in the
Kazakh dictionaries of synonyms and explanatory dictionaries. The lingo-conceptual analysis
allowed us to reveal that the meaning provided in different dictionaries and the example that
are used by A.Nurshaiykov differ at some point which means that the lexeme ART has a
broader concept features. The new models that were not found in the dictionaries were: “art –
knowledge”, “art - work/labour”, “art – eloquence” and “art – valuable skill”.
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Van Hac Folkloru Kapsamında Anlatılan Memoratların Özellikleri1
Umut BARTIN2
Özet
Hac, dinler tarihi bakımından ayrıcalıklı ritüellerden biridir. Kutsallık atfedilen
zamanlarda, mukaddes mekânlara yapılan ziyaretleri ihtiva eden hac ibadeti, İslamiyet’te
ritüellerin uygulanma biçimleri açısından diğer dinlere oranla daha belirgin kurallar dizisi
oluşturmaktadır. Müslümanlar tarafından makbul bir haccı yerine getiren kişi, günahlarından
temizlenmiş kabul edilmektedir. Türkiye genelinde uygulanan hac gelenekleri, kısmi
değişiklilere uğramasına rağmen genel anlamda Van ilinde de benzer özellikler
göstermektedir. Hac yolcularının, ritüelin uygulanmasıyla ilgili aktardığı anlatılar; Van
yöresine ait hac folkloru geleneğinde önemli kaynak oluşturmaktadır. Aktarılan anlatılar
arasında doğaüstü ferdi tecrübelere dayanan memoratlar, dinleyiciler üzerinde mistik tesirler
bırakmakta ve onları hac ibadetlerini gerçekleştirmeye teşvik etmektedir. Mistik olaylar,
tabiatüstü güçlerle kurulan iletişim, tarihi veya dinsel kişiliklerle karşılaşma, rüya âlemiyle
gerçeklik arasında kurulan bağlarla aktarılan anlatılar memoratların konusu olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Van yöresi hac folkloruna ait memoratların yapısal özelliklerini
incelemektir. Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme
nesnesini, Van ilinde anlatılan hac memoratlarıyla ilgili olarak derleme ve inceleme
yöntemleriyle elde edilen veriler oluşturmuştur. Veriler, hac yolcularının anlatıları yardımıyla
toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. Memoratların
genellikle mistik olayları kapsadığı ve uykuyla uyanıklık arasında oluştuğu tespit edilmiştir.
Araştırmada ulaşılan bulgu ve sonuçların, hac memoratlarıyla ilgili yapılacak araştırmalara
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hac, memorat, folklor, Van.

FEATURES OF MEMORATES DESCRIBED IN THE SCOPE OF VAN
PILGRIMAGE FOLKLORE
Abstract
Pilgrimage is one of the privileged rituals in terms of religious history. Hajj, which
includes visits to sacred places in times of sacredness, constitutes a more specific set of rules
in terms of the way rituals are practiced in Islam compared to other religions. A person who
performs an acceptable pilgrimage by Muslims is regarded as cleared of his sins. v traditions
performed throughout Turkey show similar properties in general, although Van yl undergo
partial changes. The narratives of the pilgrims about the practice of the ritual; It constitutes an
important source in the tradition of pilgrimage folklore belonging to the Van region.
Memorates based on supernatural individual experiences leave mystical effects on the
audience and encourage them to perform pilgrimages among the narratives conveyed.
Mystical events, communication with supernatural powers, encounters with historical or
1
2
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religious personalities, narratives conveyed through the connections established between the
dream world and reality are the subjects of memorates.
The aim of this study is to examine the structural features of Van region pilgrimage
memorates. Content analysis method was used in this study. The study object of the research
was composed of the data obtained by compilation and examination methods regarding the
pilgrimage memorates described in the province of Van. The data were collected with the help
of the narratives of the pilgrims. Content analysis technique was used in the analysis of the
data. Memorates have been found to generally contain mystical events and occur between
sleep and wakefulness. It is thought that the findings and results obtained in the research will
contribute to the researches about pilgrimage memorates.
Keywords: Pilgrimage, memorate, folklore, Van.

Giriş
Halk bilimi, toplumları sözlü kültür ve gelenek temelli inceleyen bir bilim dalıdır.
Halkbilimi, insanın toplumsal yaşam içerisinde ürettiği kültürel olguları kendi kavramları ve
yöntemleri çerçevesinde değerlendirir. Halkbilimi, bir ulusun yaşamıyla ilgili gelenek,
görenek ve inançların oluşturduğu pratikleri, birbirleriyle ilişkilerini, toplumsal ilişkinin
kaynaklarını inceler. Sedat Veyis Örnek halkbiliminin tanımını yaparken; bir ülke veya bölge
halkına ait maddi ve manevi kültürel konuları, kendine has belirli yöntemlerle derleyen,
sınıflandıran, analiz eden, yorumlayan ve sonuçta bir bütünlüğe vardırmayı amaçlayan bir
bilim olarak nitelemektedir (Örnek, 1977: 15).
Din, birey ve toplum yaşamını farklı seviyelerde belirleyen ve etkileyen bir olgudur.
Dinle ilintili konuların kültürel çok yönlü sonuçları vardır (Malinowski, 2016: 84). İslam
dininin Türk toplumundaki yaygın etkisi açıktır. Bu bağlamda İslam dininin temel
gerekliliklerinden olan Kâbe’yi ziyaret temelli hac olgusuna dayalı da yoğun bir geleneksel
kültür unsuru ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2017: 20).
İslam dini de beş temel esas üzerine inşa edilmiş bir dindir. Bu esaslardan biri olarak
Hac, hem bedenle hem de malla yapılan tek ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır. Sabır yüklü
bir yolculuk ve semboller topluluğu bir uygulama olması nedeniyle hac ritüeli, icra edilme
safhasında dünya üzerindeki çeşitli halkların buluştuğu, birleştirici bir özellik taşımaktadır.
Hac uygulamalarına katılan insan çeşitliliği, halkbilimi konularının bölgeden bölgeye farklılık
göstermesine neden olmaktadır. Halkbilimi uygulamalarımdaki bu fark, ülkeden ülkeye
değişiklik arz ettiği gibi kendi ülkemiz içinde şehirden şehire hatta bazen ilçeden ilçeye de
farklı folklorik geleneğin oluşmasına sebep olmuştur.
Hac uygulamaları, kimi koşullarda herkesin yerine getirmeye güç yetiremediği bir
ibadet olması nedeniyle hacdan dönen hac yolcularının görüş ve anlatılarıyla zaman içinde
farklı bir boyut kazanmıştır. Halkbilimi sahasında; gözlem ve mülakat teknikleri kullanılarak
yapılan alan araştırmalarıyla, bu anlatıların önemi daha da artmıştır. Kaynak kişiler tarafından
sözlü olarak aktarılan bilgiler, ses veya video kaydediciler ile kayıt altına alınmaktadır. Kayıt
altına alınan anlatıların çözümlenmesi yapılırken, yalın halleri muhafaza edilmektedir.
Böylece hacı anlatılarının özgünlüğü korunmaktadır. Bu durum, hac anlatılarının nesiller arası
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bozulmadan korunmasına neden olmaktadır. Anlatılar, çeşitli varyantlara dönüşse de verilen
mesaj ve uygulama özellikleri benzerlik göstermektedir.
Memorat, yaşanılan anın hikâyesidir ve çoğunlukla kişiseldir. Kişisel olduğu için
olayın tanığı ya yoktur ya da tanıkların tümü benzer inanç ve düşünce iç görüsüne sahiptirler.
Bu nedenle çeşitli halkbilimciler tarafından efsanenin bir türü kabul edilen memoratlar,
taşıdığı olağanüstü öğeler sebebiyle izah edilmesi en güç, fakat anlatının kişiselliği nedeniyle
de inandırıcılığı en yüksek kabul edilen anlatı türlerindendir (Balaban, 2013: 462).
Memoratlar uyku ile uyanıklık halinde olma durumu olarak ifade edilmektedir. Kişisel
yaşanmışlık içerir ve birçoğu doğaüstü temellidir. Halk arasında doğaüstü nesneleri, ulvi
şahsiyetleri veya ölmüş dini kişileri görme şeklinde teşekkül edebilmektedir. Pehlivan’ın
inanç anısı olarak kabul ettiği memorat tanımı ise şöyledir: “İnanç anısı (memorat), dinî kişi
öldükten sonra yaşayan canlıların hayatlarına girmesi, müdahale etmesi vb. ile ilgili bizzat
anlatanın başından geçmiş veya bir şekilde anlatıcı tarafından tecrübeyi bizzat yaşayanın
ismi verilebildiği sürece naklediş halkasının beş altı kişiye kadar uzayabildiği bir metindir”
(Pehlivan, 2009: 91).
Çalışmamızın konusunu, Van hac folkloru çerçevesinde aktarılan memorat
anlatılarının özellikleri üzerine tespitlerde bulunmak oluşturmaktadır. Konuya hac olgusu ve
Van ilindeki hac folkloru örnekleriyle başlamak ve sonrasında Van hac folkloru uygulamaları
içinde aktarılan memorat anlatılarının yapısal özelliklerini incelemeye çalışmak daha kolay
anlaşılır olmak bakımından yararlı görünmektedir.
1. Hac Olgusu
Hac ibadeti tüm dinlerin üzerlerinde durdukları bir konudur. Bazı dinlerde belirgin
ritüeller toplamı şeklinde teşekkül ederken, bazı dinlerde ise sembolik anlamda kalmaktadır.
Yahudilikte Hac Tevrat’ın işaretiyle Kudüs de mabette yapılmalıdır. Yahudi
erkeklerine yılda üç defa pesah, sukkot, ve şavuot bayramlarında hac yapmaları emredilmiştir.
Romalılar tarafından yıkılan mabetten geriye kalan tek bölüm ağlama duvarıdır. Bu yüzden
Hac ibadeti mesihin gelip mabedi yeniden inşa etmesine kadar askıya alınmıştır. Yahudiler
için artık sembolik anlamı olan hac da Yahudiler bu duvarın önüne gelip Tevrat okur ve
ağlarlar (Adam,2015: 101).
Hristiyanlıktaki hac, önceden eski ahide dayanmaktayken Pavlus’un getirdiği kurallar
neticesinde kaldırılmıştır. Yeni ahite göre Hac manevi bir yolculuk olup İsa’nın yolunu takip
etmektir. Hıristiyanlar, bu manevi yolculukla babaya İsa vasıtasıyla ulaşmayı hedeflerler.
Hıristiyanlıkta hac ilk olarak Azize Helen’in İsa’nın çarmıha gerilip acı çektiği yerleri görmek
isteyip oraları ziyaret etmesiyle başlamıştır. Helen’in gezdiği ve sonrasında büyük kiliseler
yaptırdığı bu yerler daha sonra hac merkez yerleri olmuştur Hıristiyanlıkta ki hac inanışı tarihi
süreçte birçok kez farklılaşmış olsa da eski ahitte işaret edilen yerler, Hristiyan şehitlerinin
mezarlarının bulunduğu yerler, Pavlus’un yaşadığı yerler genel olarak merkezleri belirlemiştir
(Erbaş, 2002: 112).
Kadim dinlerden en köklü olanlarından Hinduizm de Hac ise önemli bir yer tutar.
Ebedi mutluğu elde etmek için tanrı veya tanrıları memnun etmek gerekir. Hinduizm’deki
Hac merkezleri çok olmakla beraber en önemlileri tanrı Şiva, tanrı Vişnu ve avatarası
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Krişna’nın nispet ettikleri yerlerdir. Bunun dışında en önemli hac merkezleri Ganj nehri ve
Kailasa dağlarında bulunur (Aydın, 2015: 126).
Bu kadim dinler de var olan hac inanışı gibi birçok dinde kutsal mekân inanışına
rastlarız Eliade, teofani (tanrının tezahürü), hiyerofani (kutsalın tezahürü) kavramlarıyla
kutsal mekânları tanrının ve kutsalın tezahür ettiği mekânlar olarak görüp bu mekânların
değişebileceğini söyler. Bu kutsal mekânlar belli gelenek ve kurallara göre inşa edilmiştir.
Ancak hepsinde var olan şey in illotempore (zamanın başlangıcında olan) ilk örneği
yinelemek olarak görür. Kutsal tezahürü olan bu mekânlar dini tecrübenin yaşandığı özel
yerler olarak kabul edilip birçok inanış ve dinde rastlanan yerlerdir (Eliade, 2014:355-359).
Genel anlamdaki tüm inanç sistemlerinin sonunda; Yaratıcıya ulaşma, Rabbine
sığınma, bir vuslat beklentisi vardır. Kutsal mekânlar çeşitli ritüellerle bu amacın
gerçekleşmesine vesile olmaktadır. İnsanın fıtratından gelen bu kavuşma isteği hiçbir dinde,
İslam dininde olduğu kadar somut anlam bulmamıştır.
İslam’a göre; hac ibadeti, Allah tarafından, önemli bir vazifenin yerine getirilmesi için
kullarından gücü yetenlere farz kılmıştır. İslamiyet’te uygulanma biçimi, diğer ibadetlere
nispetle daha teferruatlı ve sabır gerektiren bir ibadet olan hac; insanın nefis terbiyesi, irade
eğitimi ve davranışlarını disiplin altına alma imkânı sağlar (Karagöz, vd., 2016: 22-23).
Hac, fiziksel olarak Kâbe’yi ziyaret etmek olsa da, özel olarak kişinin alışageldiği
hayat tarzını ve kendini aşarak olması gerektiği noktaya doğru yolculuğa çıkmasıdır
(Yıldırım, 2017: 19).
Hicretin dokuzuncu yılında gönderilen Al-i İmran suresinin 97. ayeti ile hac
Müslümanlara farz kılınmıştır. Ayetin nazil olduğu yıl, Hz. Ebubekir’i hac emiri olarak
görevlendiren Hz. Muhammed, hicretin onuncu yılında yüzbinlerce sahabe ile birlikte üzerine
farz olan hac görevini ifa etmiştir. Yapılan bu hac, Hz. Muhammed’in son haccı olması ve
sahabelerle vedalaşması nedeniyle “veda haccı” denilmiştir. Aynı yıl Müslümanlara hac
ibadetinin bütün hükümlerini teorik olarak anlatıp, uygulamalı olarak gösterdiği için “belağ
haccı” denilmektedir. Ayrıca haccın farz kılınmasından sonra gerçekleşen ilk hac olması
nedeniyle de “İslam haccı” olarak isimlendirilmiştir (Karagöz, vd. , 2016: 18).
Haccın, diğer bütün dini varyasyonlarda olduğu gibi ulaşılmak istenen yüksek
amaçları ve yüce hedefleri vardır. Hac ritüeliyle amaçlanan hedef, bireyin ve toplumun
düzenlenmesidir. Yaratıcı hac ibadetini, birçok sembolü ve ritüeli birden bünyesinde
barındırdığı için gücü yeten kullarına farz kılmıştır. Burada gücü yetmek kavramı maddi,
manevi ve fiziksel manada algılanmalıdır. Hac görevi; dostluk, kardeşlik, eşitlik, sabır ve
metanet vb. gibi erdemsel davranışları barındırdığı, nefis ve gönül terbiyesi bağlamında
ruhların sadeleştiği ameller bütünüdür. Sözü edilen manevi boyutun, maddi anlamda ibadet
düzeyinde teşekkül etmesidir (Kutub, 2017: 12).
Şiilikte hac farzını yerine getirirken hem Kâbe’nin hem de özellikle Kerbela başta
olmak üzere kutsal kabul edilen şehirlerdeki meşhedlerin ziyaret edilmesi kurallaşmıştır
(Odyakmaz, 1999: 48). Kerbela, Küfe, Necef gibi şehirlerin kutsal kabul edilmeleri inancının
teşekkülünde Şii siyasi ve dini otoritelerin etkisinin önemli bir payı vardır. Buveyhiler ve
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Safeviler döneminde kutsallıkları ön plana çıkarılan bu şehirler için, Şii ulemalar da çeşitli
rivayetler ortaya atarak önemlerini pekiştirmişlerdir.
Osmanlılar döneminde de İran’dan gelen Şia inancına mensup Müslümanlar Kâbe’ye
yapmış oldukları hac yolculuğunu Irak’ta bulunan Ehl-i Beyt imamlarının türbelerini de
ziyaret ederek tamamlıyorlardı. Irak’ın coğrafî olarak İran’a yakınlığı düşünülecek olursa, bu
durum bölgedeki meşhedlere Mekke’den çok daha fazla hacının gelmesini sağlamaktaydı
(Faroqhi, 1995: 152).
Anadolu’da “surre” alayları ile başlayan hac yolculuğu, günümüzde Diyanet İşleri
Başkanlığı ve “A Grubu Seyahat Acenteleri” tarafından organize edilmektedir (Güran, 1996:
410).

2. Van Hac Folkloru Uygulamaları
Anadolu coğrafyasının değişik bölgelerinde benzer uygulamaları görülen hac
ritüelinin, Van ilindeki uygulamaları üç temel aşamaya ayrılmaktadır. Hazırlık uygulamaları,
Haremeyn bölgesindeki uygulamalar ve dönüş uygulamaları olarak gruplanabilecek bu
aşamalar, ritüelin kültürel aktarımı bakımından özgün özellikler göstermektedir.
Hazırlık aşamasının ilkini karar verme aşaması oluşturmaktadır. Hac, hem malla hem
de bedenle yapılan ritüeller toplamı özelliği taşıyan yegâne ibadettir. Bu ibadetin en güzel
tarafı gönülden gelmesi, kişinin bu ibadete gönlüyle katılmasıdır (Özelbaş, 2016: 26). Özelsel,
hac davetini ve yapılan yolculuğu “kalbe yolculuk” olarak nitelendirmektedir. Ona göre; bu
kalbe yolculuk insanın kendi iç dünyasına açtığı bir penceredir. Bu pencere, aynı zamanda
İslam dinindeki hac ibadetinin gizem dolu dünyasına açılmaktadır. Kişi bu ibadeti yaparken
hem herkes tarafından bilinen ritüelleri icra etmekte hem de kendi içsel dünyasındaki manevi
bilinçlenmesini sorgulamaktadır (Özelsel, 2016:5).
Halk arasında genel manada geçerlilik bulan “hacca çağrılma” deyimi de buradan
gelmektedir. İmkânı olan, gücü yeten her müslüman bu davete icabet etmeyi kendine ilke
edinmiştir. Halk arasında bu düşünce Kur’an-ı Kerim’de geçen, “Yoluna gücü yetenlerin
Kâbe’ye gelerek haccetmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır” (Âl-i İmran, 3/97)
ayetine dayanılarak, içselleşmiştir.
Saha incelemesinde, Van ilinde hacca/umreye giden kişilerle yapılan mülakatların
derlemesinde; %58 oranında hac/umre yolcusu hacca/umreye gitmeye karar verme sebebi
olarak, kişisel inançlarından kaynaklandığını belirtmişlerdir. %14’lük kesim, karar
vermelerinde ailesel etkenlerin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Ailesel etkenler olarak
genellikle birine refakat etme kastedilmektedir. Bu etkenin özellikle kadın hac/umre
yolcularına veya yaşlı adaylara refakat etme şeklinde teşekkül ettiği gözlemlenmiştir.
Hac/umre yolculuğuna işçi veya görevli olarak çıkanların oranı %12 civarındadır. İşçi veya
görevli olarak gidenlerin oranının nispeten düşük çıkmasının nedeni bazı görevli ve işçilerin
gitme kararı olarak inançlarının gereği sebebini söylemeleridir. Belirli bir yaşa geldikten
sonra hacca gitmeye karar verenlerin oranı %7 civarındadır. Çevresel faktörlerle
hacca/umreye gitmeye karar verenlerinin oranı ise %5’e denk gelmektedir. Bu faktörler
arasında hac/umre yolcusu adayı üzerindeki çevresel tepkiler veya mahalle baskısı
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sayılabilmektedir. Bu faktör biraz da yaşla alakalı etkenlerle bağlantılıdır. Bir diğer çevresel
faktör olarak da özenti, imrenme, örnek alma kavramlarının oluşturduğu bir istek kararı
sayılabilmektedir. Özellikle hac/umre yolcularının uğurlama ve karşılama törenlerini takip
eden tanıdık veya yakınlarında hacca/umreye gitme isteğinin oluştuğu gözlemlenmiştir. Vanlı
hac/umre yolcuları arasında; birinin yerine vekâleten hacca/umreye giden adayların oranı da
%4 civarındadır. Genellikle anne veya babasının yerine vekâleten hacca/umreye gitmeyi
kabul eden adayların yanı sıra, yapılan saha incelemesi neticesinde; kardeşine vekâleten,
dedesine vekâleten hacca/umreye gittiğini beyan eden hac/umre yolcularına da rastlanmıştır.
Vekâlete giden hac/umre yolcusunun masraflarının, genellikle vekâlete gittiği kişi veya
onların yakınları tarafından karşılandığı yapılan mülakatlar sonucunda gözlemlenmiştir.
İkinci aşamayı “hac ücretini karşılama” oluşturmaktadır. Her yolculuğun belirli bir
ücretinin olması gibi, meşakkatli bir yolculuk olan haccın da elbette karşılanması gereken bir
ücreti vardır. Kurada isminin çıktığını öğrenen hacı adayı bu andan itibaren hac ücretini
tedarik etme yolunu aramaya başlar. Toplumumuzda hacca gitme isteği, hacca gidecek kişi
tarafından önceden planlandığı için hac ücreti genellikle biriktirilerek karşılanmaktadır.
Bu çalışma için görüşülen hacı adaylarında, hac parası biriktirmenin yanında, bir
yakını tarafından hac ücretinin karşılandığı hacı adaylarına, herhangi bir taşınmaz veya
aracını satarak ücreti karşılayanlarla, emekli ikramiyesini hac için ayıranlara rastlanıldı.
Mülakat yapılan hacı adaylarının birçoğu hac/umre ücretinin fazlalığından yakınarak, bu
durumu özellikle belirtmiştir (Şimşek, 2019).
Hac/umre organizasyonuna ödenen ücretin temin edilme şekli ne olursa olsun tüm
tedarik biçimlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Örneğin birikim yaparak
gittiğini söyleyen bir hac/umre yolcusuyla, hacca/umreye gitmeyi amaç edinerek mal veya
altın biriktirip, hacca/umreye bir şeyler satarak giden yolcuların beyanların birbirine
benzemektedir. Aynı durum kendilerine miras kalanlar ile başkaları tarafından masrafları
karşılanan hac/umre yolcularında da benzerlik göstermektedir. Hediyelik eşya alımını hac
organizasyonu ödenen ücrete dâhil etmeyen hac/umre yolcuları da bulunmaktadır. Bunların
büyük çoğunluğu; özellikle görevli olarak giden ve ücretleri karşılanan hac/umre
yolcularından oluşmaktadır. Hac ücretini karşılama biçimlerinin, ekonomik düzey, yaş ve
inanç düzeyine göre değişiklik gösterdiği gözlemlenmiştir.
Sonraki aşama hac alışverişi yapmaktır. Van hac folklorunda hac alışverişi, Haremeyn
bölgesinde yapılacak ibadetler için alınan malzemeler ve hediyelik eşya alışverişi olmak üzere
iki kategoriye ayrılmaktadır. Alışverişlerin büyük çoğunluğu Van ilinde yapılmaktadır. Van
ilinden hac görevini ifa etmek için kutsal topraklara giden hacı adaylarının bir kısmı hediyelik
eşyalarının büyük kısmını Van ilindeki hac malzemesi satan bir dükkândan satın aldıklarını
belirtmişlerdir (Murre, 2019). Bir kısım hacı adaylarının ise hacla ilgili hediyelik
alışverişlerinin büyük kısmını Türkiye’de başka bir şehirden temin ettikleri öğrenilmiştir
(Polater, 2019). Satın alınan hediyelik eşyaların tamamını Van ilinden veya Türkiye’de başka
bir şehirden karşılayan hacı adayları olduğu gibi alınan hediyelerin tamamını Haremeyn
bölgesinden satın alan hacı adayları da bulunmaktadır (Koçyiğit, 2019).
Van ilinden hac veya umreye giden kişilerin, yakınları tarafından yemeklere davet
edilmesi gelenekleşmiştir. “Hac/hacı yemeği” adı verilen bu uygulamanın bir diğer özelliği
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ise hac/umre yolcusu tarafından helalleşme töreni olarak benimsenmesidir. Hacca/umreye
gidecek kişi böylece kutsal topraklara “kul hakkı” ile gitmemeyi hedeflemektedir. Genellikle
yöresel yemeklerin yenildiği yemek davetlerinin sonunda bazı hac/umre yolcularının bir
lokma otlu peynir yemesi de adetlerdendir.
Hac yemeklerinin yenilmesinden sonra ev sahiplerinin konuklarına çay, kuruyemiş vb.
şeklinde çeşitli ikramlarda bulundukları tespit edilmiştir. İkramların sonrasın da ev sahipleri
hacca/umreye gidecek konuklarına hediyeler vermektedirler. Verilen hediyeler yiyecekten,
giyeceğe; ibadet malzemesinden, harçlığa kadar çeşitlilik göstermektedir. Otlu peynir, tandır
ekmeği, yoğurt, kavurma et, kuruyemiş, meyve, sebze vb. hediye getirilen yiyecekler
arasındadır. Gömlek, elbiselik kumaş, İhram ve kadınlar için ihram elbisesi vb. ise hediye
getirilen giyeceklere örnektir. Ayrıca hacca/umreye giden yolculara ibadet malzemesi
getirilmesi veya harçlık verilmesinin fazlalığı saha çalışmalarında yapılan araştırmalar
neticesinde öğrenilmiştir. Hac/umre yolcularının, yemeğe davet etmeyen bazı tanıdıkları ve
akrabalarının da kendilerini yolcu etmeye geldiklerinde, harçlık tarzı hediyeler verildiği
bilinmektedir.
Hac hazırlıkları, hacı adayının hac yolculuğunun başladığı gün sonlanmaktadır.
Yolculuğun başladığı gün, hem hacı adayı hem de yakınları açısından önemli bir gündür.
Kutsal topraklara kavuşma heyecanı duyan hacı adayının bu mutlu gününde yakınları hazır
bulunmaktadır.
Kutsal bir davet sonucunda, ilahi bir ikram olan hac ibadetinin en çok ihmal edilen
tarafı, hac dönüşü ve sonrasıdır. Geçerli bir haccın, ilahi anlamda mutlaka mükâfatı olacaktır.
Hacının, yaptığı hac ibadeti ile vaat edilen güzelliklere ulaşması, şüphesiz ki manevi olarak
elde ettiği kazancın muhafazasıyla mümkündür (Yıldırım, 2017: 70).
Van’dan hacca/umreye giden yolcular karşılanırken de gelenek haline gelmiş,
ritüelleşmiş, törensel anlamda karşılama biçimleri vardır. Hac/umre yolcusu, kutsal yolculuğa
karayoluyla çıkmışsa, dönüşünde hac/umre kafilesi “ziyaret” mevkiinde karşılanarak,
memlekete getirilmekteydi. Vanlılar ziyaret olarak “Veysel Karani” hazretlerine ait olduğu
düşünülen türbeyi kastetmektedirler. Yolcu ve yakınları tarafından ziyarette dua edilerek,
Van’a doğru yolculuğa devam edilmektedir. Dönüş yolunda Bitlis’te büryan yemek ve
“Buzlupınar” mevkiinde semaver çayı içmek de Vanlı hacıları karşılamaya giden
kafiledekilerin sıklıkla başvurdukları bir adettir. Karşılamaya giden araçlara bayrak asılması
da gelenekleşmiştir.
Havayoluyla hacca/umreye giden hac/umre yolcuları karşılanırken; hacı yakınlarının
yoğunluğu nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanı’nın bekleme salonunun dolup taştığı
gözlemlenmiştir. Araçlarını bayraklarla süsleyerek gelen hacı yakınlarının, tıpkı hacca
gidenler gibi heyecan duymakta oldukları görülmüştür. Gelen hac/umre yolcusunu karşılayan
yakınları, hacıyı/umreciyi konvoy halinde şehir turu attırarak evine götürmektedir.
3. Memoratın Tanımı ve Van Hac Folklorundaki Memoratların Özellikleri
Edebiyat dünyasında sözlü anlatım türlerinden efsane ile karıştırılan memoratlar, başlı
başına yeni bir tür olarak Türk Edebiyatı literatüründe Özkul Çobanoğlu’nun çalışmaları ile
tanınmıştır. Çobanoğlu memoratın tanımını Kvideland’ı referans alarak şöyle yapmaktadır:
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“tabiatüstü ferdi bir tecrübenin yaşayan veya ondan dinlemiş birisi tarafından anlatılan şahsa
bağlı hikâye” olarak tanımlanmaktadır (Çobanoğlu, 2015: 25). Memoratlar, doğaüstü
varlıklarla kurulan değişik iletişim şekilleridir. Memoratlar da, bu şekilde kurulmuş bir
iletişimle yaşananların yaşayan veya ondan dinleyen birisi tarafından anlatılmasıdır
(Çobanoğlu, 2015: 25).
Memoratlar, doğaüstü nesne ve varlıklarla iletişime geçilerek etkilenen kişi tarafından
veya ondan dinleyen birisi tarafından aktarılan anlatılar olması nedeniyle daha çok şahsi
tecrübelere dayalı anlatı türüdür denilebilmektedir. Edebiyat dünyasında, memoratları
efsaneden farklı bir tür olarak ele alarak değerlendirmeye çalışan ve memorat türünün isim
babası olarak kabul edilen İsveçli halk bilim araştırmacısı Carl Wilhelm von Sydow’dur. Carl
Wilhelm von Sydow 1934 yılında efsane türünden farklı bir tür olarak kabul ettiği
memoratlarla ilgili bir araştırmada, efsane ile ilişkili olarak ele alınan ama onunla
“karakteristik ve gelenek” yönünden uyuşmayan “şahsi ve tamamen kişisel bir tecrübe
hüviyetinde” olan materyalin ayrı bir kategori olduğunu ve bu kategoriye giren materyali
“memorat” olarak isimlendirmeyi uygun bulduğunu ifade etmiştir. Von Sydow’un yapmış
olduğu ve uzun süre geçerlilik taşıyan memorat tanımı, zamanla çeşitli eleştirilere uğrasa da
hala geçerliliğini korumaktadır (Çobanoğlu, 2015: 25).
Doğaüstü bir durumla ilgili kişisel yaşantı anlatıları olarak kabul edilen memorat
tanımı halkbilim ve antropoloji de ortak tanımlarla ifade edilebilmektedir. 1934 yılında Von
Sydow tarafından halkbilim sahasına resmen katılan memorat kavramı, bu tarihten itibaren
farklı bir anlatı türü olarak değerlendirilmiştir. Edebiyat dünyasında, belirtilen tarihten önce
de bu türden bir anlatı özelliğini ifade eden bir kavramların mevcut olduğu bilinse de
uluslararası yaygınlığa kavuşması 1934 yılından sonra olmuştur (Hallaç,2018: 183).
Memoratların aktarım zincirinin dört halkadan oluştuğu verisi kabul edilmektedir
ancak memorat dört kişilik aktarım dizisinin sonuna ulaştığında ortadan kalkmamaktadır.
Zincirin sonuna ulaşıldığında memorat fabulata dönüşmektedir. Memoratlar, fabulata
dönüşerek şahsi anlatım özelliğini yitirmektedir. Başka bir ifade şekliyle birincil anlatım
aktarımları üçüncü şahıs hikâyelerine dönüşmektedir. (Dégh ve Vazsonyi, 2015: 133-134).
Memoratların anlatıcı zinciri aktarım safhasında dört veya beş nesillik anlatım aktarımından
sonra unutulabilmektedir. Bu durum memoratların kişisel anlatıma dayalı kendilerine has
özelliklerini yitirerek efsaneye dönüşmelerine neden olabilmektedir (Türkmen, 2017: 37).
Memoratlar, 19. yüzyılın aşırı determinist düşüncelerinin etkisiyle önceleri “hurafe” ve
“batıl inanç” gibi bilim dışı suçlamalara hedef olmuşlardır. Tabiatüstü içerik barındırmaları
nedeniyle bu türden doğaüstü öğeler barındıran kişisel anlatılar, bilim dışı kabul edildiğinden
dolayı bilinçlice bilim dünyasından uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bu uzaklaştırma ile
aydınlanma ve sanayileşmenin dayandığı temel felsefe olan pozitivist ve darvinist düşünce
yapısının öngördüğü “metafizik” kapsamlı ve “bilimdışı” konu ve olguların ortadan
kaldırılmak istenmesi ve böylece bu tür unsurlardan arınmış bir toplum inşası düşünülmüştür
(Çobanoğlu, 2015: 38).
Memoratları inanç, din, batıl inanç ve doğaüstü bağlamına kesin olarak dahil eden
Lauri Honko’dur. Memoratlar üzerinde detaylı çalışmalar yapan Honko; memoratları, halk
inançlarının yapısını ve inanma biçimlerini araştırmada en önemli kaynaklar arasında
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göstermektedir. Honko’nun araştırmalarından sonra kişisel anlatıların en önemli
örneklerinden olan memoratlar, tabiatüstü bir eksene indirgenerek bu şekilde ele alınmaya
başlanmıştır. Günümüzde, memoratlarla yapısı ve anlatım tekniği ile ilgili tartışmalar artarak
devam etmektedir (Hallaç, 2018: 193-194).
Van hac folkloru çerçevesinde anlatılan memoratlar, uyku ile uyanıklık halinde olma
durumu olarak ifade edilmektedir. Kişisel yaşanmışlık içerir ve birçoğu doğaüstü temellidir.
Halk arasında doğaüstü nesneleri, ulvi şahsiyetleri veya ölmüş dini kişileri görme şeklinde
teşekkül edebilmektedir. Memoratlar, dinleyenler ve aktaranlar aracılığıyla kişisel tabiatüstü
tecrübelerden hareketle bütünsel inançları kuşaklar arasında aktarırken ve anlatılara dair olan
inancın tekrarlanıp daha da güçlenmesini sağlamaktadır.
Kişisel aktarımın örneği olan memoratların, Van hac folkloru çerçevesinde anlatı
örnekleriyle; diğer halkbilimi olgularının amaçladığı gibi kültürel aktarımı sağlamak,
geleneklerin nesilden nesile devamını sağlamak ve toplumsal yapıyı muhafaza etmek için
kullanıldığı görülmektedir. Aktarımın içeriğinde, belirli bir tecrübe sonucunda geleneksel
inanca aykırı davranma ve karşılığında yaptırım olarak ortaya çıkan “uyarı, men, ceza, ödül,
koruma ve yasaklama” gibi unsurların etkinliği ortaya çıkmaktadır. Halk düşüncesinde,
sayılan etkenlerin dışında toplumsal eleştiri olarak “ilahi adalet inancı, ayıplama, toplumsal
dışlama, eden bulur inancı,” gibi eleştirilerin de toplumsal düzeni korumak amacıyla telkin
olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir. Oluşan bu toplumsal dinamik, memoratın daha çok
toplumsal ve ahlaki özelliği ile ilişkilendirilmektedir.
Van ilinde hac memorat örnekleri, kimi zaman hac daveti şeklinde gözlenirken kimi
zaman da kutsal semboller şeklinde tezahür edebilmektedir. Dinsel anlamda önemli
şahsiyetlerin görülmesi ve olağanüstü durumlarda Van ilinde anlatılan hac memoratları
arasındadır. Anlatılan memoratların tamamının ortak özelliği ise kişisel yaşanmışlık
içermesidir. Başka bir ifadeyle uykuyla uyanıklık arasında görülen doğaüstü olayların
tamamının şahsa ait anlatılardan oluşmasıdır. Memoratın en büyük özelliğini gösteren bu
anlatılar, ilk ağızdan dinlenen veya ilk anlatanın, anlatıyı anlattığı kişiler tarafından aktarılan
alıntılar olma özelliği nedeniyle özgündürler.
Van bölgesine ait memorat anlatıları, zamanın belirli bir bölümünde yer almayan,
gerçekdışı, ütopik veya distopik bir mekanda geçen, gerçekçi unsurlar bulundurmasına
rağmen gerçekçi hikaye tarzındaki halk anlatılarından uzaktır. Masal unsurları taşısa da masal
anlatımından farklı olarak nesir ve nazım unsurları birlikte aktarılmaktadır. Bu anlatıların bir
başka önemli özelliği de sözlü edebiyat geleneğinin en önemli özelliklerinden olan akıcılığı
ve akılda kalışı bünyesinde barındırmasıdır. Bu tür anlatılarda anlatıcı kendi anlatım üslubunu
da anlatıya katabilmektedir. Böylece ortaya çıkan memoratlar daha kalıcı ve özgün
olabilmektedir.
Sonuç
Hac uygulamaları, kimi koşullarda herkesin yerine getirmeye güç yetiremediği bir
ibadet olması nedeniyle hacdan dönen hac yolcularının görüş ve anlatılarıyla zaman içinde
farklı bir boyut kazanmıştır. Halkbilimi sahasında; gözlem ve mülakat teknikleri kullanılarak
yapılan alan araştırmalarıyla, bu anlatıların önemi daha da artmıştır. Kaynak kişiler tarafından
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sözlü olarak aktarılan bilgiler, ses veya video kaydediciler ile kayıt altına alınmaktadır. Kayıt
altına alınan anlatıların çözümlenmesi yapılırken, yalın halleri muhafaza edilmektedir.
Böylece hacı anlatılarının özgünlüğü korunmaktadır. Bu durum, hac anlatılarının nesiller arası
bozulmadan korunmasına neden olmaktadır. Anlatılar, çeşitli varyantlara dönüşse de verilen
mesaj ve uygulama özellikleri benzerlik göstermektedir.
Memoratlar, doğaüstü öğeleri içeriğinde bulunduran, daha çok olayı yaşayan kişi
tarafından veya ondan dinleyen birisi tarafından aktarılan anlatılar olması nedeniyle daha çok
şahsi tecrübelere dayalı anlatı türüdür denilebilmektedir. Memorat, yaşanılan anın hikâyesidir
ve çoğunlukla kişiseldir.
Bu çalışmada, “Van Hac Folkloru” kapsamında anlatılan memoratların özellikleri
araştırılmıştır. Hac olgusu ve Van hac folklorundaki uygulamalara değinildikten sonra
memorat kavramı ve Van hac folklorundaki memorat anlatılarının özellikleri ele alınır. Hac
kavramı yeryüzünde inananı bulunan tüm inanç sistemlerinde farklı tezahürleriyle ortaya
çıkmış bir ritüeldir. Hac olgusuyla ilgili tüm inanç sistemlerindeki ortak temalar kutsal zaman
ve kutsal mekân kavramlarıdır. Mekâna atfedilen kutsallık boyutu hac ritüelinin somut
göstergelerini de etkilemektedir.
Hac ritüelinin uygulanması, içeriğin tatbiki açısından ülkeden ülkeye hatta bölgeden
bölgeye bile küçük farklılıklar oluşturmaktadır. Van ili özelinde yapılan icra edilen hac
ritüelleri, genel anlamda Türkiye’nin diğer bölgelerindeki uygulamalarla benzerlik
göstermektedir.
Van hac folkloru kapsamında anlatılan memoratların büyük çoğunluğu şahsi
tecrübelere dayanmakta ve kişisel özellikler taşımaktadır. Doğaüstü olayların sıklıkla yer
verildiği bu tür anlatılarda zaman ve mekân kavramları değişiklik göstermektedir. Anlatıcı
tarafından uykuyla-uyanıklık arasında bir zamanda oluştuğu düşünülen memoratların, birçok
kez rüyayla karıştırıldığı gözlemlenmektedir. Bu çerçevede aktarılan anlatıların geneli Hızır
Aleyhisselâm ile kurulan ilişkiler bütünüdür.
Olağanüstü durumların aktarımı yapılırken de genellikle Haremeyn bölgesinde
kutsallık atfedilen mekânlarda karşılaşılan olgular ifade edilmiştir. Özellikle Kâbe ve Ravza-ı
Mutahhara ile ilgili aktarılan olağanüstü olaylar bu anlatıların konusunu oluşturmaktadır.
Anlatıların şahsa bağlı tecrübelerden oluşması, anlatımın doğruluğunu
pekiştirmektedir. Sonuç olarak Van hac folklorunda anlatılan memoratlar kişisel anlatılardan
oluşması ve tabiatüstü öğelere dayalı inanç anlatıları örnekleri olduklarından dolayı Türk halk
edebiyatında memoratlarla ilgili yapılacak sistematik derleme ve değerlendirmelere kaynak
teşkil edebilecektir.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АҚЫНЫ, ФИЛОСОФЫ АБАЙ НЫҢ ТУҒАНЫНА 175
ЖЫЛ АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ӘДЕБИЕТІНІҢ АСЫЛ
МҰРАСЫ
Бекжанова ЖАНАТ САДУЕВНА1
«Абай Шығармалары Қазақ Халқы Әдебиетінің Асыл Мұрасы» тақырыбындағы
мақаламызда Абайдың шығармаларын және тұлғалық болмысын таныту мақсатталған.
2020 жылы Қазақ халқының ақыны, ағартушысы, композиторы, қоғамдық қайтаркері,
философы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына байланысты елімізде
500-ден астам түрлі іс-шаралар аталып өтуде. Сонымен қатар, 2020 жылы ЮНЕСКО
және ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымыдарының аясында Абайдың туғанына 175
жылдығы аталып өтуде.
Қазақстан Республикасының Алғашқы Президенті, Елбасымыз Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сәуірінде жарияланған «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты мақаласында ұлттық сананы сақтай отырып ұлтты рухани
жаңғыруға жетелей аламыз деген ойын айтты. Бұл мақалада, ұлттық сана роліндегі ең
басты ұғым – ұлттық код туралы ой қозғады. Әрбір ұлт өзіне ғана тән ұлттық кодын
сақтаса, ұлттың рухани тамырынан ажырамастан дамуын жалғастырғанда ғана ұлттың
кемелді дамуы жүзеге асады. Ұлттық кодты сақтай отырып, қазіргі заман талабының
жетістіктерін меңгере отырып рухани жаңғыруды жүзеге асыруға болады деген ой
қозғалған. Рухани жаңғыру өздігінен жүзеге асатын процесс емес, ол үшін ұлттық
құндылықтарды қастерлеп оны келешек ұрпаққа дәріптеп жеткізу. Ұлттық құндылық
дегеніміз: ұлттың тілі, діні, тарихы, мәдениеті, әдебиеті, салт-дәстүрі, философиялық
дүнетанымы және т.б. Осы Рухани жаңғыру бағыты аясында Қазақ халқының ұлы
ойшылы Абай Құнанбайұлының тұлғалық болмысын дәріптеу жұмыстары мемлекеттік
деңгейінде қолдау тапқан және аталған бағдарлар жүзеге асырылуы жүйелі түрде
атқарылып келеді деп айта аламыз.
2020 жылдың 9 қаңтарында Абай жылына арнау ретінде Қазақстан
Республикасының Президенді Қасымжомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы
Қазақстан» тақырыбындағы мақаласы жарияланды. Бұл мақалада «Абай – әлемдік
мәдениеттің тұлғасы» деп сипатталады. Өйткені ғұламаның жалпыадамзаттық
құндылықтарды дәріптейтін шығармалары тек қазақ ұлтының ғана емес бүкіл адамзат
қауымына рухани өнім бола алатындай мағынаға ие. Прзидентіміз, әрбір шаңырақта
ұлтымыздың ғұламасы Абайдың кітабы мен М.Әуезовтың «Абай Жолы» романы
табылу керек және осы арқылы қоғамның барлық өкілінің Абайды тануға үлесін
арттыруға болады деп есептейді. Сонымен қатар, Абайды дәріптегенде қол жеткізетін
нәтиже «Қазақ халқы – Абай халқы» дейтіндей дәрежеге жеткізу керек деген ойын
айтады Президентіміз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Абай – қазақ
халқының рухани қазынасына өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана емес, сонымен қатар
ол қазақ халқының ел болуы жолында ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер. Абай – әлемдік
деңгейдегі ойшылдардың қатарындағы ғажайып тұлға» деп сипаттаған болатын.
1
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Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Шыңғыс тауы бөктеріндегі орналасқан Орта
жүздің Тобықты руы отбасында дуниеге келген, 1904 жылы 23 маусымда 59 жасында
дүнеден озады.. Абайдың азан шақырылып қоған аты Ибраһим болған, әжесі Зеренің
еркелеткен атымен Абай аталып кеткен. Өңірге танымал ақсүйек санатынан болған
әкесі Құнанбай салдыртақан «Ескітам» деген медреседе Абай алғашқы сауатын ашады.
Кейіннен Ғабитхан молдадан, он жасқа толғанында Семейде араб, парсы, және басқа
шығыс тілдерін де оқытатын Ахмет Риза медресесінде үш жыл оқиды. Абай өлең
жазуын он жасынан бастайды және одан кейін өмірінің барлық кезеңдерінде
шығармашылығын тоқтатқан емес.
Ақынның шығармалары үш түрлі бағытта жазылған: төл өлеңдері, қара сөздері және
басқа тілден аударған еңбектері. Абайдың жалпы өлеңдерінің саны 170-тен астам,
аударма саны 56, ал «Қара сөздерінің» саны 45 сөзден тұрады.
Ақынның төл өлеңдері: лирикалық бағытта жазылған өлеңдер және поэма
жанрындағы өлеңдерден тұрады. Әрбір өлеңі астарында қазақ халқының
дүниетанымдық мінезі сипатталады. Еінші бағыттағы шығармасы: Абайдың қырық бес
бөлімнен тұратын «Қара сөздер» деп аталатын еңбегі терең философиялық мағынаға ие
және заман ағымы өтсе де маңыздылығын жоғалтпаған дүние. Үшінші бағыттағы
шығармалары болса, яғни аудармалары шығыстың және орыс әдебиетінен жасаған
аудармаларын атауға болады.
АБАЙ- АҚЫН:
-

"Қансонарда, "Сегіз аяқ", "Қан сонарда бүркітші шығады аңға", "Қалың елім,
қазағым, қайран жұртым", "Желсіз түнде жарық ай", "Өлсем, орным қара жер
сыз болмай ма?", «Кім екен деп келіп ем түйе қуған…» , «Көктем», «Жаз»,
«Күз», «Қыс» және т.б.

-

Шығыс классикалық әдебиетінің мотивтеріне негізделген поэма жанрындағы
еңбектері: "Масғұт", "Ескендір", "Әзім".

АБАЙ-ПРОЗИСТ:
Абайдың мәдениет пен ізгілікті дәріптейтін «Қара сөздері» еңбегінің баламасы ретінде
француз ойшылы Монтьенің еңбектерін ұқсатуға болады. Екі еңбектің жазылу стилі
ұқсағанымен бұл «Сөздердің» бағытталу бағдары басқаша: Монтень өзболмысы мен
адам тұлғасы жөнінде жазады, хакім Абайдың «Сөздері» болса – ойлану, өзгеге ой
салу мақсатында жазылған.
АБАЙ – АУДАРМАШЫ:
Аудармалары: Крылов, Лермонтов, Пушкин, Гёте және Байронның еңбектерін қазақ
тіліне аударған:
-

Александр Пушкиннің "Евгений Онегин" шығармасынан "Татьянаның хатын"
және "Ленскийдің сөзін",

-

Михаил Лермонтовтың "Ой", "Жолға шықтым бір жым-жырт түнде жалғыз",
"Қанжар", "Теректің сыйы" және тағы басқа өлеңдерін казақ тілінде сөйлетті.
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-

Халық әні саналатын «Горы дремлют в тёмной ночи» өлеңінің аудармасы
«Қарағы түнде тау қалғып» өлеңі ретінде белгілі.
АБАЙ –КОМПОЗИТОР:

-

Ақынның бүгінгі таңда көпшілікке танымал жиырмадан астам әуені бар екені
белгілі болды.

Абай Құнанбайұлы шығармаларында өзі өмір сүрген қоғамның әлеуметтік болмысын
суреттейді. ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанның жаңа мақсаттарға бағытталған жолдары
айқын. Еліміздің көзделген даму жолына халқымыздың рухани мұрасын сақтау үшін
келешек ұрпаққа ұлтымыздың құндылықтарын дәріптеу арқылы ғана қол жеткізе
аламыз.
https://sputnik.kz/spravka/20190602/10357198/Qazaqtyn-uly-aqyny-AbayQunanbayuly-turaly-qyzyqty-derekter.html
https://egemen.kz/article/217247-abay-dgane-xxi-ghasyrdaghy-qazaqstan
https://stan.kz/kazak-adebi-tilinin-negizin-kalaushy-a/
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АҚЫНЫ, ФИЛОСОФЫ АБАЙ НЫҢ ТУҒАНЫНА 175
ЖЫЛ
АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ ӘДЕБИЕТІНІҢ АСЫЛ МҰРАСЫ
Қазақ халқының ақыны, ағартушысы, композиторы, қоғамдық қайтаркері,
философы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына байланысты елімізде кең
көлемде түрлі іс-шаралар аталып өтуде. Сонымен қатар, ЮНЕСКО халықаралық
ұйымының аясында Абайдың туғанына 175 жылдығы аталып өтуде. Абай
шығармалары қазақ халқы әдебиетінің асыл мұрасы тақырыбындағы мақалада
Абайдың шығармаларын таныту мақсатталған. Ақынның шығармалары үш түрлі
бағытта жазылған: төл өлеңдері, қара сөздері және басқа тілден аударған еңбектері.
Ақынның төл өлеңдері поэма жанрынан емес лирикалық бағытта жазылған және әрбір
өлеңі астарында қазақ халқының дүниетанымдық мінезі сипатталады. Абайдың қырық
бес бөлімнен тұратын «Қара сөздер» деп аталатын еңбегі терең философиялық
мағынаға ие және заман ағымы өтсе де маңыздылығын жоғалтпаған дүние. Үшінші
бағыттағы шығармалары болса, яғни аудармалары шығыстың және орыс әдебиетінен
жасаған аудармаларын атауға болады. Абай Құнанбайұлы шығармаларында өзі өмір
сүрген қоғамның әлеуметтік болмысын суреттейді. ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанның
жаңа мақсаттарға бағытталған жолдары айқын. Еліміздің көзделген даму жолына
халқымыздың рухани мұрасын сақтау және келешек ұрпаққа дәріптеп жеткізу арқылы
ғана қол жеткізе аламыз.
Кілттік Сөздер: Абай, Қара Сөздер, Қазақ Әдебиеті
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175 YEARS SINCE THE BIRTH OF THE KAZAKH POET AND PHILOSOPHER
ABAY.
ABAY'S WORKS ARE A NOBLE HERITAGE OF THE KAZAKH PEOPLE'S
LITERATURE
In connection with the 175th anniversary of the birth of the poet, educator, composer, public
figure, philosopher of the Kazakh people Abay Kunanbayev, various events are celebrated in
the country on a large scale. In addition, within the framework of the International
Organization UNESCO, the 175th anniversary of Abai's birth is celebrated. Abay's works in
the article on the topic of the noble heritage of the Kazakh people's literature, the purpose of
which is to popularize the works of Abai. The poet's works are written in three different
directions: his own poems, words of edification and works translated from other languages.
The poet's own poems are written not in the genre of poetry, but in the lyrical direction, and
each poem describes the worldview character of the Kazakh people. Abay's work "words of
edification", consisting of forty-five parts, has a deep philosophical meaning and has not lost
its significance even with the passage of time. In the third direction, i.e. translations from
eastern and Russian literature. In his works, Abay Kunanbayuly describes the social realities
of the society in which he lived. The New Kazakhstan in the Twenty-First Century has a clear
path to new goals. The planned path of development of the country can only be achieved by
preserving and popularizing the spiritual heritage of our people for future generations.
Key Words: Abay, Words Of Edification, Kazakh Literature
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Türk Dillerindeki Bitkilerin Anatomisiyle İlgili Kelimelerin Fono-Morfo-Anlamsal
Bakımdan Değişimi
Sagyndykuly BERYKBAY1
Kulzhanova BAKYTGUL,2
Juzbayeva ARAI3
Özet
Türk dilleri leksikonunun tarihsel gelişimi sırasında, kelimeler kendi aralarında fono-morfosemantik bir alan oluşturur. Dil dinamik bir olay olduğu için, kelimeler çeşitli değişikliklere
uğrayarak, sadece yeni bir biçim almakla kalmaz, aynı zamanda yeni anlamlar da alabilir. Bu
tür değişiklikleri yalnızca ilgili dilleri karşılaştırılarak tespit edilebiliriz.
Her dildeki kuralları bilen bir filolog, herhangi bir kelimenin ne gibi sebeplerle değişikliğe
uğradığına cevap verebilir. Sovyet Türkologlarının yaptıkları çalışmalar kendi bilim
adamlarımız tarafından daha da geliştirildi. Birçok kurallar doğdu, yeni teoriler dünyaya
geldi. Bunların içinde tasarruf kuralı, füzyon olayı, sesli ve sessizlerin kökenlerinin açılması
gibi bilimsel buluşlar vardır. Bu makalede Türk dillerindeki bitki isimleri tartışılacaktır.
Onların arasındaki farklılıkların hangi kurala göre değiştiği ayrıntılı olarak incelenecektir.
Kelimeler köklere ve son eklere ayrılacaktır. Bazı isimlerin arketipleri yani kökenleri
verilecektir.
Anahtar kelimeler: Türk Dilleri, bitki anatomisi, fono-morfo anlamsal değişim.

Phono-Morpho-Semantic Change of Words Related to the Anatomy of Plants in Turkish
Languages
Abstract
During the historical development of the Turkish language lexicon, words form a phonomorpho-semantic space among themselves. Because language is a dynamic phenomenon,
words can undergo various changes, not only assuming a new form, but also new meanings.
We can only detect such changes by comparing the respective languages. A philologist, who
knows the rules of every language, can answer the reasons why any word changes. The work
of Soviet Turcologists was further developed by our own scientists. Many rules were born,
new theories were born. Among these, there are scientific discoveries such as the savings rule,
the fusion phenomenon, and the uncovering of the origins of the voices and voices. Plant
names in Turkish languages will be discussed in this article. The rules by which the
1

Prof. Dr. El- Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Filoleji ve Alem Dilleri Fakültesi, Kazak Dil Bilimi Bölümü, Kazakistan,
Almati.
2
Doçent, Dr. El- Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Filoleji ve Alem Dilleri Fakültesi, Kazak Dil Bilimi Bölümü, Kazakistan,
Almati, е-mail: bahit777@mail.ru
3
Doktora Öğrencisi, El- Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Filoleji ve Alem Dilleri Fakültesi, Kazak Dil Bilimi Bölümü,
Kazakistan, Almati, е-mail: ar-aika@mail.ru
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differences between them change will be examined in detail. Words will be divided into roots
and suffixes. Archetypes, ie origins, of some names will be given.
Keywords: Turkish Languages, plant anatomy, phono-morpho semantic change.
Giriş
Türk dilleri leksikonunun tarihsel gelişimi sırasında, kelimeler kendi aralarında fonomorfo-semantik bir alan oluşturur. Dil dinamik bir olay olduğu için, kelimeler çeşitli
değişikliklere uğrayarak, sadece yeni bir biçim almakla kalmaz, aynı zamanda yeni anlamlar
da alabilir. Bu tür değişiklikleri yalnızca ilgili dilleri karşılaştırılarak tespit edilebiliriz.
Her dildeki kuralları bilen bir filolog, herhangi bir kelimenin ne gibi sebeplerle
değişikliğe uğradığına cevap verebilir. Sovyet Türkologlarının yaptıkları çalışmalar kendi
bilim adamlarımız tarafından daha da geliştirildi. Birçok kurallar doğdu, yeni teoriler dünyaya
geldi. Bunların içinde tasarruf kuralı, füzyon olayı, sesli ve sessizlerin kökenlerinin açılması
gibi bilimsel buluşlar vardır. Bu makalede Türk dillerindeki bitki isimleri tartışılacaktır.
Onların arasındaki farklılıkların hangi kurala göre değiştiği ayrıntılı olarak incelenecektir.
Kelimeler köklere ve son eklere ayrılacaktır. Bazı isimlerin arketipleri yani kökenleri
verilecektir.
Ana bölüm
İnsanlık için bitki dünyasının önemi çoktur. Böyle dememizin sebebi, bitkiler olmazsa
havada oksijen de olmazdı. Oksijen olmasaydı canlıların yaşayamayacağı aşikâr. Bu yüzden
bitkiler– yaşamın temelidir diyebiliriz.
Butaq (dal) – 1. Ağacın gövdesinden yanlara dağılan dal dal saplar. 2. yan anlamı.
Belli bir atadan dağılan nesil, kuşak. [1, 157 s] Bu kelimenin Türk dillerinde seslenmesini
inceleyelim: Azerbaycan dilinde-budag, Karakalpak dilinde putaq, Türkmence–pudak/şaha,
Özbekçe–butoq, Uygurca–putaq/şah, Türkçe-budak.
Gördüğümüz gibi butaq kelimesinde 3 çeşitli sessiz benzerlikleri vardır:
kelimenin başında p-b benzerliği;
kelimenin ortasında t-d benzerliği;
kelimenin sonunda q-k, k-g benzerliği;
Türk dillerinde sessizlerin sert–yumuşak olarak değişmesi doğal bir kuraldır. Dilin
gelişmesi esnasında sessizlerin yumuşaması süreci gerçekleştiğini prof.dr B.Sağındıqulı
kendi eserinde detaylı şekilde kanıtlayıp aksyom (kanıt gerektirmeyen bilimsel gerçek) olarak
sundu.
Bilim adamının öğrencisi G.Rayeva inceli-kalınlı kök kelimelerde sessizler özel bir
ahenkle birleştiğini savunuyor. “Dil arkasıyla söylenen, kalın seslilerle sert sessizler
birleşiyorsa, dil önüyle söylenen, ince seslilerle yumuşak sessizlerin birleştiğini” söyleyerek,
p-b, q-k, k-g, t-d benzerliklerini buna örnek olarak sunuyor. [2, 14 s].
Kelimenin başındaki p’nin yumuşaması şöyle üç aşamaya ayrılır:
1) Sert p kelimenin başında sabit olarak kullanıldı;
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2) Dilin öne doğru kayma süreciyle p’nin b’ye doğru yumuşama sürecinin kesişmesi;
3) kalınlı-sert, inceli-yumuşak köklerinin oluşarak bu benzerliklerin Türk dilleri ve
lehçelerinde gelişmesi[2, 16 s].
Bir sonraki kelimenin ortasında t’nın d’ya dönüşümü Tuva, Hakas, Altay ve Tofa
dillerinde çok sık rastlanan durum diyor bilim adamları. Bu durumu Oğuz grubundaki
dillerden de fark etmek mümkündür. Örneğin Azerbayc. – budag, Türk.-budag. Fakat bu katı
bir kural değildir. Kelime ortasındaki t-d seslerinin değişimine başka dillerde de rastlanır.
Onun ana sebebi-aşiretler arası ilişkiler ve bölgesel sınırlardır.
Kelimenin sonundaki q-k, k-g uyuşması, palatalizasyon olgusunun sonucudur.
B.Serebrennikov, Oğuz grubunun dillerinin kelimenin sonunda güçlü bir şekilde
palatalizasyona uğradığını fark eden ilk kişiydi.
*Sah(şah/şaha) isimleri Azerbaycan, Türkmen, Karakaplak, Kırgız, Özbek, Uygur
dillerinde budak anlamına gelse de, Türk dillerine Fars dilinden gelmiş kelime olabilir.
Dil dinamik olgu olduğunu hesaba katarsak kelimelere yeni anlamlar yüklenerek, taze
kullanım alanları doğduğunu biliriz. Bu doğrultuda Kazaklarda bir atadan gelen çolukçocuğu, nesli ürim-butaq der. Bu, bütün bir sülalenin kökü veya çıktığı köken. Butaq–ağacın
gövdesinden büyümüş dal ise, ürim – dalın saplarındaki tohum, tomurcuktur. [1, 873 s].
Böylelikle butaq kelimesi, tarihsel gelişim sürecinde kendine semantik bir yük bindirerek yeni
bir anlam kazanmıştır.
Tamır (damar) – M.Kaşgari’nin sözlüğünde– tamyr, Karakalpak dilinde– tamır,
Özbek, Uygurca–tomir, Azerbaycan dilinde ve Türkçe–kök deniyor.
Tamır iki anlama geliyor: 1. Bitkinin su ve besleyici şeyleri ulaştıran yeri, dip kısmı. 2.
Kanın dolaştığı yol. [1, 780 s.].İki anlamın hangisinin ilk olduğunu söylemek zor. Türk
dillerini Oğuz grubu kök kelimesini kullanır. M.Kaşgari sözlüğünde kök kelimesi köken,
maya anlamlarında kullanılmış. Kazaklarda köktamır diye kanı vücuttaki her bir organdan
kalbe taşıyan iri damara der. Eğer kalbe belli bir miktarda kan gelmezse, kalp fonksiyonunu
durdurur, yani insanın vadesi dolar. Bitkilerde de damar en ana organdır. Damar solarsa bitki
yaşamını yitirir. Burada da semantik bağlantıyı görebiliriz. Oğuz grubu dillerinde kullanılan
kök leksemi daha sonra ortaya çıkmıştır.
Kelimenin arketipine bakacak olursak *tam+yr demek için her türlü dayanak vardır. –
Yr çok önceki Türk dilinde kök-fiil görevi gören, şimdi fönetik değişikliklere uğrayarak kökle
asimile olmuş son ektir.
E.R.Tenişev şöyle diyor: “* Tam fiili ilk olarak "yanmak, alev-alev yanmak" anlamını
taşıyor. Aorist formalar, somutlaştırarak, "alevler, alevlerin dilleri" anlamını üstlendi. Tek
kaynaktan çıkan alevlerin dilleri kısa da, uzun da olabilir ve kök ve dolaşım sistemleri kendi
aralarında benzeşir.” [3, 108 s.]. Bilim adamının aoristik forma dediği kelimenin sonundaki –
ar, –yr, –ur fiillerinin geçmiş zaman formaları.
M.Kaşgari, J. Balasagun eserlerinde tamu, tamuy kelimeleri cehemmen, cehennem
ateşi anlamlarında kullanılır. [tamu qaruğın aşar tavar–cehennem kapısını mal açar, [4, 316
s.]. Genel olarak dini anlamda tamuq cehennem ateşini simgeler. Eski anıtların dilinde tam
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kelimesi yanmak, alevlenmek anlamlarında kullanılmıştır. Prof.dr B.Sağındıqulı tamdu,
tamduq, tamğa, tamu, tamuğ-tamuq kelimelerinin eski zamanda “ateş” anlamını verdiğini öne
sürüyor.
Japırak (yaprak) kelimesi tüm Türk dillerinde aşağıdaki şekilde seslendirilir:
1) yaprak–en sık kullanılır.
2) yapırğaq/yapurğaq/yaburğaq – eski Uygur dilinde
3) yopurmaq-Uygur lehçelerinde
4) yalpırğaq/jalbıraq/daldıraq–Kırgız, Altay dillerinde
5) Yapırğan/yapurgan–Doğu Türk dillerinde, Çağatay, Osman dillerinde
6) Sebirdeh-Yakut dilinde
7) Sulusa-Çuvaş dilinde.
Жоғарыда көрсетілген мысалдардан бірнеше фонетикалық өзгерістерді байқауға
болады: Yukarıda gösterdiğimiz örneklerden birkaç fonetik değişimleri görmek mümkündür:
1) p>b
2) a>o>u
3) y>j>d
4) ı>u
5) Yakut dilindeki sebirdeh eski yepir+dek formasından türemiş olmalı;
6) Çuvaş dilindeki sulusa kelimesini bugüne kadar hiçbir bilim adamı çözemedi.
Araştırma objemiz olan Türk dillerinde yaprak kelimesinin seslendirilmesine gelecek
olursak, Türk dilinde –yaprak, Uygur dilinde–yaprağ, Özbek dilinde-yâpraq, Türkmen
dilinde-yapıraq, Azerbaycan dilinde-yarpah. Son Azerbaycan dilindeki Yarpah kelimesini
diğer Türk dilleriyle karşılaştırdığınızda kelime ortasında iki sessizin bir-biriyle yer
değiştirdiğini görebiliriz. O, pr-rp metatezi.
Prof.dr B.Sağındıqulı’nın dediğine göre, japıraq kelimesinin anlamı “sallanan”
demektir. Bilim adamı japıraq kelimesinin Türk dillerindeki formalarını karşılaştırarak
aşağıdaki gibi benzerlikleri fark eder:
1) y-j benzerliği [Oğuz dili ile Kıpçak dillerinin farkına işaret eder;
2) u-ı benzerliği;
3) şimdiki zamanda l ve ğ sesleri kelime içeriğinden tamamen çıkmış;
4) b ile p bir biriyle hiç engelsiz değişebiliyor.
Bilim adamı B.Sağındıqulı japıraq kelimesinin eski formasının jalp+ur+[u]ğ+aq
olduğunu düşünür. Onu Kazakçaya uyarlayacak olursak jalp-urğaq, yani sallanan nesne diyor
ve Kazakçadaki Jalbıraq sıfatını jalp+ur+[u]ğ+aq formasından türemiş oluşum olduğuna karar
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verir. Öyleyse şimdiki kullanımdaki japıraq kelimesi eski zamanda sallanmakta, olan, nesne
denen üç kelimenin birleşerek asimile olmasından oluşmuştur[5, 127 s.].
Jemis (yemiş) kelimesi eski Türk dillerinde jemiş, tüş, mi:va şekliyle birlikte
kullanılmıştır. Bilim adamları jemiş formasının je–yemek fiili ile
–miş affiksinin
birleşmesiyle oluşmuş olduğunu söyler. B. Serebrennikov ile N. Gadjiyeva “–mış, –miş fiilsıfatı bir eylemin sonucu anlamına geliyordu. Bu özelliği isim türetmek için uygun fırsat
oluşturuyordu” [6, 109 s.] diyerek buna örnek olarak turmıs(yaşam), jazmış(kader),
jemis(yemiş, meyve), kılmış(suç) kelimelerini gösterir.
Diğer Türk dillerinde kullanılan tüş(eski Türk, Tatar, Çuvaş) ve mi:va(Türk, Gagavuz,
Azerbaycan, Türkmen, Özbek, Uygur lehçelerinde) kelimeleri Kazakçada da kullanılıyor. Ona
delil olarak Kazak dilinin açıklayıcı sözlüğünde jemis sözünü şu şekilde açıklamıştır: 1)
Meyve veren ağaçlar ile sapı var bitkilerin başucunda yetişen sulu meyve. 2) diğer anlamı.
Bir şeyin, emeğin başarılı sonucu. (1, 294 s.). İkinci delil Kazaklarda “Meyvelı ağaç–eğik
olur”denen atasözü var. Bu, meyvesini kaldıramayıp eğilen ağaca denir. Tüsim ise üretilen
ürün, alınan başarı. Yani tüsim, önim, jemis kelimeleri bir-biriyle semantik bakımdan sıkıca
bağlantılıdır.
Tüs kelimesi yerel sıfata sahip lehçe ise, mi:va–fars dilinden gelmiş kelimedir. Ona şu
görüşü kanıt olarak sunabiliriz: “Ürün, meyve anlamındaki jemiş arketipi geniş alanda
kullanılmıştır, tüş arketipi ise bölgesel niteliğe sahip, mi:vanın kullanımı–Fars dilinden gelme
kelime–güney ve orta Asya dilleriyle sınırlanmıştır” [3, 114 s.]. B.Sağındıqulı’na göre, *mis
affiks değil, m epentesisi ile –is sonekinin birleşimidir. Bu yüzden je+m+is, m çoğunlukla
kelime ortasında kama ses görevini üstlenir, je ve is-kökler. -İs eski zamanda çok üretken bir
sonekti.
Ösimdik (Bitki)-yerin yüzeyinde yetişen ağaç, çalı, ot gibi canlı organizmalardır[1,
660 s.]. Eski forması: *ösüm, oluşma şekli: ös fiili+üm affiksi. Bu kelime Kıpçak ve Karluk
dillerinden başka Oğuz dillerinde bitki olarak söylenir. Ös kök fiili eski Türk dillerinde
büyümek, çoğalmak, yükselmek anlamlarını taşırdı. Bit fiili bazı araştırmalarda yetiştirmek
anlamında kullanılmıştır. E.R.Sevortyan “Bit kökünün dışında Pave De Cruteil sözlüğünde
bit fiilinin yaygın modifikasyonu olabileceği düşünülen, yetişmek anlamını taşıyan bitmek
fiilinin bir forması öne sürülüyor. Bu kökten Türk lehçesindeki bitiğen-verimli kelimesi
oluşmuştur[7, 155 s.] diyor. Ancak bu kelimeye az rastlanır. Yine de Kazaklarda “ekin bitik
çıktı” kullanımı Oğuz dillerinde kullanılan bitki kelimesiyle eşanlamlı olduğunu görebiliriz.
Ösimdik
diğer
Türk
dillerinde
osimlik(Karakalpak),
Ösümdük(Kırgız),
Ösümlik(Türkmen), Usimlik(Özbek), Ösümlük(Uygur) olarak söylenir. Yukarıda verilmiş
olduğumuz örneklerden aşağıdaki gibi fonetik değişimleri görebiliriz:
1) kelime başında ö-ü benzerliği;
2) kelime ortasında, kelime sonunda ü-i benzerliği;
3) dük, lük eklerinin her dilin ses ahenk kuralına göre eklenmesi.
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Urıq (tohum) kelimesi – tam anlamıyla döl, tohum, tahıl tohumu demekse, değişken
anlamı – kök, damar demektir. Bitkiler dünyasında de döllenmiş bitki çiçeğinden yetişen
kısım, meyve anlamında kullanılır [1, 861 s.]
Urıq kelimesinin Türk dillerinde kullanım çemberi çok geniştir:
а) Tam anlamıyla Eski Uygur, Eski Osmanlı, Karakalpak, Kazak, Kırgız, Özbek,
Uygur, Çuvaş dillerinde;
ә) Kökeni anlamında Eski Uygur, Türkmen, Tatar, Başkurt, Nogay, Kırgız, Özbek,
Uygur dillerinde;
б) Öz kardeş, aile, nesil anlamında Eski Uygur, Çağatay, Eski Osmanlı, Azerbaycan,
Başkurt, Özbek, Yakut, Çuvaş dilinde;
в) Kız çocuğu anlamında Çuvaş dilinde;
г) Evlilik düğünü anlamında yakut dilinde kullanılıyor.
E.Sevortyan “uru:ğ, uruğ, uruq ve vb, özne, nesne ve “döllenmek”, “doğurmak”,
“yavru getirmek” anlamlarına gelen *ur fiiliyle -u[ğ], -u[q] affiksi yardımıyla türemiş
türevdir” [8, 605 s.] diyerek ur fiiline +uğ affikisini ekleme sıfatıyla yapıldığını öne sürüyor.
Bilim adamı *Ur fiilinden oluşan kelimeler sırasına Kazak, Kırgız, Karakalpak dillerinde
kullanılan ur+paq kelimesini, Ural-Altay dillerindeki or, ol formasında birlikte kullanılan
ul(oğul, oğlan) kelimesini Moğol dillerindeki orı–genç delikanlı, oğlan kelimesini ekler.
Bu sırada ilk ortaya çıkan kelimenin urıq mı yoksa urpaq mı olduğuna dair doğal soru
oluşuyor. Bu hakkında da Türkolog bilim adamlarının fikileri var. Belli bilim adamı
G.Vamberi birkiler dünyasında kullanılan urıq kelimesinin ilk, urpaq, urım-butaq kelimesinin
ikinci anlamı olduğuna dair tahmin yürütüyor. G.Vamberi’nin bu fikrini sonra
V.Bang,G.Zomboc destekliyor. Rusya bilim adamı, şarkiyatçı L.A.Pokrovskaya urıq
kelimesinin yeni sıfata bürünerek gelişmesini şöyle anlatıyor: tohum, tahıl> soy, kabile>
akrabalar, nesil, kan bağı olan yakınlar, yavrular> çocuk, kız[9, 42 s.].
Urıq kelimesi Karluk grubu dillerinde uruğ, Oğuz grubu dillerinde tohum olarak
söylenir. Karluk ve Kıpçak grubu dilleri arasında kelime başında û-u, kelime ortasında ı-u ve
kelime sonunda q-ğ fonemlerinin değişmesi saptanmıştır. Oğuz dillerinde söylenen tohum
kelimesi Kıpçak grubundaki tuqım kelimesiyle eşanlamlıdır.
Ult(millet), ulus kelimeleri de bu kelimeden türemiştir. Buna r-l benzerliğini kanıt
olarak gösterebiliriz.
Sabaq (sap)-bitkinin kökten başa kadar olan dallı, yapraklı kısmı[1, 694 s.]. Türk
dillerinde *sabaq, *sa:p, *cy:byq kelimeleri eşamları sıra oluşturur. Kazak, Karakalpak,
Tatar, Nogay dillerinde sabaq, Türkmen, Çuvaş dillerinde sapaq, Başkurt dilinde habak, Tuva
dilinde savak olarak söylenir. Bu örneklerden kelime ortasındaki p-b-v sessizlerinin
değişimini saptayabiliriz. P-b sessizlerinin Türk dillerinde kelimenin kolaylıkla bir-birinin
yerine geçebilmesi gibi işaretleri– bu seslerin öncelikle bir fonemden türediğinin işareti
olduğunu birkaç bilim adamlarımız dile getiriyor. Bu görüşü sonradan Prof. Dr. B.
Sağındıqulı onaylayıp, üç sessizin kökü tek bir u sesi olduğunu söylüyor. Bir zamandaki
temiz u sesinin gelişme mantığının iki uzun aşamayı geçirdiğini öne sürüyor: ilk aşama –
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sertleşme aşaması, yani sesliden sonor sese, sonordan yarı sert sese, yarı sertten sert sessize
geçme aşaması(diakronik aşama) ise, ikinci aşama –sert sessizden yumuşak sessize geçme
aşaması(senkronik aşama), yani p>b, f>v[5, 19 s.].
Burada Başkurt dilindeki habak kelimesi dikkat çekiyor. Ancak bu benzerliğin
sebebine Prof.dr B.Sağındıqulı kendi eserlerinde yer vermiştir. Bilim adamının araştırmasına
göre karmaşık T[s/ş] yarı kapantılı ünsüzü gelişmenin ikinci aşamasında tamamen yok olarak,
yeniden oluşmuş ts, tş[ç] afrikatlarına bölünmüştür. Afrikatlar içeriğindeki s ile ş elemanları
zayıflayarak yavaş-yavaş yok olduktan sonra onların yerine h ve y sesleri ortaya çıkmıştır.
Türk dillerindeki s sessizi Başkurt dilinde h: hıyır-sıyır, hüt-süt, haran-saran, t.b. Kazak
dilindeki soğıs(savaş) Başkurt dilinde huğış. Anıtlarda –toquş. Bundan c-h-m benzerliği
çıkıyor. Bunu kelimenin başındaki y-dj-j-t-d-ş-ç-s-z… benzerliğinin belli bir halkası olarak
anlamalıyız [10, 30 s.] diyor araştırmacı. Öyleyse sabaq>habaq>khabaq.
E.S. Sevortyan sözlüğünün 7.bölümünde *sa:p kelimesinin üç çeşit anlamı verilmiştir:
1) belli bir aracın/eşyanın sapı;
2) kemanın boynu;
3) bitkinin sapı.
İkince ve üçüncü sıradaki kelimeler aracın sapı anlamını veren kelimenin metafora
dönüşmesiyle oluşarak sonradan ortaya çıkmıştır. Bu yüzden sabaq *sa:p arketipine
küçültme anlamında kullanılan –aq affiksinin eklenmesiyle yapılmış olduğundan emin
olabiliriz.
Ağacın yeni yetişmekte olan kısmı anlamında kullanılan şıbıq(fidan) kelimesi
M.Kaşgari sözlüğünde ince, narin dal anlamını içerir. Eski Uygur dilinde cybyq, Türk dilinde
cubuq, Azerbaycan dilinde cubug, Karakalpak dilinde sybyq, Özbek, Uygur dillerinde civiq.
Şıbıq’ı sabaq kelimesi gibi kök ile ek olarak ayırırsak şıp+ıq, yani küçültme anlamını veren –
ıq eki ile yapılmıştır. Kök sap ve şıp oluyor. Türk dillerinde s-ş benzerliğine sık rastlanır.
Kazak dilinde iki ses bir-biriyle rahatlıkla değişiyor. Örneğin, mısıq-mışıq(kedi), süyinşişüyinşi(sevinç, müjde), tısqarı-tışqarı(dışarı), esek-eşek, vb. Sesli a-ı seslerinin değişimi de
sık rastlanan olaydır. S.Omarbekov’ın dediğine göre, Kostanay, Semey ve Moğolistan
Kazaklarının dilinde tıstau(dışlamak) kelimesi tastau(bırakmak)anlamını verir. Dialektolog
O.Nakısbekov Kazakistan’ın doğu bölgesinde ayırması(farkı) kelimesi ayırmısı şeklinde,
Kazakistan’ın batı bölgesinde qaymıqpa(üzülme) kelimesine qıymıqpa olarak rastlandığını
söyler.
Şeşek (çiçek) kelimesine Kazak dilinin açıklayıcı sözlüğünde çeşit-çeşit renkteki güzel
kokulu bitki [1, 915 s.] açıklaması yapılmıştır. Şeşek kelimesine Türk dillerinin hepsinde
rastlanır: Azerbaycan, Türk dillerinde çiçek, Tatar dilinde çâçâk, Özbek dilinde çeçak, Tuva
dilinde çeçek, Başkurt dilinde seskâ. Bu örneklerden sessiz ç-s-ş benzerlikleri ve sesli a-e-i
benzerliklerini de görmek mümkündür. Bundan başka Başkurt dilindeki seskâ kelimesi
metatez olgusunun ortaya çıkışı olarak görebiliriz, yani kelimenin sonundaki sesli ve
sessizlerin(e/k) bir-biriyle yer değiştirmesi.
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Çeçek leksemi çeç-serpmek, ekmek anlamına gelen fiil ile –ek affiksinin
birleşmesiyle yapılmıştır diye tahmin yürütülüyor [3, 120s.].
Bu leksem Türk dillerinin çoğunda çeçek olarak söylense de, Tunguz Mançu dillerinde
tsetsek denir. Sesliler de farklı farklı söylenmektedir. *TS karmaşık afrikatı ikiye bölündüğü
zaman basit ts, ç afrikatlarının ayrıldığını, bununla birlikte e, â incelerinin kalın a’dan
oluştuğunu hesaba katarsak, tsatsaq-çaçaq-şaşaq gibi benzer kelimeler dizisi ortaya çıkıyor.
Çiçekse saçak saçak oluyor. Kazaklarda şeşek attı(çiçek açtı), bür jardı(filizlendi),
güldedi(tomurcuklandı) anlamlarında kullanılan söz dizisi vardır. İşte “gül şeşek attı”(çiçek
saçak saçak olarak tomurcuklandı) dizisi bu çeçek kelimesinden türemiştir.
Şeşek kelimesiyle eş anlamlı gül kelimesi Türk dillerinde yaygın kullanılır, her dilde
gul-gül-göl-kül formalarında söylenir. Fakat gül kelimesi şeşek kelimesine nazaran yaygın
kullanıma sahip. Bilim adamlarının dediğine göre, gül –başka dilden gelen kelimedir. “Çiçek”
kavramı arketipinin asıl forması çeçektir, gül arketipi – “rose” anlamında İran’dan gelme,
çeçek arketipine nazaran daha yeni kelimedir” [3, 121 s].
Tiken (Diken) – bazı bitkiler ve ağaç dallarına çıkan iğne gibi ucu sivri, keskin,
saplanan bir nesne[1, 843 s]. Bu kelime Türk dillerinde çok fazla değişikliğe uğramamıştır.
Sadece fonetik farklılıkları fark etmek mümkündür: tiken, tikan, diken, tigen. Arketipi –
*tik+an olması çok büyük ihtimaldir. Tiken kelimesinin kökü tik(dik) fiili. –en/–an isim
yapan ek[B. Sağındıqulı] olduğunu hesaba katarsak, saplanan, dik saplanan nesne gibi
anlamları içerir. Bununla birlikte tiken, tikenek kelimesinin oluşmasına sebep olmuştur.
Tikenek ufak dikenlere denir. Buradaki –ek affiksi küçültme anlamında kullanılıyor[3, Kelime
bilgisi, 106 s.].
Qabıq (kabuk) – belli bir nesnenin, ağacın veya meyvenin dış kısmı, kabı. Türkçe–
kabuk, Azerbaycan dilinde –gabıg, Karakalpakça–qabıq, Özbekçe–qobiq, Uygur lehçelerinde
qavaq olarak seslendirilir. M.Ryansenen bu kelimenin kökünü *qap, yani bir şeyin dış kısmı,
kabı olarak açıklıyor. Bilim adamının bu görüşünü E.Sevortyan doğru buluyor ve kapkapatmak, kapık-kapalı kelimelerinin arasında genetik bakımdan bağlantı olduğunu söylüyor.
Gerçekte kabuk ile kapalı kelimelerinin bir biriyle anlamsal bağlantı kurduğunu fark
edebiliriz. Kabuk belli bir eşyanın dış tarafı, katmanı ise onun kapalı nesne olduğu
gözümüzün önüne gelir. Bu yüzden kapalı kelimesinin oluşmasında kabuk kelimesi kök
görevini görmüş olarak düşünürüz. Türk dilinde jabık(kapalı) kelimesi kapalı olarak söylenir.
Demek ki Türkiye Türkçesinde eski formayı da, anlamı da muhafaza etmiş. Çünkü j fonemi
sessizlerin yumuşaması aşamasında oluşmuştur.
Sonuç
Türk dilleri bir kökenden dağılmış akraba olsa bile her birinin kendi gelişim yolları,
fonetik, gramer, semantik bakımdan çeşitlenme, değişme kalıpları vardır. Yukarıda
verdiğimiz örnekler bizi bu gelişim ve değişim kurallarından haberdar ediyor. En sık
rastladığımız değişiklik –sesli ve sessizlerin benzerliğiydi. Kelimelerin formasında,
seslendirilmesinde farklar olsa bile asıl ortak anlamının muhafaza edildiğine şahit olduk.
Bununla birlikte bazı kelimeler yeni sıfata sahip olduysa(urıq-ürim-butaq, tamır), bazı
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kelimelerin birkaç kelime şeklinde birleşerek bir isim oluşturduğunu(japıraq/yaprak) fark
ettik.
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Modern Bir Hikâyeci Olarak Netflix ve Bu Platformun Yerli İçeriklerinde Üretilen
Türkiye İmaji
Adil ÇELİK1
Özet
Anlatıların dönüşüm sürecinde üretici, tüketici ve bağlam değişse de anlatıların toplumda
ortak bir belleğin oluşmasına katkısı ilkel dönemlerde olduğu gibi modern dünyada da devam
eden bir durumdur. Son otuz yıl içerisinde internet teknolojilerindeki gelişmenin etkisi ve
2020 yılındaki Kovid-19 salgını ile yaşanan ani ve zorunlu dönüşüm sonucunda günümüz
dünyası iyiden iyiye global bir köye dönüşmüştür. Bu köyün en güçlü masalcılarından biri de
Netflix adlı platformdur. Bu platformda üretilen içeriklerle ortak bir bellek oluşturulmakta ve
bu sayede “artistik iletişimsel süreç” yani folklor olarak tanımlanabilecek geniş bir bilgi
dolaşımda tutulmaktadır. Bu açından söz konusu platformda üretilen içeriklerin halkbilimsel
analizi önem kazanmaktadır. Bu bildiride Netflix Türkiye tarafından üretilmiş olan Hakan:
Muhafız (The Protector), Atiye (The Gift), Aşk 101 (Love 101) ve Bir Başkadır (Ethos) adını
taşıyan diziler içerisinde sunulan “Türkiye” imajının hangi yönleri ön plana çıkartılarak
sunulduğunu analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda söz konusu ürünler üzerinden
yapılan taramada, Türkiye imajının; mistik ve tarihi yönleri, üzerine kurulduğu coğrafyanın
uygarlık tarihindeki önemi, sahip olduğu görkemli bir kent olarak İstanbul’un ön plana
çıkarılması ve kültürel zenginliği üzerinden biçimlendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anlatı, hikâyeci, Netflix, Türkiye İmajı.

NEFLIX as a MODERN STORYTELLER and the IMAGE of TURKEY PRODUCED
in the DOMESTIC CONTENT of this PLATFORM
Abstract
Although the producer, consumer and context change in the transformation process of
narratives, the contribution of narratives to the formation of a common memory in society is a
situation that continues in the modern world as in primitive periods. Today's world has
transformed from good to good into a global village as a result of the impact of the
development in internet technologies over the last three decades and the sudden and forced
transformation experienced by the Covid-19 pandemic in 2020. One of the most powerful
storytellers in this village is the platform Netflix. A common memory is created with the
content produced on this platform, thus circulating a wide range of information that can be
described as "artistic communication process", in a word folklore. In this respect, folkloric
analysis of the contents produced on the platform becomes important. In this paper it was
tried to analyze the highlighting aspects of the "Turkey" image presented in the series named
Hakan: Muhafız (The Protector), Atiye (The Gift), Aşk 101 (Love 101) and Bir Başkadır
(Ethos) produced by Netflix Turkey. In this context, in the scan carried out on the products in
1
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question, the image of Turkey; mystical and historical aspects, the importance of the
geography on which it was founded in the history of civilization, the foreefront of Istanbul as
a magnificent city and its cultural richness have been founded.
Keywords: Narrative, storyteller, Netflix, Turkey Image.
Giriş
Bu bildiri, birbiri ile ilişkili iki temel konu üzerine eğilmektedir. Bunlardan ilki, Netflix adlı
dijital platformun modern bir hikâyeci olduğuna dair ortaya atılacak iddia; ikincisi de Netflix
Türkiye tarafından üretilmiş olan dizilerde dünyaya sunulan Türkiye imajının niteliklerinin
neler olduğu sorusudur. Anlatı ve hikâyecinin kronolojik dönüşümü ve Netflix’in modern
dünyanın hikâyecisi olduğu konusu açıklığa kavuşturulduktan sonra anlatı ve imaj üretimi
arasındaki ilişkiye kısaca değinilerek Netflix Türkiye bünyesinde üretilen dizilerdeki Türkiye
imajının biçimlenmesinde kullanılan ayrıntılar saptanarak değerlendirilmiştir.
Netflix Türkiye bünyesinde bu bildirinin sunulduğu tarih itibariyle Hakan: Muhafız, Atiye,
Aşk 101 ve Bir Başkadır adlı dört dizi yer almaktadır.2 Bunlardan Hakan: Muhafız dört sezon,
Atiye iki sezon diğerleri ise birer sezonluk dizilerdir. Bu araştırmanın kapsamı sözü edilen
dizilerin yalnızca ilk sezonlarıyla sınırlı tutulmuş ve bu ürünlerde üretilen Türkiye imajının
genel nitelikleri saptanmaya çalışılmıştır.
Hikâye, Hikâyecinin Dönüşümü ve İmaj Üretimi
İnsanlık, geliştirdiği örgütlenme becerisi ile doğaya karşı mücadele hâlindeyken diğer canlı
türlerinin üzerinde tartışmasız bir otorite sahibi olmuştur. Örgütlü yapıların temelinde
hikâyeler yatmaktadır. İnsanlar ürettikleri anlatılar sayesinde birbirleri ile ilişkilerini
düzenlerken örgütlenmeyi de öğrenmiş ve bunu sürdürülebilir kılmıştır (Gezgin, 2020:56,
Harari, 2016:165-188). Totem inancının ortaya çıkmış olduğu dönemlerden modern
zamanlara uzanan süreçte insanoğlunun ürettiği anlatının biçimleri değişse de anlatıların
üretim, tüketim ve örgütleyici işlevinin daima devam ettiği bilinmektedir.
Yazının henüz kullanılmadığı dönemlerde üretilmeye başlanan mitler, zamanla yerini efsane,
masal, destan ve halk hikayesi gibi türlere bırakan bir sürekliliğe sahiptir (Ekici, 2005).
Matbaa teknolojisinin yaygınlaşması ve bu suretle dönüşen düşünce dinamikleriyle birlikte
(Ong, 2012:140-163) özellikle XIX. yüzyılda roman türü yaygınlık kazanmış ve kitlelerin
hikâyeleri tüketimi bu alan üzerinden gerçekleşmiştir. Kitlelerin anlatıları üretip tüketmeleri
XX. yüzyılda sinema ve televizyon dizileri üzerinden devam ederken XXI. yüzyıla
gelindiğinde ise bu sürecin dijital platformlar aracılığı ile gerçekleştiği görülür. Bu süreklilik
içerisinde hikâyelerin anlatıcısı, tüketicisi ve hikâyelerin üretildiği bağlam sürekli olarak
değişse de bu hikâyelerin ortak bir bellek oluşturma işlevi istikrarlı biçimde devam etmiştir.
Efsane gibi halk anlatıları, köy gibi dar bir alanda yaşayan insanların belleğini
biçimlendirirken, destan gibi türler ile ulusal bellekler oluşmuş (Çobanoğlu, 2011:23) ve
insanoğlu geniş örgütlenme biçimlerini kanıksamaya başlamıştır. Roman, sinema ve dijital

2

Bunların dışında Netflix Türkiye bünyesinde üretilmiş olan Rise of Empires: Ottoman adlı bir de belgesel türünde bir
içerik yer almaktadır. İstanbul’un fethi üzerinden Osmanlı’nın imparatorluğa uzanan serüvenini anlatan bu yapıt, salt
kurgu olarak değerlendirilebilecek bir içeriğe sahip olmadığı için değerlendirme dışında tutulmuştur.
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platformlarda üretilen anlatılar ile de artık oluşturulan ortak belleğin sınırlarının ulus
kavramının da ötesine geçtiği görülür.
Halk edebiyatı sınırlarının içinde değerlendirilen sözlü anlatıları üreten hikayecilerin
üstlendiği toplumsal bellek inşa etme işlevi XIX. yüzyılda roman yazarlarına, XX. yüzyılda
ise sinema yönetmenlerine geçmiştir. Dijital platformların yaygınlık kazanması ile birlikte
özellikle sinema ürünlerinin tüketimi de büyük ölçüde bu alanda gerçekleştiği için bu
platformları sinema ve televizyon dizilerinin uzantıları olarak kabul etmek yerine onları da
kendi bünyesine katarak gelişen alanlar saymak daha yerinde olacaktır. Bu açıdan XXI.
yüzyılda uluslararası düzeyde bir ortak belleğin, bu platformlar aracılığı ile anlatılan hikâyeler
üzerinden kurgulandığı varsayılabilir. Ulaşım ve iletişim olanaklarının alabildiğine geliştiği
modern dünyada, bilginin uluslararası düzlemde daha hızlı ve güçlü bir dolaşıma sahip
olmasıyla çağımızda dünyanın kocaman bir köye dönüştüğü varsayılabilir.
Geleneksel kültürün, mekânı ve insanları örgütlerken kullandığı en temel birimlerden biri olan
köy; içinde barındırdığı hikâyecilerin ürettiği anlatılar üzerinden bir ortak bellek geliştirir.
Araştırmacılar her ne kadar anlamı hikâyenin kendinde aramayı bir gelenek hâline getirmiş
olsalar da ürünün üreticisinin anlamdaki etkisini tartışan yaklaşımlar da mevcuttur (Azadovski
1992; Dundes 2003, Başgöz 1986:49-65; Sakaoğlu, 1999:130-134). Türk toplumunda bu
hikâyeciler bazen bir masal anlatıcısı bazen de bir âşık şeklinde ortaya çıkmıştır. Günümüzün
küresel dünyasında ise köydeki geleneksel masalcının ya da âşığın yerini, en fazla rağbet
gören dijital platform olan Netflix’in aldığı söylenebilir. Masalcının anlattığı masal
kahramanı, onun başından geçen maceralar, masalın içinde kullanılan motifler nasıl ki söz
konusu masalı dinleyen bireylerin belleğinde ortak bir bilgi bloğunun oluşmasına olanak
tanıyorsa buna benzer bir süreç Netflix aracılığı ile tüm dünyaya aynı anda sunulan ortak
hikâyeler ile uluslararası bir düzeyde işlemektedir. Birbirinden farklı barınma, beslenme,
giyinme pratiklerine sahip olan; farklı coğrafyalarda yaşayan, değişik etnisite ve inanç
sistemlerine mensup insanlar aynı hikâyeleri tüketerek aynı kahramanları, aynı maceraları ve
aynı fikirleri belleklerine yerleştirmektedir. Bu işlevi ile Netflix adlı platform için artık
sözünü ettiğimiz küresel köyün hikâyecisi denilebilir.
Folklorun yalnızca köylü kültürü ile sınırlı olmadığı, değişen sosyal bağlamlarda ortaya çıkan
yeni grupların da kendilerine özgü sembolik iletişimsel süreçler üretebileceği ve üretilen bu
bilginin de folklor sayılabileceğine dair fikirler 1940’lı yıllardan bu yana dile getirilen bir
konudur. Folklorun eski şişede taze şarap ya da yeni şişede eski şarap olabileceğini dile
getiren Amos (2003:33), bağlam ve biçimin değişebileceğine vurgu yaparak folklorun
üretimindeki sürekliliğe dikkat çeker. Bu kapsamda yürütülen tartışmalarda halkbilimi
disiplininin alan algısının, köyün dışına taşması gerektiği vurgusu da yapılmıştır (Ersoy,
2012:12). Nitekim yakın geçmişte, folklorun üretilip, dolaşım ve tüketime sokulduğu bir
mecra olarak internet ortamı; netlore (De Vos 2013), netnografi (Bowler, 2018) ve e-folklor
(Güvenç, 2014) gibi terimler üzerinden kavramsallaştırılarak incelenmeye başlanmıştır. Bu
açıdan nasıl ki bir masal, halk hikâyesi ya da atasözü üzerinden toplumsal değerleri okumak
mümkünse benzer bir okuma eyleminin, Netflix gibi dijital platformlarda yayımlanan sinema
filmleri ve diziler üzerinden gerçekleştirilebileceği de söylenebilir.
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1997 Yılında insanlara DVD kiralayan bir kurum olarak ortaya çıkan Netflix adlı şirket zaman
içerisinde DVD teknolojisinin eskimesiyle birlikte üretilmiş olan sinema filmlerini ve
televizyon dizilerini internet üzerinden yayımlayan bir firmaya dönüşmüştür. Bir süre
yalnızca video akış hizmeti veren firma, kendisine gösterilen rağbet sonucunda 2013 yılından
itibaren şirket bünyesinde kendi firması için de içerikler ürettirmeye başlamıştır. Bu içerikleri
sinema salonlarına gitmeden tüketebilme olanağını sunması ile bir asırdan daha uzun bir
geleneğe sahip olan “sinemaya gitme” eyleminin ciddi ölçüde azalmasına neden olmuştur.
Sinemaya gitme eylemi ile birlikte XX. yüzyıla damgasını vurmuş olan bir başka fenomen
olan televizyonun da iktidar alanı, Netflix’in yaygınlık kazanmasıyla kırılmaya başlanmıştır.
Ücretli üyelik hizmeti ile 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren bu platformun Ekim 2020
itibari ile 195 milyon üyesi bulunmaktadır (URL 1). Tüketiciye ulaşmak amacıyla Netflix
platformunun yapay zeka ile geliştirilmiş olan çeşitli algoritmaları kullanması, onun etki
gücünü ayrıca arttırmaktadır.3
Modern bir hikayeci olarak Netflix tarafından üretilen ve sunulan hikayeler içerisindeki
imajlar, geleneksel kültürde sözlü anlatı ortamlarında üretilen anlatılardaki imajlara nazaran
daha güçlü kabul edilebilir. Ekranın ürettiği imajların modern dünyadaki bireylerin
davranışları üzerindeki etkisi güçlüdür ve çok yönlü sonuçlara neden olabilmektedir (Robins,
2013:19-29). Çünkü, imajların oluşup biçimlenmesinde sözcüklere nazaran görsel anlatımın
daha etkili olduğu bilinmektedir. Hatta oluşan bu imajların, işaret ettiği gerçeklikten daha
kalıcı olması durumu dahi söz konusu olabilmektedir (Berger, 2012:10). M. Bourse imgenin
gücünü tanımlamaya çalışırken, “öteki imgesi yalnızca onun nasıl göründüğü değildir, aynı
zamanda onun nasıl tanındığı, nasıl bilindiği ve nasıl hayal edildiğidir” der (2009:27). Orta
Avrupa edebiyatında Türk imgesinin izini süren Sobatos’un, bu imajın tarihi bir düşman
olmaktan üst-kurgusal bir öteki’ne evrilişinden bahsetmesi de imajın, gerçekliğe olan
baskınlığı olarak değerlendirilebilir. Alan Parker’ın yönetmenliğini yaptığı Midnight Express
adlı 1978 yapımı sinema filminde üretilen Türkiye imajına, Türkiye tarafından gösterilen sert
ve kararlı tepkinin altında, modern dünyada imaja yüklenen önem yer almaktadır.
Hakan: Muhafız
Nilüfer İpek Gökdel’in Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikâyesi adlı romanından
uyarlanan ve farklı senarist ve yönetmenlerin katkıları ile 2018 yılında yayıma başlayan dört
sezonluk bir dizi olan Hakan: Muhafız (The Protector), fantastik ögelerin ağır bastığı bir
süper kahraman dizisidir. Dizinin kurgusunda üretilen Türkiye imajının biçimlenmesinde
İstanbul’un özel bir kullanım ve işlevi bulunmaktadır. Farklı ayrıntılar üzerinden bu şehrin
temsiline dair özenli bir çaba sergilendiği anlaşılmaktadır. Dizinin kurgusu içerisinde
öncesinde İstanbul’u yok etmek isteyen kötü karakterin nihai amacı ise dünyayı yok etmektir.
İstanbul ve dünya arasında kurulan bu ilişki dizide farklı yerlerde defalarca vurgulanır. Bu
istikrarlı vurgu aslında İstanbul’un kozmik bir merkez olarak sunulduğunu gösterir. İstanbul
temsilinin özünde ise Ayasofya yer almaktadır.
3

Netflix’in yayın politikasında kullandığı algoritmalar üzerinden hedef kitlesine ulaşması ve bu strateji sayesinde sürekli
olarak tüketimi tetiklemesi eğilimi ile Ritzer’in “McDonaldslaşmak” şeklinde tanımladığı akılcılaştırmanın akıldışılığı
durumu birbiri ile örtüşmektedir. Bu teoriye göre eğitimden sağlığa, politikadan eğlence alışkanlıklarına kadar kapitalist
dünyada işleyen süreç; verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim gibi kriterlerin uygulanması ile bir istikrar
yakalamaktadır (Ritzer, 2011). Netflix’te üretilen içeriklerin tüketimlerini Ritzer’in bu yaklaşımı üzerinden değerlendiren
bir çalışma için bkz.: (Saki Aydın, 2019).
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Mekânsal sunum içerisinde gökdelenleriyle belirginleşen modern yönü ile birlikte, XIX.
yüzyıldan kalma olduğu anlaşılan yüksek tavanlı binalardan oluşan dar sokaklardaki asılı
çamaşırlar, oynayan çocuklar ve komşuluk ilişkileri üzerinden İstanbul’un geleneksel tarafı
gösterilmektedir. Bu otantizmin özellikle mimari yapılar üzerinden belirginleştirilmeye
çalışıldığı da söylenebilir. Dizinin ana kahramanları biraz da gizli işler çevirmeleri ile ilgili
olarak kimsenin bilmediği bir sarnıçta yaşamaktadır. Bu sarnıç ve iç dekorasyonda kullanılan
ayrıntılar, dizinin tümünde olduğu gibi otantik çağrışımlar barındırmaktadır. Bu mimari
yapılar içerisinde Ayasofya; kurguda üstlendiği rol ile dizide temsil edilen diğer mimari
yapılardan çok daha önemli bir konumdadır. Onun dışında Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı,
Sultanahmet ve Süleymaniye camileri, Çiçek Pasajı gibi yapılar belirginleşir. Dizideki ana
kahramanın babasının Kapalı Çarşı’da çalınan bir antikacı olması, üretilen otantik Türkiye
imajını pekiştiren ayrı bir detaydır. Öte yandan ana kahraman Hakan’ın, kişilerin gerçek
yüzlerini çözme becerisine istinaden farklı sahnelerde Kapalı Çarşı’da büyümüş bir çocuk
olduğunu vurgulaması durumu, bu çarşının tarihsel süreç içerisinde okulda öğretilmeyen
bilgilerin öğrenildiği geleneksel bir eğitim kurumu olma niteliği üzerinden sunulduğunu
göstermektedir. Başta Ayasofya olmak üzere bu mimari yapılar, görsel kompozisyonlarda
bolca kullanılır. Bu mekânların Türkiye imajını pekiştiren ayrıntılar olarak seçilmesinin
turizm faaliyetleri ile ilişkili olduğu tahmin edilebilir.
İstanbul’un sunumunda ayrıca boğaz, Haliç, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, İstiklal Caddesi,
Kız Kulesi, kediler ve güvercinler, martılar, vapurlar, ince belli bardak içerisinde çay, kahve,
simit, mısır, kestane, balık ekmek, sokak satıcıları, geleneksel usullerde icra edilen ticari
faaliyetlere dair görüntüler, at arabaları ile adalar, kendine yer bulur.
Dizide mistik bir Türkiye imajının sunulacağı daha ilk bölümde gösterilen Mevlânâ
Celâleddin Rûmi’ye dair ayrıntılar üzerinden sezdirilmektedir. Rûmî dışında Türk kültür tarihi
içerisinde yer alan ve sinema geleneği açısından her dönemde cankurtaran olarak
değerlendirilen zirve şahsiyetlere (Özdemir 2012:188) bu dizide de zaman zaman
göndermeler yapılmaktadır. Bu şahsiyetlerin bir kısmı tarihi yöneticilerden oluşmaktadır ve
bunların başında Fatih Sultan Mehmet gelmektedir. Dizide anlatılan temel çatışma olan Sadık
Olanlar ve Ölümsüzler arasındaki çatışmanın kaynağının Fatih Sultan Mehmet zamanında
başladığı vurgulanır. Bu genesis vurgusu, İstanbul ile Fatih’i bağdaştıran ulusal bir belleğin
ürünüdür. Dizide tarihe verilen önem, ana karakterlerden biri olan Zeynep’in Osmanlı zırh ve
silahları üzerine akademik çalışmalar yapması gibi ayrıntılar üzerinden pekiştirilmektedir.
Padişahlar dışında Mimar Sinan, Evliya Çelebi gibi Türk kültür tarihine damga vurmuş
önemli isimlerin yapıtlarının, dizideki bazı gizemleri çözmek amacıyla araçsallaştırıldıkları
görülür.
Dizinin bir süper kahraman dizisi olması durumu, fantastik ögelerin kullanılması sonucunu da
doğurmuştur. Bu kullanımda ise geleneksel halk anlatı ve inançlarından faydalanılmaya
çalışıldığına dair ayrıntılar bulunmaktadır. Bunların başında da tılsımlı bir gömlek
gelmektedir. Üzerine büyülü sözler, ayetler, dualar yazılı koruyucu gömlekler ve onların
etrafında oluşan inançların Osmanlı döneminde kendini gösterdiği bilinmektedir. Bu inancın
etkisi diziye de aynı şekilde yansımış, dizinin ana kahramanını mucizevi bir biçimde ölümden
koruyan bir gömlek anlatının önemli bir ayrıntısı olarak kullanılmıştır. Bunun yanında tılsımlı
bir bıçak ve yüzüğün varlığı da kaynağını masallardan alan fikirlerle biçimlenmiştir
142

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

denilebilir. Bu ayrıntılar üzerinden, Batılıların geçmişten bugüne kavramaya teşne olduğu
“otantik insanların ülkesi olarak Türkiye” stereotipinin yeniden üretildiği söylenebilir. Kültür
turizmi içerisinde halk kültürüne dair temsillerde de görülen ve artık bir hegemonyaya
dönüşmüş olan bu öz oryantalist tavrın (Ölçer Özünel, 2014:16), dizide sunulan Türkiye
imajının ana damarını oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Atiye
Netflix’in Türk yapımı ikinci orijinal içeriği olan Atiye (The Gift), 2019 yılında yayımlanmaya
başlamış bir dizidir. Atiye adlı ressam üzerinden birtakım gizemli olaylar zinciri
anlatılmaktadır. Bu olayların çözülmesinde Şanlıurfa’daki Göbekli Tepe’ye dizide geniş bir
anlam yüklenmiştir. İnsanlığa ait bilinen en eski yapı olan ve yakın dönemde keşfedilmiş bu
yapılar topluluğu, ezoterik öğretilerle bağlantılı olarak sunulmaktadır. Bölgede çalışan
arkeoloji ekibinin gündelik yaşantılarını sürdürmelerine dair ayrıntılar verilirken Şanlıurfa
folkloruna ait yerel eğlence anlayışlarına dair uygulamalardan kesitler kullanılması; evrensel
bir öneme sahip olan Göbekli Tepe’nin Türkiye’de bulunmasına dair çağrışımlar barındıran
ayrıntılar olarak kabul edilebilir. Bu ayrıntılar üzerinden Türkiye imajının, sahip olduğu
kültürel miras üzerinden desteklendiğini söylemek mümkün.
Yine aynı dizide olay örgüsünün bir parçası olarak Nemrut Dağı’nın kullanılması;
kahramanların içlerinde bulunduğu gizemi çözmek için bu dağa gitmeleri sonucunu
doğurmuştur. Dizinin sözü edilen bölümünde kahramanların Adıyaman’ın geleneksel çarşısını
gezmeleri, Hakan: Muhafız’da da görülen otantik bir Türkiye sunumuna verilebilecek bir
başka örnektir. Göbekli Tepe ve Nemrut Dağı gibi, insanlık tarihi içerisinde önemli olduğu
bilinen ancak bilim dünyası içerisinde bu önemi tam olarak da çözülememiş olan arkeolojik
kalıntılar, fantastik bir izleğe sahip olan dizideki kurgunun tarihi-mitolojik dayanakları olarak
okunabilir. Bu tarihi mitolojik dayanakların şifacı kadın, Şahmeran anlatısı, yıldızlara dair
tasarımları içeren kozmik kültler, turna gibi Türk folklorunda önemli kabul edilen hayvanlar
etrafında oluşan halk inançları ile beslendiği görülür. Bunun yanında dizide karmaşık
olayların çözümünde kullanılan bazı şifrelerin Süryanice olması, bölgenin otokton halklarının
da mistik kurguyu biçimlendiren bir unsur olarak kullanılmaları durumuna örnek
oluşturmaktadır.
Dizideki olay örgüsünün biçimlenmesinde asıl öneme sahip olan yerler Göbekli Tepe ve
Nemrut Dağı olsa da anlatıdaki gizem, İstanbul’da yaşayan kahramanlar etrafında biçimlenir.
Sahneler arasındaki geçişlerde İstanbul’a ait olan Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi, Galat Kulesi,
Haliç, tarihi yarımada siluetlerinin gösterimleri, Hakan: Muhafız dizisindeki kadar baskın
olmasa da tekrar edilir. Gizem, Anadolu ile bağlantılı olsa da bunu çözecek olanlar
İstanbul’da yaşamaktadır. Hakan: Muhafız’da olduğu gibi olay örgüsü içerisinde İstanbul’un
özel bir önemi olmasa da Türkiye imajının tasarımında İstanbul’un işlevi baskın olarak
kendini gösterir.
Yine tıpkı Hakan: Muhafız’da olduğu gibi muhtelif durumlar karşısında felsefi söz kalıplarına
başvurulmak istendiğinde Şems-i Tebrizî’den faydalanılması durumu ile karşılaşılmaktadır.
Ona ait olan dizeler, içinde bulunulan krizlerin aşılmasında hikmet dolu reçeteler olarak
telaffuz edilir. Bu konuda her iki dizede de aynı mutasavvıfın benzer biçimde
araçsallaştırılması oldukça ilginç bir ayrıntı olarak değerlendirilebilir. Yunus Emre, Hacı
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Bektaş-ı Veli, Ahmet Yesevi ya da Kaygusuz Abdal gibi şiirlerini ve fikirlerini Türkçe
üretmiş olan pek çok mutasavvıf varken mistik kurguyu pekiştirmek adına üretilen
referansların Mevlânâ ve Şems-i Tebrizî ile sınırlı kalması ve yerelliğe dair vurguların
istikrarlı bir biçimde bu şairler üzerinden yapılması durumu, klişe bir eğilim olarak göze
çarpmaktadır.
Atiye dizisinde üretilen Türkiye imajının yerel kültürel değerlerle beslenmesine dair
verilebilecek folklorik örnekler arasında kahve sunum ritüeli ve kalıp sözleri ile kız isteme
töreni dikkat çekmektedir. Alabildiğine Batılı yaşam biçimine sahip ve zengin bir ailenin
temsilcisi bir Burjuva olan Serdar Bey, oğluna kız istemeye gittiğinde geleneğin tüm
kurallarına elinden geldiğince sadık kalmaya çalışır.
Aşk 101
2019 yılında yayımlanmış olan Aşk 101 (Love 101), bir grup lise öğrencisi üzerinden birey
toplum ilişkilerine dönük bir temayı işleyen bir gençlik dramasıdır. 1998 yılında İstanbul’da
bir lisede geçen olayların sunumunda otantik ve yerel ögeler kullanılsa da genel olarak Batılı
bir Türkiye imajı gösterilmektedir. Bu imajın, özellikle rock müzikle desteklendiği görülür.
Hem olay örgüsünde kullanılan şarkılar hem de dizinin kurgusu içerisinde önemli bir yere
sahip olan bir rock müzik konseri üzerinden bu imaj ısrarla vurgulanır. Sözü edilen konserin,
dönemin ünlü müzik topluluklarından Tampon olması ayrıca bir önem taşır çünkü bu grup,
kadınlardan oluşması açısından da cinsiyet eşitliğine dair bir ileti barındırmaktadır. Buna ek
olarak dizide basketbola yüklenen önem, Batılı Türkiye imajını pekiştiren bir başka detaydır.
Buna karşın Doğulu otantik Türkiye imajına dair ayrıntılar da profesyonelce yerleştirilmiştir.
Bu fikirlerin Hakan: Muhafız ve Atiye’de olduğu gibi İstanbul’un kent kimliği ve mimari
üzerinden vurgulandığı söylenebilir. Ortaköy Camisi ve bu camiye dair bir halk inancından
bahsedilmesi, bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Boğaz Köprüsü’nden geçen gençler Ortta
Köy Camisi’nin minarelerini tek olarak görebilirlerse dileklerinin kabul edileceğine inanarak
dilek tutarlar. Aslında geleneksel değerlere bağlı insanların yaşadığı bir Türkiye imajı, dizide
geçen bir nişan sahnesi üzerinden de gösterilmektedir. Ancak dizinin izlediği genel tema
ekseninde toplumsal normların, birey olmanın önünde engel olarak kabul edildiği görülür.
Toplumsal yaşantı içerisinde farklılıklar sergileyen bireylerin doğru yolda olduklarına dair
fikirlerle “ayıp” ve “başkaları ne der” gibi endişelerin yanlış olduğuna dair fikirleri yücelten
dizi, bu yönü ile geleneksel değerlerle biçimlenmiş olan topluma dair eleştiriler barındırır.
Aşk 101’de geleneksel kültürün özellikle beslenme pratikleri üzerinden gösterildiği
söylenebilir. Sokak satıcılarından alınan midye ve mısır, gençlerin börekçide toplanıp su
böreği yemeleri ve su böreğine dizinin kurgusu içerisinde yüklenen hatıralarla ilgili özel
anlam ve onun genç arkadaş grubu içerisinde güçlü bir folklor unsuruna dönüşmesi,
lahmacun, baklava gibi yiyecekler üzerinden geleneksel beslenme pratikleri üzerinden
sunulan bir gastronomi Türkiye’si görünür.
Bu dizide de Netflix’in yerli içeriklerinin alamet-i farikası hâline gelen İstanbul, yine benzer
unsurlardan faydalanarak Türkiye imajının merkezine konumlandırılmıştır. İstanbul
sunumunda merkeze Boğaz yerleştirilmiştir. Dizinin ana karakterlerinden oluşan Sinan’ın evi,
Boğaz’da bulunan bir yalıdır ve kendisi vapur kullanarak okula gider. Boğaz Köprösü’nü
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temele alan görsellerin bolca kullanılması, pek çok önemli tartışmanın Boğaz kenarında
sohbet halindeyken yürütülmesi ve Boğaz sunulurken martıların bolca kendine yer
bulabilmesi, bu imajın biçimlenmesinde dikkat çeken ayrıntılardır. Dizideki kahramanların
hayati bir kararı, boğazda sandalla ilerlerken vermeleri de Boğaz’a yüklenen anlamın gücünü
gösteren bir başka ayrıntıdır. Boğaz dışında İstanbul üzerinden sunulan Türkiye imajının;
Çiçek Pasajı, İstiklal Caddesi’ndeki istikrarlı hareketlilik, Galata Kulesi, Galata Köprüsü,
gençlerin okudukları okulun mimari tasarımındaki ayrıntılar üzerinden biçimlendiği görülür.
Bir Başkadır
Senaryo ve yönetmeni Berkun Oya olan 2020 Kasım ayında yayıma sunulan Bir Başkadır
(Ethos) adlı dizi, Türkiye’deki farklı yaşam tarzlarına mensup olan grupları temsil eden
kahramanlarının önyargılarını konu edinmektedir. Diğer üç içerikte olduğu gibi yüzeysel bir
anlatım yerine sanatsal sezdirmelere dayalı bir kompozisyona sahip olan dizinin Türkiye’ye
dair üretip sunduğu imaj, daha çok davranış kalıpları üzerinden biçimlendirilmektedir
denilebilir. Nitekim dizinin Türkiye dışında “Ethos” adıyla sunulması de toplumsal değer ve
davranış kalıplarının, üretilen imajdaki belirleyiciliğine işaret eden anlamın daha açık bir
şekilde gösterilmesi adına olduğu söylenebilir.
Tanzimat’tan bu yana Türkiye’de resmi olarak yürütülen Batılılaşma çabalarının etkisi ile
Türk toplumunun sosyal hayatında oluşan bölünmenin irdelendiği dizide bir tarafta seküler ve
Batılı bir yaşamı benimsemiş olan zengin ve eğitimli sınıf; karşı tarafta ise hayatı geleneksel
değerlerle kavramaya çalışan yoksul bir zümre yer almaktadır. Seküler, eğitimli ve zengin
sınıfı temsil eden Peri adlı psikiyatr ile yoksul zümreyi temsil eden Meryem adlı hizmetçi
kızın yollarının kesişmesi ile örülen hikâye içerisinde yoksul sınıfların Türkiye’sini temsil
eden göstergeler içerisinde kanaat önderi olarak cami hocası, gecekondu, toplu taşıma, namaz
gibi dinsel ritüeller, tv dizileri, geleneksel deyimler, halk inançları yer alırken; seküler ve
zengin cemaatin Türkiye’si ise Boğazdaki yalılar, Robert Koleji gibi önemli okullar,
rezidanslar, yurt dışı kariyerler, uzak kültürlere öykünme eğilimleri üzerinden
gösterilmektedir. Sonuç olarak farklılıkları kendinde barındıran bir Türkiye imajının
sunulduğu söylenebilir.
İki sınıfta da karşı sınıfla uzlaşmayı reddeden Yasin ve Feray gibi temsilcileri
bulunabilmektedir. Türbanlı kadınları aynı kategoriye koyup stereotipler üzerinden onları
kavramaya çalışan ve bu öğretileri çocuğuna da aktararak onun mutsuz olmasını sağlayan
Feray ile kardeşinin psikiyatrik tedavisi için cami hocasından kanaat almayı gerekli gören
Yasin temelde aynı noktada kabul edilebilir. Dizide sunulan Türkiye imajı, temelde iki farklı
sınıfa mensup bir ulusun içinde yaşadığı bir ülke olarak soyutlanabilir.
Buna ek olarak kullanılan görsel imajlar içerisinde İstanbul’un tarihsel önem taşıyan anıtsal
yapılarından daha çok sokak yaşantısına dair ayrıntıların kullanılması da dizinin ele aldığı
temayı yansıtması açısından önemli kabul edilebilir. Genellikle dizi bölümlerinin sonunda
1970’li yıllara ait nostaljik müziklerle birlikte sunulan kareler içerisinde mezar taşları, cami
şadırvanında abdest alan insanlar, hayvan pazarında pazarlık yapan insanlar, avizeci, simitçi,
kuryeciler, pazardan alışveriş yapan alt gelirli insanlar, toplu taşıma araçları, sebze-meyve
hali, hamallar, 1960 ve 1970’li yıllara ait şerbetçiler, duraklara dair çekimler yer alır.
Buralardaki temsillerin doğrudan folklora işaret eden bir çağrışım uyandırdığı görülür.
145

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Netflix Türkiye’nin Bir Başkadır’dan önce yayımlanmış olan diğer üç yerli içeriğinde
istikrarlı biçimde gösterilen Boğaz Köprüsü, Ayasofya, Sultanahmet, Haliç, Galata Kulesi,
Galata Köprüsü gibi İstanbul kent kimliğinin temsilleri olan görseller bu dizide çok az yer
alır. Hatta tarihi yarımadanın kadrajda gözüktüğü bir sahnede, arkadaki meşhur İstanbul
siluetinin devasa vinçlerin gölgesinde sunulması ile dönüşen bir Türkiye imajı soğukkanlı ve
realist bir tavırla gösterilmektedir. Öte yandan bu dizide kullanılan anıtsal yapıların tamamı
İstanbul’da değildir. Ankara’ya dair görseller ile de İstanbul sınırları içerisinde üretilen
Türkiye imajını kırmaya dönük bir eğilim göze çarpar. Bu açıdan Ankara Zafer Anıtı, Kızılay
Meydanı ve Kocatepe Camisi’ne dair görseller ile dizide işaret edilen farklı yaşam tarzlarının
biraz da siyasi otoritenin izlediği politikalardan kaynaklandığına dair fikirler gösterilmektedir
denilebilir.
Dizide net bir Türkiye imajının bulunmayışı ve muğlaklık hali, biraz da dizinin temel izleği
ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. Örneğin Cumhuriyet dönemi romanlarında defalarca
yeniden üretilmiş olan ahlaksız imam imajının yerine burada daha düzgün bir imam temsili
yer almaktadır. İyi okullarda okumuş ve psikiyatristlik yapan bir kadın, insanları stereotiplerle
kavrayıp başka bir psikiyatristten destek alabilecek derecede çaresiz bir durumdadır, imamın
lezbiyen bir kızı vardır, bu kız gizli gizli yabancı müzikler dinler, dans eder ve gizlice gece
kulüplerine gider. Dolayısıyla aslında “bir”, homojen olmayabilir. Yani bazen “bir”, başkalığı
içinde barındırabilir ve görünenin altından başka olan çıkabilir. Bu öğretiyle biçimlenen bir
dizide homojen bir Türkiye imajının bulunmaması da şaşırtıcı bir sonuç değildir.
Sonuç
Netflix Türkiye’nin ilk iki dizisinin fantastik kurgulara sahip olmaları durumu, Türkiye
imajının üretiminde başlı başına bir anlama sahiptir. Bu yönelim ile aslında Batı toplumlarının
kronik biçimde görmeye teşne olduğu gizemli, mistik, egzotik Türkiye imajı; öz oryantalist
bir eğilimle desteklenmiştir. Bu imajın beslenmesinde alabildiğine basitleştirilmiş
ayrıntılardan faydalanıldığı da vurgulanmalıdır. Bu basitleştirilmiş, genellemeci ve istikrarlı
tekrarlar, yapısal olarak sözlü anlatıları üreten hikâyecilerin kalıplardan faydalanmalarını
andırmaktadır. Bu benzerlik hâli, Netflix’in küresel köyün hikâyecisi olduğuna dair bildirinin
başında ortaya atılan yargıyı ayrıca desteklemektedir.
Dört yapıt içerisinde üretilen Türkiye imajını yansıtan en güçlü unsurun İstanbul olduğu,
tartışmasız bir biçimde kendini gösterir. Bu kentin başta Ayasofya olmak üzere çeşitli tarihi
yapılar ve Boğaz gibi hem doğal hem ticari hem de kültürel bir anlam taşıyan mekânlar
üzerinden vurgulandığı görülür. Hikâyeler İstanbul dışında düğümlense de onları çözen ana
kahramanlar İstanbul’dadır. Öte yandan Türkiye’nin sahip olduğu coğrafyanın uygarlık tarihi
içerisindeki önemi; arkeolojik kalıntılar ve tarihi yapılar üzerinden gösterilen temsillerle
beslenmektedir.
Son olarak Türkiye imajını destekleyen bir başka ayrıntı da geleneksel öğreti ve yaşam
tarzının hâlen varlığını sürdürdüğüne dair temsillerdir. Bu yönü ile hem Batılı değerlerin hem
de Doğulu değerlerin bir arada yaşadığı zengin bir kültürel birikime sahip bir ülke olarak; bazen tatsız uzlaşmazlıklara neden olsa da- çoğunlukla zenginliğe işaret eden anlamıyla bir
imajın sunulduğu saptanmıştır.
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Van Bölgesi Efsanelerinde Ağaç Motifi
İlamettin ÇETİN1
Özet
Efsane, insanın hayaline geçmiş zamanların yaşantısını getiren, bazen yaşantımızla keskin
hissedebildiğimiz anlatılardır. Sözlü kültür ürünleri olan efsane, insanı geçmişe götürür.
İnsanın gözüne bir yeri; kaya, ağacı yani sözlü kültür insanlarının zaten hayatlarında sahip
oldukları az şeyden küçük bir şeyi de değerlendirebilen efsanelerde sözlü kültürün özellikleri
ağır basar. Günümüzün çok malzemeli yaşamında görülen değersizlik ve ilgisizliğe karşı
geçmişin bir nevi olanaksızlığında her şeye kıymet verilerek değer biçilip ünsiyet edilmesi,
görülen önemli bir şeydir. Bunun için sözlü kültürden gelen insanoğlu, geçmişi ve değer
algılarını merak eder. Efsanelerde birçok motif vardır. Ağaç motifi ve ağaca dönüşme motifi
bunlardan biridir. Sade ağacın kendisinin bir motif olduğu efsanelerde ağaç kutsal bir işlev
üstlenerek karşımıza çıkmaktadır. Ağaç donuna girme ise genellikle bir kötü son sonucu bir
kutsallık addedip bir nevi yaşama, hatırasını canlı tutma ya da anlık bir tehlikeden kurtulmak
için geçici şekil değiştirmedir. Daha çok görülen, ağaca dönüşmedir. Van bölgesi
efsanelerinde ağaç motifi, geçmiş kültürü anlamlama, gelecek nesillerin unutmamalarını
sağlama açısından önemli basamaklardan biridir. Bu çalışmaya esas olan motifin seçilmesi ise
belli başlı motifler arasında olup hakkında çalışılma gereğidir.
Anahtar Kelimeler: Ağaç, Motif, Efsane, Sevenler, Ağaca Dönüşme.
Tree Motif in Legends of Van Region
Abstract
Legend is the narratives that bring the life of the past to the human imagination and
sometimes that we can feel sharply with our lives. The legend, which is an oral culture
product, takes people to the past. A place for the human eye; The characteristics of oral
culture predominate in the legends that can evaluate the rock, the tree, that is, something
smaller than the things that the people of oral culture already have in their lives. It is an
important thing to see that everything is valued by valuing everything in a sort of
impossibility of the past against the worthlessness and indifference seen in today's multimaterial life. Therefore, human beings coming from oral culture wonder about their past and
their perceptions of value. There are many motifs in legends. Tree motif and transformation
into tree motif is one of them. In legends where the plain tree itself is a motif, the tree appears
by assuming a sacred function. Turning into a tree freeze is usually a temporary deformation
in order to live, keep its memory alive or escape from a momentary danger, considering a bad
end as a sacredness. More common is the transformation into a tree. In the legends of the Van
region, the tree motif is one of the important steps in understanding the past culture and
1
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ensuring that future generations will not forget it. The selection of the motif, which is the
basis of this study, is among the main motifs and it is necessary to study.
Keywords: Tree, Motif, Legend, Lovers, Turning into a Tree.

1. Giriş
İnsanoğlunun tarih sahnesinde göründüğü ilk devirlerden itibaren ayrı coğrafya, muhit ve
kavimler arasında doğup gelişen, zamanla inanç, âdet, anane ve merasimlerin teşekkülünde az
çok rolü olan bir çeşit masallar vardır. Sözlü gelenekte yaşayan bu anonim masallara
dilimizde; Arapça usture; Farsça fesane, efsane; Yunanca mitos, mit kelimeleri ad olarak
verilmiştir (Elçin, 1986:314). Efsaneler incelendiğinde günümüz yakın zamanını ilgilendiren,
başka bir deyişle 60- 70 yıl öncesi için söylenen efsaneler de vardır. Hatta günümüzde bile
etkileri devam eden efsaneler bulunmaktadır. Örneğin; Sivas’ın Gürün ilçesinde anlatılan
Aygır Gölü efsanesinde; “Su aygırının köylüler tarafından günümüze değin birçok kez
görüldüğü söylenir.”1 [gurun.gov.tr/efsaneler (Erişim tarihi: 16.01.2020)]. Şekil değiştirme
motifine dayalı efsanelerde şekil değiştiren nesnenin çoğunlukla kalıntısı halen mevcuttur. Bu
durum efsanelerin temelde benzerliği bulunan masal ve destan türlerine göre daha gerçekçi
düzenlenmesine dayanır.
Efsanelerin konusu, sözünde durmama, cimrilik, zorlu sevda, pişmanlık, çaresizlik, sadakatin
önemsenmemesi ve zor durumda kalma gibi biri diğeri içerisine de girebilecek konulardır.
Efsanelerin konusu tarihle yakından ilişkilidir. Ayrıca toplumsal değerleri barındırmaktadır.
Bilge SEYİDOĞLU, efsanelerin toplumsal işlevini dört maddede toplamıştır:
Gelenek ve görenekleri koruyucudurlar,
Efsaneler topluma yön verir, onlara iyi olmayı, nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını telkin
eder,
Teşekkül ettikleri yere mana kazandırırlar,
Koruyucu ve tedavi edici rolleri vardır (Seyidoğlu, 1985: 199).
Dergi, tez, kitap, bildiri gibi yayınlarda, yıllık ve tanıtım broşürlerinde Van efsaneleri
hakkında birçok yazı ve inceleme vardır. Bunların içinde Van’ın düşman işgalinden
kurtuluşunun 100. yılı anısına Yılmaz ÖNAY’ın birçok derleme, inceleme yaparak
oluşturduğu ve onun bu konuda yazılmış eserlerden aldığı, 306 efsanenin bulunduğu Van
Efsaneleri kitabı, bu çalışmamıza kaynak olan temel eserlerdendir. 1984 yılına kadar inebilen
bu derleme kaynak kişileri de vermektedir. Bu eser dışında Van efsaneleri hakkında ikinci bir
kapsamlı çalışma yoktur.
Bütün sözlü halk anlatmaları üzerinde araştırmaları programına alan Milletlerarası Halk
Anlatmaları Araştırmaları Kurumu, efsaneleri dört büyük gruba ayırır:
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Yaradılış efsaneleri - oluşum ve dönüşüm efsaneleri - evrenin sonunu (mahşer ve kıyamet
günlerini) anlatan efsaneler
Tarihlik efsaneler
Olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler
Dinlik efsaneler (Boratav, 1988:100).
Yaradılış efsaneleri, evrenin ve dünyanın; yerin, göğün; yıldızların nasıl yaratıldıklarını
anlatan efsanelerdir. Bunlardan halkbilimi(ni) ilgilendirenler; resmî inanışların dışında
kalanlar, çeşitli bölgelerde, çeşitli dil, din ve gelenekten olan topluluklarda birbirinden farklı
inanışlar hâlinde anlatılanlardır. Bu gruba giren dönüşüm efsaneleri ile etimolojik efsaneler
(nedenleri açıklayıcı); bir ağacın, bir hayvanın ya da herhangi bir tabiat unsurunun bugünkü
biçimine neden, nasıl dönüştüğünü anlatan efsanelerdir (Boratav, 1988: 100-101).
Efsanelerim motife tasnifleri farklılık gösterebilir. Bu efsanelerdeki bir tür motifin alt
başlıkları içindir. Biz de çalışmamızı
1. gurun.gov.tr/efsaneler (Erişim tarihi: 16.12.2020).
ağaç motifinin alt başlıklarına göre kategorize edeceğiz. Bu kategorilendirme, çalışmamızın
sonundaki ağaç motifine genel yaklaşımda belirtilecektir.
Efsanelerde ağaç motifi, insanın daha çok ağaca dönüşmesi şeklindedir. Motifin iki değişik
şekilde kullanımı vardır. Birincisi; bir ağacın kudsiyeti şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Diğer
bir durum ise sevdiğine kavuşamama ile ağaca dönüşüp bir hatıra bırakma ve yaptığı hatadan
pişmanlık duyan, korkan ve utanç duyan bir kişinin –genellikle bu genç kız olur- ağaca
dönüşmesidir. Sadece ikinci durumda görülen şekil değişikliği geçici olmayıp kalıcı
olabilmektedir çoğunlukla. Bu çalışmada da daha çok ikinci durum örneklenecektir.
Ağaç, motif olarak bir yönüyle dilek için bezlerin bağlandığı bir kutsal nesnedir. Bu
durum ağaç kültünden kaynaklanmaktadır. Ağaca dönüşme motifinde ağaca dönüşen daha
çok kötü sonlu sevdalılardır, bu, aşk efsanelerinde kötü son için yakıştırılmış olandır.
Uçurumdan düşen Siyabent’in iniltileri kesilince Gaço, başka anlatılarda Xecê, kendini
uçurumdan atar, ikisi ağaca dönüşürler (Süphan Dağı efsanesi). Az da olsa pişmanlık ve utanç
için kişi ağaca dönüşebilir. Nadiren görülen bir diğer ağaca dönüşme ise bir tehlikeden
kurtulma için geçici şekil değişikliğidir, Hz. Zekeriya olayına benzetilebilen bu durum, başka
anlatı metinlerinde de geçebilmektedir. Bu durum bir başka anlatı metni olan masaldaki şekil
değiştirmeyle benzerlik göstermektedir. Bu da masal ve efsanenin benzerliğini
göstermektedir.
Efsane anlatımlarında, yazılarında ağaca dönüşme, kişinin kendi iradesine bırakıldığı gibi
kötü son sonucu bir nevi olaya kutsallık addetme ve bu durumun hatırasını canlı tutma için
istemsiz de olabilmektedir. İstemli durumda kişi genellikle dua eder, dilekte bulunur.
Örneğin; babasının abdest alması için su tutan kız, gizlediği hamileliği aşikâr olunca ne
yapacağını bilemez hâlde tekrarladığı; “Beni bir ağaca çevir, çevir ki beni bu utançtan kurtar.”
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duası kabul olmuş. Üvey annenin baskılarına daha fazla dayanamayan (ve birbirlerini çok
seven) ikizler, bir gün, üvey anneleri evde yokken dışarı çıkmışlar, kapılarının önünde el ele
tutuşarak Allah’a yalvarmışlar: “Allah’ımız, ya bizi bu üvey annenin şerrinden kurtar ya da
bizi bir ağaç yap.” demişler. Duaları kabul olan ikizler, bulundukları yerde iki armut ağacına
dönüşmüşler (ÖNAY, 2018:13).

2. Yöntem
Van efsanelerinde ağaç motifini incelemeye çalıştığımız bu yazımızda kullandığımız 43
efsane, Yılmaz ÖNAY’ın Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına derlediği /
derlettiği, farklı kaynaklardan toplayıp kitap hâline getirdiği 306 efsaneden seçilmiştir.
İncelememizde kullandığımız 43 efsanenin 9 tanesinde ağaç veya orman sözcüğü, bir motif
olarak kullanmaksızın geçmiştir. Geriye kalan 34 efsanede ise ağaç motifinin geçtiği
efsanenin ilgili bölümü yazılıp altına açıklama düşülmüştür. Böylece ağaç motifinin nasıl
kullanıldığı kaynak metinle ilişkilendirilmiş olmaktadır. Tam metin için Dr. Öğr. Üyesi
Yılmaz ÖNAY’ın kitabına bakılabilir.
34 efsanenin anlatıldığı yerlerle ilgili istatistikî bilgiler şöyledir:
Van, Merkez ve Merkeze Bağlı Köyler: 10 tane (Şeyh Abdurrahman Baba III, Bayram Dede,
Şeyh Uçtu, Şeyh Mahmut VIII (Ağacın Sırrı), Sarı Şeyh (Ardıç Ağacı), Şeyidiçınar, Hamile
Ağaç, Dilek Ağacı, İkiz Ağaç, Şilan Ağacı)
Erçiş: 11 tane (Çelebibağ, Kalecik Köyü’ndeki Kaya, Haydarbey (Haydar Baba) I, Sultan
Zübeyde, Çelebiocağı I, Çelebiocağı II, Haydar Baba’nın Ağaçları, Bacı - Kardeş I, Bacı Kardeş II, Ağaç Kesilen Kız, Beyaz Direk)
Başkale: 1 tane (Ağaç Kadın)
Gevaş: 2 tane (Pir Yakup, Hacı Zübeyt (Hacı Zivi))
Özalp: 1 tane (Gelin Kayalığı)
Çatak: 3 tane (Şeyh Bekir, Çilli Ziyareti (Armut Ağacı), Siğil Ziyareti)
Çaldıran: 1 tane (Kınalı Ağaç)
Ahlat - BİTLİS: 1 tane (Süphan Dağı)
Edremit: 1 tane (Şifalı Su)
Belirsiz Mekân: 4 tane (Şeyh Muhammed-i Tayyar, Kavak Ağacı, Çam Ağacı, Katır ve Çam
Ağacı)
2.1. Sade Ağaç Motifi (Kutsal ve Dilek Ağacı Motifi)
Bu tür ağaç motifinde ağaç, zor durumda fayda sağlayan; koruyucu, kollayıcı bir görevdedir.
Bir çoban yazın en sıcak gününde güneşte dayanamayacak hâl alır. Çobanın sopasını toprağa
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dikmesiyle etraf yeşillenir. Serinlik ve gölgelik oluşur. Kendisi ve hayvanları için hatta diğer
çobanlar için bu ağaç bir sığınak hâline gelmeye başlar.
Bir başka şekliyle ağaç, dilek ağacıdır. Evde kalmış kızlar, evlenemeyen erkekler, bu ağacın
başına gelirler. Bez, çaput, ip bağlayarak kısmetlerinin açılmasını dilerler. Benzer bir
uygulamayla bu ağaç, askere oğullarını uğurlayan annelerin ziyaret ağacıdır.
Dertlilere deva, hastalara şifadır.
2.1.1. “Bir süre sonra çoban elindeki asasını toprağa saplamış, asa anında yemyeşil bir ağaca
dönüşmüş, ağacın çevresi de genişçe bir bahçe olmuş. Çoban ağacın altında dinlenirken
hayvanlar da bahçeye yayılıp karınlarını doyurmuşlar. Doyunca da ağaçların gölgesinde
dinlenmişler.” (ÖNAY, 2018: 77).
Ağaç motifi, ağacın değerliliği şeklinde kullanılmıştır. Sıcakta bunalmamak, dinlenmek ve
hayvanlarının da dinlenme ve besin kaynağını sağlama için çobanın asası yemyeşil bir ağaç
olur. Etrafı da yeşil bir bahçe olur. Burada Hz. Muhammed’de görebileceğimiz bu durum ile
Hz. Hızır motifi akla gelmektedir. Anlatılanlara göre; Hz. Hızır kuru bir yere girdi mi, geçti
mi girdiği ve geçtiği yerler yemyeşil olurmuş. Hz. Hızır adı da aslında Arapça “yeşil”
anlamında olan “hıdır”dan gelmedir.
2.1.2. “Her günkü gibi yine erkenden kalkan İshak Çelebi, hayvanları toplamış, önüne katarak
çayırlığa götürmüş. Ne hikmettir bilinmez, o gün de hava aşırı sıcakmış. Güneşin altında
durmak mümkün değil. İshak Çelebi elindeki kuru sopayı toprağa saplamış, sarığını da
üzerine atarak gölgelik yapmak istemiş. Toprağa sapladığı kuru sopa birden bire yemyeşil,
rengarenk çiçekli, ulu bir ağaca dönüşmüş.
O günden sonra sıcaktan bunalan çobanlar gibi hayvanlar da bu ağacın altına sığınır
olmuşlar.” (ÖNAY, 2018: 170).
Hz. Muhammed ve Hz. Hızır’da görülen bir alanın yeşillenme olayı bu efsanede anlatılmış.
2.1.3. “Van’ın Ortaca Köyü’nde köy halkı tarafından Dilek Ağacı diye adlandırılan iri
gövdeli, oldukça yaşlı bir ağaç bulunmaktadır. Sıradan bir ağaç olmadığına inanılan bu ağaç,
inanç kültürümüzde geniş yer tutan ağaç kültünün çarpıcı bir örneğidir.
Yatır hâline getirilen ağacın ziyaretçileri genellikle evde kalmış kızlar, evlenemeyen
erkeklerdir. Kısmetinin açılmasını dileyenler bu ağacın başına gelirler. Dua edip kısmetlerinin
açılması için ağacın dallarına bez parçaları veya mendil bağlarlar. Aynı şekilde anneler de
askere uğurladıkları evlatlarına bir an önce ve salimen kavuşabilmek için bu ağaç altında
dilekte bulunur, dua ederler.
Ağaçla ilgili başka bir uygulama da hastalıklardan kurtulma ile ilgilidir. Hasta olan çocuklar
bu ağacın altına yarım saat kadar uyumaya bırakılırlarsa iyileşeceklerine inanılır.” (ÖNAY,
2018: 211).
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“Ağaç motifinde görülen bir diğer durum, ağacın askere giden anne için kavuşma vesilesi,
evde kalmış kız ve evlenemeyen delikanlılar için murat yolunda bir basamak hatta hasta olan
çocuklar için ise şifa kaynağı olmasıdır.

2.2. Mutlu Sonla Bitmeyen Efsanelerde Ağaç Motifi
Anadolu efsanelerinde işlenen şekliyle burda da anlatılan kötü son efsanelerinin ağaç
motiflerinde kavuşamayan sevgili tipi vardır. Sevenlerinin hatırası canlı kalsın diye sevgililer
ağaca dönüşür. Bu şekilde varlıkları sürdürülmüş olur. Bu tür motif grubuna giren efsanelerde
sevenler ağaca dönüşmek için dua ve dilekte bulunmaz, bir güç ile ağaca dönüşürler.
2.2.1. “İşte köyün orta yerinde bulunan o büyük kaya cadının bedeni, önündeki küçük kaya
ise onun taş kalbidir. Büyük kayanın üstünde bulunan o büyük delik cadının kalbinin fırladığı
yerdir. Hala cadının ruhunu taşıdığına inanılan küçük kayadan yılın belirli günlerinde su akar.
Suyun cadının pişmanlık gözyaşları olduğu söylenir. Bu suyun aktığı yerde biten iki yeşil
ağaç ise öldürülen iki sevgilidir. Bu iki ağaç hep yeşildir ve hep aynı boydadır; ne büyür ne de
çürür.” (ÖNAY, 2018: 81).
Halk anlatılarında sıkça geçen taş kesilme motifiyle kullanılan buradaki ağaç motifi, bir kötü
son sonucu ağaca dönüşmedir. Bu şekilde sevenlerin beraberliği sürdürülmek istenir. Cadının
bedeninden fırlayıp taş kesildiğine inanılan kalp kayasının yılın belli dönemlerinde akıttığı
suyun cadının pişmanlık gözyaşı olduğuna inanılır. Bu gözyaşları, cadının pişmanlığını
gösterdiği cihetle sevenlerin hatırasını hep besleyerek canlı tutar. Bu motif küllerinden
yeniden dirilen ankayı ve halk anlatılarındaki Kerem’i hatırlatmaktadır.
2.2.2. “İki sevgilinin öldüğü yerde iki ağaç bitmiş. Bu iki ağacın Gaço ve Siyabent olduğunu
söylerler.” (ÖNAY, 2018: 93).
Ölüm sonucu hatıraları hafızada silinmesin diye âşıklar ağaca dönüşmüştür. Âşıkların
ölümlerinden sonra beraberliği ağaca dönüşme ile sürdürülür.
2.3. Zor Durumda Kalarak Ağaca Dönüşme Motifi
Van Bölgesi efsanelerinde taş kesilme motifinden sonra en çok görülen şekil değiştirme
motifi, ağaca dönüşmedir. Yaptığı bir hatadan pişmanlık duyan, büyük utanç yaşayan ve bir
korku anında kişi/ler, Allah’tan bir nesneye (ağaca) dönüşmeyi diler/ler. Dileği kabul olunca
bir ağaca dönüşür/ler. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus ise bu korku, pişmanlık
ve utanç durumunu yaşayan genellikle tekildir. Bir önceki grupta ele alınan mutlu sonla
bitmeyen efsanelerindeki çoğulluğa pek rastlanmaz.
2.3.1. “Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı yıllarda Erciş’e doğru ilerleyen düşman askerleri yolda
biri kız, diğeri erkek iki Türk görünce hemen peşlerine düşerler. Bacı - kardeş olan bu iki
genç kayalıklara doğru kaçmaya başlarlar. Kız kardeş hızlı koşamadığı için kayalıklara
varmadan vurulur. Erkek kardeş kaçmaya devam eder. Ancak fazla kaçamaz; o da
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kayalıklarda şehit düşer. Kayalıklardan aşağı süzen kanı birden bire coşkun bir pınara
dönüşür. İki kardeşin şehit düştükleri yerlerde birer ağaç biter.
…
O günden sonra her cuma günü, sabah ezanı okunurken iki ağacın tepesinde parlak bir ışık
meydana gelir. Yukarıdaki ağaçta yanan bir ışığın aşağıya, aşağıdaki ağaçta yanan ışığın da
yukarıya doğru gidip gelmesi, iki kardeşin birbirlerine olan muhabbeti ile izah edilir.
Ağaçlarla ilgili başka rivayetler de vardır. Rivayetlerden biri şöyledir: Her cuma sabahı,
ağaçların altında dağ keçilerinin toplandığı görülür. Keçilerden biri kurban edilmek için
beklerken diğerleri geri döner.
Kız kardeşi temsil eden ağaç, kadınlar tarafından, erkek kardeşi temsil eden ağaç ise erkekler
tarafından ziyaret edilir.” (ÖNAY, 2018: 206-207).
Ağaç motifi burda şekil değiştirme olarak görülür. Ayrıca ışık (nur) motifiyle bu şehitlere bir
kutsiyet verilmiş, mekânları ziyaret edilmeye değer görülerek ziyaretgâh olmuş.
2.3.2. “Namusunu her şeyin üstünde tutan bu kadın, düşmanlar evini basınca çok korkar,
kurtuluş çareleri düşünür; ancak bir türlü işin içinden çıkamaz. Tek kurtuluşun Allah’tan
geleceğine kanaat getirir ve ellerini Allah’a açarak kendisini bu zor durumdan kurtarmak için
duada bulunur. Allah’tan bir ağaç olmayı diler. Dileği kabul olur ve bir ağaca dönüşür.
Böylece düşmanların elinden kurtulur.
Halen Van Kalesi civarında bulunduğu söylenen ağaçtan bir başka ağacın çıktığı da anlatılır.
Çıkan ağacın öldüğü zaman hamile olan kadının çocuğu olduğu söylenir.
Diğer bir rivayette de ağacın aşağı kısmının şişkin olduğu ve bunun da kadını tasvir ettiği
söylenir. (ÖNAY, 2018: 209).
Düşmanlarından korkan, kurtulmak isteyen kadın Allah’a dua ederek ağaç olmayı
dilemektedir. Karnındaki bebeğiyle bir ağaç olur ve düşmanlarının korkusu ve kötülüğünden
kurtulur.
2.3.3. “Van’ın Çaldıran ilçesinin Güngören Köyü’nde kendi hâlinde yaşayan bir aile varmış.
Kalabalık bir aileymiş. Aile, Ermenilerin saldırılarına uğrar. Ermeniler, ailenin annesi dışında
bütün fertlerini katlederler. Katliamdan sağ kurtulan anne Allah’a yalvarır: ‘Allah’ım, bu
acıya dayanamıyorum, beni bir ağaca dönüştür, ağaç olayım. Ancak kanlı gözyaşlarım hiç
kesilmesin, hep aksın.’ der.
Kadının duası kabul olur, bir ağaca dönüşür. Güngören köylüleri, bu ağacın gövdesinden
devamlı olarak akan kınaya ya da kana benzeyen suyun o annenin gözyaşları olduğunu
söylerler.” (ÖNAY, 2018: 210).
Bu efsanede ağaç motifi, bir zor durumdan dilek ile ağaca dönüşme şeklindedir. Aynı
zamanda insan ile ağaç benzerliğinin inandırıcılığı, ağacın gövdesinden devamlı olarak akan
kınaya veya kana benzeyen sıvıyla sağlanmıştır.
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2.3.4. “Van’ın Başkale ilçesi Elenga Köyü’nde hamile bir kadın Şeyh İsmail Türbesi’ne
ziyarete gelir. Ziyaret sırasında birden bire canı et ister. Et bulamayınca da şöyle bir duada
bulunur: ‘Allah’ım, çok utanıyorum ama elimde değil. Ben mi istiyorum yoksa karnımdaki
bebek mi istiyor, bilmiyorum ama hemen et yiyemezsem duramayacağım. Ya beni ağaç yap
da bu dertten kurtulayım ya da beni şu anda bir ayıya çevir, etleri kolaylıkla bulup
parçalayarak yiyeyim.’ Kadının duası Allah tarafından kabul edilir; olduğu yerde ağaç
kesilir.” (ÖNAY, 2018: 211).
Zor durumda kalan kadın iki durum arasından bir tercihte bulunur. Duası kabul olur ve ağaç
olur.
2.3.5. Ellerini açar ve Allah’a dua eder: ‘Allah’ım, erkek olmadığım için babama yardım
edemiyorum, ona hiçbir faydam dokunmuyor. Ne olur, bari beni bir sütun yap da eve destek
olayım.’ der.
Kızın duası kabul olur, ağaçtan bir sütuna dönüşür. O ev de sonradan erkek çocuğu olmayan
aileler tarafından ziyaret edilen bir yatır olur. (ÖNAY, 2018: 212).
Kendi isteğiyle ağaca dönüşme burada var. Kız üzüntüsünden ev yapımında bir işe yaramak
isteyerek ağaca dönüşmüştür. Van efsanelerinin ağaç motifinde temelde üzüntü ile ağaca
dönüşen tek örnek görülmektedir.
2.3.6. “Gündelik işleri tamamlayan evin kızı Ayşe, yorgunluğunu atmak için banyoya girer.
Yorgunluktan bitkin düştüğü için banyonun kapısını kapatmayı unutur. O banyodayken babası
eve gelir ve kapısı açık bırakılan banyoda kızını yıkanırken görür. Bu hâlde babasına
görünmekten çok utanan kız, Allah’tan kendisini beyaz bir direğe dönüştürmesini ister. Allah
da kızın dileğini kabul eder ve onu beyaz bir direğe dönüştürür.
Erciş’in Gökoğlan Köyü’nde bulunan bu beyaz direk, dilek direği olarak ziyaret edilir.”
(ÖNAY, 2018: 212).
Utançtan ağaca daha doğrusu direğe dönüşen bir efsane örneğidir. Daha sonra dilek özelliği
kazanmıştır bu direk.
2.3.7. “Van’ın Selim Bey Mahallesi, Kaptan İkinci Sokak’ta dallarına bez, ip, çaput ve
benzer şeylerin bağlandığı, dalları iç içe geçmiş, uzaktan bakanların tek ağaç sandıkları,
büyükçe iki armut ağacı vardır. Halk arasında bu ağaçların aslında birbirlerini çok seven ikiz
kardeş oldukları ile ilgili bir efsane anlatılmaktadır. Efsane şöyledir:
…
Üvey annenin baskılarına daha fazla dayanamayan ikizler bir gün üvey anneleri evde yokken
dışarı çıkmışlar, kapılarının önünde el ele tutuşarak Allah’a yalvarmışlar: ‘Allah’ımız, ya bizi
bu üvey annemizin kötülüklerinden kurtar ya da bizi bir ağaç yap.’ demişler.
Duaları kabul edilen ikizler, bulundukları yerde iki armut ağacına dönüşmüşler.” (ÖNAY,
2018: 213).
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Zulüm ve baskıdan kurtulmak isteyen ikiz kardeşler Allah’a yalvararak ağaç olmuşlar.
Bundan önce de ağaçların dilek ağacı yerinde kullanıldığı söylenmiştir.
2.4. Pişmanlık Sonucu Ağaca Dönüşme Motifi
Herhangi bir suç, iş, olay ve durumdan ağaç olmayı istemedir. Kızlara, kadınlara yakıştırılan
bu anlatı metinlerinde kahraman, başrol hep kız veya kadındır. Bu cinsiyetteki naifliği
barındıran anlatı metinlerinde kişi / kişiler, bir nevi kurtuluş vesilesi olarak ağaca dönüşmeyi
dilerler, yeğlerler.
2.4.1. “Birgün Şeyh, abdest almak için kızına kuyudan su çekmesini söylemiş. Kızı da
türbenin merdivenlerinin altında bulunan kuyunun başına gelmiş. Utana sıkıla su çekiyormuş.
Bu arada kız: “Allah’ım, babam durumumu fark ettiği anda beni bir ağaca çevir, çevir ki beni
bu utançtan kurtar.” diye dua etmiş.
Kız kuyudan suyu çekmiş, babasının abdest suyunu dökmeye başlamış. O sırada babası
kızındaki değişikliği fark etmiş ve: “Kızım, bu ne hâl?” demiş. Kız öyle utanmış ki ne
yapacağını bilemez hâlde duasını tekrarlamış, duası kabul olmuş, kuyunun başında bir ağaca
dönüşüvermiş.
Bugün türbenin merdivenlerinin altındaki kuyunun yanı başında göbek kısmı şişkin hamile bir
kadını andıran ağacın o kız olduğu rivayet edilir.” (ÖNAY, 2018: 156-157).
Böyle örneklerde ağaca dönüşme, pişmanlık sonucu bir kurtuluş olarak verilir.
2.5. Bir Yatır ve/veya Veliyle Kutsiyet Kazanan Ağaç Motifi
Mübarek, kutlu, görülen bir yatır (ziyaret) ve ziyaret alanı birçok hastalığa da çare olabilecek
bir kutsallıkla yüceltilir. Adak ve hatta kurban kesilme vesilesi bilinir. İslami kültürle Orta
Asya, Yakın ve Uzak Doğu’ya has bir ağaç kültü özelliği sergileyen bu parçalarda ağaç
önemli bir yere sahiptir. Kutsal ve dilek ağacı motifinden farkı, bir yatır ve veliyle güçlü
şekilde ilişkilendirilmesidir.
2.5.1. “Bayram Dede de Timar bucağına bağlı Özkaynak Köyü yakınlarında bir tepeye iner.
İndiği yerde bir kaynak çıkar. Kaynağın kenarında da bir ağaç biter.” (ÖNAY, 2018: 164165).
Ağaç motifinde ağacın bir kudsiyet kazandığı bu kısımda Orta Asya ve Uzak Doğu ağaç kültü
özellikleri görülür. Batı dünyasında da görülen bu kült, bazı ilk anlatı metinlerinde sıkça
geçer. Bu tek ağaç motifinde, ağacın yatırla kudsiyet kazanması ve bazı metinlerde görüleceği
üzere dilek ağacı olarak kullanılması bildirilir.
2.5.2. “Yatıra adını veren Şeyh Rüştü, Bayram Dede gibi Şeyh Abdurrahman Baba’nın kırk
müridinden birisi olduğuna inanılmaktadır. Zamanı geldiğinde Şeyh Abdurrahman Baba’nın
kerameti ile uçmuş ve bu tepeye indirilmiştir. İndiği yerde gül ağacı bitmiştir.” (ÖNAY, 2018:
165).
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Burda ağaç yatırla ilişkilendirilip bir manevi değer yüklenmiştir. Ayrıca bir temizlik ve
güzellik izafe edilmiştir. Mesela şeyhin indiği yerde gül ağacının bitmesi buna işarettir.
2.5.3. “Erçiş ilçesi Merkez bucağına bağlı Yılanlı Köyü’nde tek ağaçtan ibaret bir yatır vardır.
Bu ağacın Sultan Zübeyde’ye ait olduğu söylenen mezarın üzerinde bittiği, Sultan
Zübeyde’nin bir kadın evliya olduğu rivayet edilmektedir.
Mezarın üzerinde kendiliğinden bittiğine inanılan ağacın kadınlar gibi her ay kanama
geçirdiği söylenmektedir.
Rivayete göre bir dağ keçisi, belli zamanlarda yatıra gelip ağacın altında durur ve kurban
edilmeyi beklermiş.
Yıllar önce köylüler arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerinin otlarını kundaklarlar. Yangın
yatıra da sıçrar ve sözü edilen ağacın bazı dalları yanar. İşte o yangından sonra keçinin
küstüğü, bir daha yatıra uğramadığı anlatılır.” (ÖNAY, 2018: 167).
Bu efsanede ağaç kutsaldır. Kutsallığı bir kadın evliyayla ilişkilendirilmiş. Ayrıca dağ keçisi
motifiyle yatırın değerinin tutulduğu anlatılmaya çalışılır.
2.5.4. “Bir iki saat sonra uyanan küçük kardeş, kendisini yemyeşil, büyük bir ağacın altında
bulmuş. Mehmet Çelebi’nin toprağa sapladığı kuru sopa, büyük bir ağaca dönüşmüştür.
…
Mehmet Çelebi vefat ettiğinde o ağacın altına defnedilip üzerine de güzel bir türbe yapılmış.”
(ÖNAY, 2018: 169).
Hz. Muhammed ve Hz. Hızır’da görülen etraf yeşillenmesi bu efsanede anlatılmış.
2.5.5. “Gevaş ilçesi Merkez bucağına bağlı İkizler Köyü’nde bulunan Pir Yakup’a ait olduğu
söylenen mezarın üzerinde bir ağaç bitmiştir. Kerametlerine öldükten sonra da şahit olunduğu
söylenen Pir Yakup’un mezarının yanına sonradan bir cami yaptırılmıştır.” (ÖNAY, 2018:
178).
“Yatırın çevresinde bulunan ağaçların kutsal olduğuna, ağaçlara zarar verenlerin mutlaka
cezalandırılacaklarına inanılır. Yatırın yakınından da atla geçilmez. Yatıra yaklaşanlar,
atlarından inip fatiha okurlar. Yatırı geçinceye kadar ata binmezler.” (ÖNAY, 2018: 179).
Ağacın kutsal olma durumu bu efsanelerde de işlenmiştir.”
2.5.6. Türbenin çevresindeki ağaçlar ve otlar da kutsaldır. Türbeyi çevreleyen otluk alanın
insanın eliyle düzenlenmiş gibi daire şeklinde olduğu görülür. (ÖNAY, 2018: 185).
Ağacın kutsal olma durumu bu efsanede işlenmiştir.”
2.5.7. “Bu zamanı müteakip koskoca dağın batı yamacındaki ön cephenin ortasında bir armut
ağacı biter. Bu ağaç, kilometrelerce ileriden fark edilecek kadar büyük bir ağaçtır. Efsaneye
göre bu ağaç, şehit olan şeyhin ruhunu taşır. Gövde şeyhi, dalları ise müritlerini sembolize
eder.
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…
Ağacın bir özelliği de şudur: ziyaretçiler kurban keserlerse ağacın meyveleri tatlı olur. Kurban
kesmeyenler ise acı olduğu için meyvelerden yiyemezler.” (ÖNAY, 2018: 208).
Ağaç, yine insan olarak ya da insan yerine kullanılır. “Yatır için kurban kesenler tatlı bir
meyve, kesmeyenler ise acı meyve yerler.” diyerek yatır olan ağaca hürmet gösterilmesi
beklenir.
2.5.8. Ayrıca Şifalı Su efsanesinde de bir ağaç kutsiyet kazanmış.
2.6. Kutsal Ağaca Zarar Verenlerin Cezalandırılması Motifi
Bir veli ve yatırla kutsiyet verilen ağaç, ağaçlar kutsaldır. Zarar verilemez. Herhangi bir iş için
kullanılamaz. Aksi durumda cezalandırılacağına inanılır.
2.6.1. “Çevrede sevilip sayılan, her türlü sıkıntıda kendisine müracaat edilen, kerametlerine
şahit olunan Haydar Baba’nın mezarı, etrafı ağaçlarla çevrili bir türbe içerisindedir. Etrafı tel
örgüyle çevrilen bu mekândaki ağaçların hepsi kutsal bilinir; kesinlikle kullanılmaz. Ağaçlara
zarar verenlerin cezalandırılacağı inancı yaygındır.” (ÖNAY, 2018: 166).
Kutsallık addedilen ağaçlarla tehlikeden korunacağı mesajı verilmeye çalışılıp zarar
verenlerin cezalandırılacağı anlatılır.
2.6.2. “Çatak’a bağlı Sürük Köyü’nde Şeyh Bekir adında ermiş bir kişiye ait olduğu söylenen
mezar, sık ağaçlık içerisindedir. Yatırın en önemli özelliği, ağaç kültünün ön planda
olmasıdır. Yatırı çevreleyen koruluk, kutsal bir mekândır. Ağaçların koruyucusu Şeyh
Bekir’dir. Ağaçlara zarar verenlerin mutlaka cezalandırılacağına inanılır.
Bu mekân, göçerlerin yaz aylarında konaklama yeridir. Göçerler, sonbaharla birlikte bölgeden
ayrılırken bir sonraki yaza, tekrar aynı yere gelecekleri için, ağırlıklarını mesela eşyalarını,
erzak torbalarını götürmeyip yatırdaki ağaç dallarına asarlar. İkinci yaz geri döndüklerinde
eşyalarını nasıl bırakmışlarsa öyle bulurlar. O kadar ki çuvallardaki unlar, kışa rağmen ıslanıp
bozulmaz. Eşyaları Şeyh Bekir’in koruduğuna inanılır.
Bölgede görevli karakol komutanı, köylülerden ağaç kesip getirmelerini ister. Köylülerden
bazıları, uzaklardan ağaç getirmek yerine işin kolayına kaçıp Şeyh Bekir ziyaretine giderler.
Ziyarete girmeleriyle beraber izahı mümkün olmayan fevkalâdeliklerle karşılaşırlar. Baltayı
ellerine aldıkları an kesmeye karar verdikleri ağaç gözden kaybolur. Saatlerce uğraşmalarına
rağmen tek ağaç kesemeden geri dönerler.
Komutan, köylülerin anlattıklarına inanmaz, kızar, bağırır: “Gelin de ağaç nasıl kesilir,
görün!” diyerek köylüleri önüne katar, ziyarete giderler.
Baltayı eline alan komutan, gözüne kestirdiği ağaca doğru yürür. Baltayı ağaca tam indireceği
an köylülerin başına gelen komutanın da başına gelir, ağaçlar gözden kaybolur. Kendi bacağı,
gözüne ağaç gibi görünür. Baltayı bacağına indirir, bacağını keser.” (ÖNAY, 2018: 182-183).
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Ağaç kutsaldır ve zarar veren cezalandırılır.
2.6.3. “Merkeze bağlı Mollakasım Köyü ile Ağartı Köyü arasında bulunan bir tepe üzerinde
tek bir ağaç vardır. Bu ağaç, çevrede Sarı Şeyh olarak bilinen veliye ait mezarın üzerindedir.
Kutsal olduğuna inanılan ağaca dokunanların, zarar verenlerin cezalandırılacağına inanılır.
Bir gün, Mollakasım Köyü’nden Kadir adında biri, ağacın dallarını keser, yakacak olarak
kullanmak üzere evine götürür.
Adam o gece çok kötü bir rüya görür. Kan ter içerisinde uyanır ve karısına: ‘Çabuk kalk, iki
kişi beni tutmuş götürüyorlar! Çabuk lambayı yak!’ der.
Karısı kalkıp lambayı yakar. Ancak adam: ‘Lambayı yak, dedim, neden yakmıyorsun?’
deyince kadın kocasının kör olduğunu anlar.
O gün bu gündür ağaca hiç kimse dokunmaz. Sarı Şeyh’in kerameti kabul edilen bu ağaçtan
her cuma akşamı ve dinî bayramlarda parlak bir ışığın çıktığı söylenir.
Ağaçla ilgili başka bir olağanüstülük de yabani fıstığa benzeyen meyvesinin çiğnenmeden
yutulduğunda her türlü hastalığa şifa olmasıdır. (ÖNAY, 2018: 205).
Ağaç, kutsallık ve cezalandırıcı özelliğinin yanı sıra kutsallığının bir belirleyicisi olan ışık
(nur) ile güçlendirilmiştir. Ayrıca burda tedavi edici yönünden de bahsedilmiştir.
2.6.4. “Ercişli Kurban Mehmet, kendi bahçesinde döşemelik ağaç olmadığından Haydarbey
ziyaretine gider. Ziyaretteki ağaçlara dokunulmaması duymuştur duymasına ama ağaçları
kendisi için kullanmayacak, cami için götürecektir. Bu düşünceyle hemen bir iki tane döşeme
olabilecek ağaç belirler ve kesmeye başlar.
İlk balta darbesiyle beraber birtakım gariplikler görülür. Kurban Mehmet’in her balta
vuruşunda ağaçtan iniltiye benzer sesler duyulur. Kesilen yerlerden, koparılan dallardan kana
benzer bir sıvı akar. Kurban Mehmet, olanları fazla önemsemez, kestiği döşemelikleri arabaya
yükler ve Erciş’e, cami inşaatına getirir.
Kurban Mehmet’in getirdiği ağaçlar, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, bir türlü duvarlar üstünde
durmaz. Ağaçlardan biri Kurban Mehmet’in başına düşer, Kurban Mehmet anında ölür.
Bu olaydan sonra, her ne sebeple olursa olsun, yatırdaki ağaçlara dokunulmaz.” (ÖNAY,
2018: 205-206).
Ağacın kutsal addedilmesinin yanında insanın bir canıymış, ruhuymuş gibi gösterilmesi ağaç
kültünün, başka bir deyişle ağaç motifinin etki alanının genişliğini gösterdiği gibi bu motifin
insanla içli dışlılığı belirtilmiştir. Aksi bir durumda hayırlı bir iş için, cami inşaatı kereste
ihtiyacı için olsa bile ağaçlara dokunulmasını yasaklayıcı ve cezalandırıcı bir tutum içine
girilmiştir. Burada ağaç motifine ne kadar değer verildiğini görmekteyiz.
2.6.5. “Bacı - Kardeş’i temsil eden bu iki ağaçla beraber o bölgedeki bütün ağaçların da kutsal
olduğuna inanılmaktadır. Köylünün biri, kara saban yapmak için o bölgedeki ağaçlardan
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uygun bir dal keser. Bu dallardan yaptığı sabanı kullanır kullanmaz felç olur. Kestiği dal gibi
kaskatı kesilip ölür.” (ÖNAY, 2018: 207).
Ağaç kutsaldır ve zarar veren cezalandırılır.
2.7. Tehlikeden Korunmak İçin Ağaç Donuna Girme Motifi
Herhangi bir tehlike anında kurtuluş için geçici şekil değişikliğidir. Bu motifin bir benzeri
olabilecek Hz. Zekeriya kıssasıdır. Hz. Zekeriya düşmandan kaçarken benzer ağaçta
gizlenmiştir.
2.7.1. “Şeyh Mahmut’a ne olduğunu soran kumandana bir asker: ‘Kumandanım, Şeyh
Mahmut şu ağacın yanındaydı. Ağaç bir iken biz yanına yaklaştığımızda iki tane oldu.’ der.”
(ÖNAY, 2018: 198).
Şeyh Mahmut’un tehlikeden korunmak için ağaç donuna girdiği görülür. Ağaca dönüşme
motifi burda geçicidir.
2.8. Hastalıklara İyi Gelme Motifi
Yatırla, ziyaretle ilişkilendirilen ağacın hastalığa iyi geldiği söylenir. Böylece kutsallık ve şifa
birlikteliği sağlanır. Anlatıların bazısında ağaçların neye iyi geldiği anlatılırken bazısında
detaya inilmez.
2.8.1. “Van Merkez’e bağlı Elmalı köyünde bir kadın çıldırır. Doktorlar, kadının derdine çare
bulamazlar. Ziyaret edilen yatırlardan da sonuç alınmaz. Son çare olarak kadını Şeyidiçınar’a
götürürler. Ağacın üzerine uzatılan kadın hemen uyur. Bir iki saat derin bir uykudan sonra
uyanan kadın, hiçbir şey olmamış gibi ağaçtan iner ve yürüyerek evine döner.
Ağacın şehit düşen bir evliya olduğuna inanılmaktadır. Bu şehidin, rüyasına girdiği köylüye:
‘Kadınlar beni ziyaret ettiklerinde dallarımı öpmesinler, rahatsız oluyorum, abdestim
bozuluyor.” dediği rivayet edilmektedir.” (ÖNAY, 2018: 208).
Bu metinde ağaç, aynı insan olarak düşünülmüştür; diğer bazı efsanelerde ağacın değerinin
yatırdan yani evliyadan olduğu ima edilirken burda ağaç aynı evliyadır. Ağaca kutsiyet verme
bu efsanede de dile getirilmiş.
2.8.2. “Van Çatak yolu üzerinde, dere tarafındaki yol kenarında tek bir ağaç vardır. Dallarına
bağlanan rengarenk bez parçaları ile yoldan geçenlerin dikkatini çeken bu ağacın bazı
hastalıklara, özellikle bir deri hastalığı olan ve bölgede siğil olarak bilinen hastalığa şifa
olduğuna inanılır.
Ziyarete gelenler, bu kutsal kabul edilen ağacın ince dallarından vücutlarındaki siğil sayısı
kadar dal kırarlar. Ancak kırılan dallar koparılmayıp ağaç üzerinde bırakılır. Kırılan bu dal
parçaları kuruyup düşerse siğillerin de geçeceğine inanılır.” (ÖNAY, 2018: 231).
Van’ın Merkez’e bağlı Değirmenarkı Köyü’nde siğil tedavisinde kullanılan bir ağaç vardır.
Yöre halkı bu ağaca Şilan Ağacı adını vermiştir.
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Vücudunun herhangi bir yerinde, özellikle ellerinde siğil çıkanlar, Şilan Ağacı’na giderler.
Ellerindeki siğil sayısı kadar ağacın dallarından keserler. Ancak kırılan dalların ağaçtan
ayrılmaması gerekmektedir. Kırılan dallar ne zaman kuruyup düşerse siğiller de kendiliğinden
yok olur. Şilan Ağacı, (ÖNAY, 2018, s. 231-232)
Yukarıdaki her iki metin, ağaç kültüyle yakından ilişkilendirilerek ağacın tedavi ediciliği
üzerinde durulmuştur.
2.9. Dua İle Ağaç Motifi
Kutsal bir kişinin ağacın bir faaliyetinin lehine veya aleyhine sonuçlanmasıyla ettiği dua
neticesinde ağaç hakkında oluşturulan anlatmalardır. Örnekleri azdır. Bu tip anlatılar dinle
yakından ilişkilidir
2.9.1. “Efsaneye göre Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), günün birinde düşmandan
kaçarken bir kavak ağacının arkasına saklanır. Kavak ağacı, düşman askerlerine Hz.
Muhammed’in kendi arkasında saklandığını söyleyince Peygamber
Efendimiz ellerini kaldırıp kavak ağacına şöyle bir niyazda bulunur: ‘Allah’tan dileğim,
dibinden balta (hiç) eksik olmasın.’
O gün bu gündür kavak ağaçları hep balta ile kesilir.” (ÖNAY, 2018: 209-210).
Kavak ağacı, irade sahibi bir insan gibi bildirilmiş ve akıbetini kendisinin belirlediğine
inanılmıştır.
2.9.2. “Efsaneye göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), bir gün düşmandan
kaçarken çam ağacının arkasına saklanır. Çam ağacı da düşman askerleri görmesin (diye) Hz.
Muhammed’i yapraklarıyla gizler, etrafını sarar.
Bunun üzerine Hazreti Muhammed (S.A.V.), çam ağacı için Allah’tan şöyle bir niyazda
bulunur: ‘Allah’tan dilerim ki yaz, kış çam ağacı hep yeşil kalsın.’
Çam ağacının yaz kış yapraklarını dökmemesinin sebebi, bu duadır.” (ÖNAY, 2018: 210).
Bir önceki kavak ağacı anlatısının tam tersi bir durum söz konusudur. Peygamber
Efendimiz’in çam hakkında iyi dilekte bulunduğu söylenmiştir.
2.9.3. “Malum olduğu üzere katır doğurmaz, çam ağacı da kesildiği zaman kökü fidan
vermez. İnanışa göre katırın doğurması ve kökünden kesilen çam ağacının fidan vermesi
kıyametin alametlerindendir.
Katırın doğurmamasının, kökünden kesilen çam ağacının fidan vermemesinin sebebi şöyle bir
efsane ile açıklanır:
…
Hükümdar, bütün ağaçlara tek tek: ‘Hanginiz Hz. İbrahim’i yakacaksınız?’ diye sorar. Kavak
ağacı; ‘Yok!’ der, erik, kayısı ağacı; ‘Yok!’ der; hülasa çam ağacı dışında hiçbir ağaçtan
olumlu cevap alamaz. Çam ağacı hükümdarın teklifini kabul eder.
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Sıra bu ağaçları taşımaya gelmiştir. Hükümdar bütün yük hayvanlarını çağırır. Hz. İbrahim’i
yakacak odunları kim taşımak ister, diye sorar. Ata sorar, kabul etmez; öküze, mandaya, eşeğe
sorar, kabul etmezler. Bir tek katır hükümdarın teklifine olumlu cevap verir.
O günden sonra çam ağacı ve katır Allah tarafından cezalandırılıp zürriyetsiz bırakılırlar.
Kökünden kesilen çam ağacının fide vermemesi Hz. İbrahim’i yakmak istemesine, katırın
doğurmaması da Hz. İbrahim’i yakacak odunları taşımasına bağlanır.” (ÖNAY, 2018: 228229).
Daha önce Kavak Ağacı metninde geçtiği gibi kutsal bir kişiliğe karşı yakışmayan bir durum
için çam ağacı cezalandırılmıştır.

Sonuç
Van Bölgesi efsanelerinde ağaç motifi işlenen bu makalede ağaç motifinin 9 alt başlık hâlinde
işlenebileceği görülmüştür. Aynı zamanda bu başlıklar, ağaç motifinin işlevini belirlemiştir.
Bu çalışmada ağaç motifinin en çok kullanıldığı yer olarak 11 efsane ile Erciş, daha sonra 10
efsane ile Van Merkez ve Merkez’e bağlı köyler ve 4 efsane ile belirsiz mekân gelir. Bu
dağılımdaki paylarda Erciş’in sözlü kültür ortamının varlığı ile Van Merkez gibi büyük bir
alan sahip olması yatmaktadır.
Bu makaleden de anlaşılacağı üzere anlatılardan çokluk bakımından başı çeken ağaç motifi alt
grubu, bir yatır ve veliyle kudsiyet verilenidir. İkinci sırada ise zor durumdan kurtulmak için
ağaca dönüşme yer alır. Üçüncü sırada ise ağaca zarar verme sonucu zarara uğrama ağaç
motifi alt grubudur. Buradan hareketle İslami etkiyle anlatılan menkıbeler, dilden dile
aktarılmış, hafızalarda canlı tutulma gereğiyle toplumun benimsediği bir anlayış olarak güçlü
yer etmekteydi / etmektedir. Anlatının geliştiği toplumlarda sözlü kültür hakim olduğundan ve
bu kültür mihverindeki halk ekonomik, toplumsal olarak birtakım güçlüklerle baş etmek
zorunda olduğundan zor durumda kalma sonucu ağaca dönüşme motifi bolca işlenmiştir.
Ayrıca ağaç kültünün az da olsa bir etkisi olan ağaca zarar verme ile cezalandırılma, ağacın
bütün bir yararına karşılık bir sadakat borcu olarak verilmiştir. Ve hakeza bu kıyas üzere
devam edilebilir.
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Çağdaş Ürdün Romanında Türkiye İmajı ve Türkçe (-Subhî Fahmâvî Örneği-)
Mazhar DEDE1
Özet
Napolyon’un (1213/1798)’de Mısır’a yaptığı sefer, İslam ve Arap toplumu için birçok
yönden bir dönüm noktasıdır. Bu tarihte başladığı var sayılan Modern Arap edebiyatı,
özellikle roman alanında büyük bir birikim elde ederek gelişimini sürdürmüştür. Makâme
geleneğinin dışına çıkan Arap romanı, dil, üslûp, anlatım ve muhteva açısından da farklı bir
ivme yakalamıştır. Arap roman yazarlarından bazılarının eserlerinde Fasih Arapça dışında
farklı dil ve üslûbun yanında Arap dünyası dışında kalan ülkelere dair gözlemlere geniş yer
verdiği dikkat çekmektedir. Bu tarz bir dil, üslûp ve anlatımı tercih edenlerden biri de çağdaş
Ürdün romancılığının önemli simalarından biri olan Subhî Fahmâvî (’)ف حماوي ص بحيdir.
Fahmâvî, bazı romanlarında farklı ülkelere düzenlediği seyahatler esnasında edindiği
gözlemlerine yer vermektedir. Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. ‘Alâ bâbi’l-Hevâ ve el-Hubb
fî zemeni’l-‘avleme adlı romanlar yazarın, Türkiye ve Türkiye vatandaşları ile ilgili olumlu
olumsuz görüşlerini yoğun olarak ifade ettiği romanlardır.
Ayrıca yazar, paşa, onbaşı, müşkilci, kendirci, löküz, kırmızı gibi Türkçe ifadelere yer
vermektedir. Bu durum, her fırsatta Arap milleti, Arap dil ve kültürünü öven yazarın, öz ve
duru Arapça gibi bir kaygısının belirgin olmadığını; dile, ifadenin aracı gözü ile baktığını ve
asıl amacın verilmek istenen mesajın dil vasıtasıyla muhatapta karşılık bulması olduğu
düşüncesine sahip olduğunu göstermektedir.
Çalışmamızda çağdaş Ürdün romancılığı alanında kısa hikâye, tiyatro ve köşe yazarlığı yanı
sıra kaleme aldığı 11 romanla öne çıkan Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Subhî Fahmâvî’nin
romanlarında Türkiye ve Türklerle ilgili görüşlerini tespit etmeye çalışacağız. Böylelikle
kısmen de olsa bir çağdaş Arap romancının gözünden Osmanlı, Türkiye ve Türk imajını
okuma fırsatını elde etmiş olacağız. Ayrıca Arapça ve Arap milleti konularında tutucu tavrıyla
bildiğimiz yazarın romanlarındaki dil ve üslûbundan hareketle Türkçe kelimelerden istifade
etme şeklini ortaya koymaya çalışacağız. Söz konusu kelimeler vasıtasıyla iki dil arasındaki
etkileşim ilişkisini tespit etmeye gayret göstereceğiz.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Subhî Fahmâvî, Nekbe, Bâbü'l-Hevâ, Arap Romanı.

Turkey Image and Turkish in Contemporary Jordan Novel -Subhi Fahmawi Example
Abstract
Napoleon's expedition to Egypt in (1213/1798) is in many ways a turning point for Islam and
Arabs. Modern Arabic literature, which is assumed to have started on this date, continued its
development, especially in the field of novels. The Arabic novel, which goes beyond the
tradition of makâme, has gained a different momentum in terms of language, style, expression
1
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and content. It is noteworthy that some of the Arabic novelists give extensive coverage of
observations on countries outside the Arab world, in addition to different languages and styles
other than Fasih Arabic. One of those who prefer this kind of language, style and expression
is Subhi Fahmawi ()ف حماوي ص بحي, one of the important figures of contemporary Jordanian
novelism.
In some of his novels, Fahmawi uses his observations during his travels to different countries.
One of the countries is Turkey. The novels 'Ala bâbi'l-Heva and el-Hubb fî zemeni'l 'avleme
are novels that expressed intensely author’s positive and negative views about Turkey and
Turkey's citizens.
In addition, the author uses Turkish expressions such as paşa, onbaşı, muşkilci, kendirci,
löküz, kırmız. This situation shows that the author, who praises the Arab nation, Arabic
language and culture at every opportunity, has no apparent concern about pure Arabic; he
looks at the language as a tool of the expression and has the idea that the main purpose is to
find a response to the addressee through language.
In our study, the author's work as a short story, theater and columnist in the field of
contemporary Jordanian novelism is mentioned. However, we will try to determine his
opinions about Turkey and the Turkish in the Palestinian-born Jordanian citizen Subhi
Fahmawi's novels, who is prominent with his 11 novels. Thus, the Ottoman partly through the
eyes of a contemporary Arab novelists, though, Turkey, and Turks will have acquired the
image of the opportunity to read. In addition, we will try to reveal the way the author, who we
know with his conservative attitude on Arabic and the Arab nation issues, makes use of
Turkish words based on the language and style of his novels. We will strive to determine the
interaction between the two languages through the words in question.
Keywords: Arabic Language, Subhi Fahmawi, Nekbe, Bâbü'l-Hevâ, Arabic Novel.
Giriş
Asıl adı Subhî Ahmet Hasan Halil olan yazar, eserlerini Subhî Fahmâvî ismi ile
yayımlamaktadır. Filistin asıllı Ürdün vatandaşı yazarın asıl mesleği peyzaj mühendisliğidir.
Ürdün Yazarlar Birliği, Mısır Yazarlar Birliği ve Arap Yazarlar Birliği gibi birçok oluşuma
üyeliği bulunan Fahmâvî, kısa hikâye, tiyatro ve farklı dergi ve gazetelerde köşe yazıları
yazmakla beraber asıl yoğunlaştığı sanat dalı romandır. Yazar şimdiye kadar on bir roman
kaleme almıştır. Filistinlilerin “büyük felaket” anlamında Nekbe olarak adlandırdıkları 1948
ve 1967 olayları sonrasında yaşanılan üzücü hadiseleri öncelikli olarak ele alan yazar,
günümüzde yaşanan kadın erkek çatışması, bazı Arap toplumlarında kadın olmanın sorunsal
boyutu, küresel zamanda yozlaşan insan ilişkileri vb. konularla ilgili yazmaktadır. Bunun
yanında Avrupa ve Türkiye’ye yapmış olduğu seyahatler esnasında edindiği izlenimleri de
konu olarak seçmektedir. Yazarın özellikle Osmanlıyla ilgili düşünceleri, İstanbul başta
olmak üzere seyahat esnasında uğradığı şehirler ve bu şehirlerdeki mimari başta olmak üzere
çeşitli alanlara getirmiş olduğu yorumlar oldukça dikkat çekmektedir. Yazarın kaleme aldığı
romanlar muhteva açısından ilgi çektiği kadar dil ve üslûp olarak da dikkat çekmektedir.
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Fahmâvî, romanlarında genel olarak fasih Arapçayı kullanmakla beraber zaman zaman
özellikle Filistin ve Mısır’da kullanılan yerel dili de tercih etmektedir.1 Ayrıca Arap gramer
terimlerinden oluşturulmuş bir dilden2 istifade eden yazar, Türkçe kelimelerin içinde
bulunduğu Arapça- Türkçe karışımı bir dili3 de kullanmaktadır. Yazarın, anlatımda tercih
ettiği bu dil çeşitliliği okuyucunun dikkatini çekmektedir.
A-Fahmâvî’nin Romanlarında Osmanlı ve Türkiye İmajı
Fahmâvî, başta ‘Alâ Babi’l-Hevâ olmak üzere el-Ermeletü’s-sevdâ ve diğer romanlarında
Osmanlı ve Türkiye’yle ilgili görüşlerini okuyucuyla paylaşmaktadır. Düşüncelerini doğrudan
ifade ettiği gibi dolaylı olarak bir ana konuyla yoğurarak da ifade etme yoluna
gidebilmektedir. Kurgusu tamamen kadın erkek çatışması üzerine bina edilmiş romanında
yazar, yarattığı farklı cinsiyetteki iki karakter arasında sonu gelmeyen bir tartışma meydana
getirmekte ve böylelikle toplumdaki birçok insanın düşüncesini gün yüzüne çıkarmaktadır.
Söz konusu romanda erkek karakter Şehriyâr, kadın karakter ise Şehrazâd’dır. Şehriyâr,
erkeğin kadına göre daha meşakkatli işlerde çalıştığı ve bir birey olarak sorumluluklarının
daha fazla olduğunu; kadının ise daha az sorumluluk almakla beraber günlük hayatta
hakimiyeti ellerinde bulundurduklarını ifade etmektedir. Yine aynı konunun tartışıldığı
pasajda Şehriyâr, İstanbul şehrinin tarihi, sanayi, turistik ve mimari bakımından sahip olduğu
özellikleri sıraladıktan ve ismen birkaç mekân zikrettikten sonra sözü Topkapı Sarayı’na
getirmektedir. Buranın sultana ve haremine ait özel mekân olduğunu vurgulayarak zamanında
ziyaretçilerin buraya girmesi hem sultan hem de sultanın annesinin iznine bağlı olduğunu
ifade eder. Dolayısıyla sultan, hükümdar olmasına rağmen ziyaretçilerin sarayın bazı
alanlarına girmelerinde tek başına izninin yeterli olmadığını, annesinin izni olmadan kimsenin
hareme giremediğini, bu örneğin kadının erkekler üzerinde hakimiyetinin bir göstergesi
olduğunu vurgulamaktadır. Romanda, bu örneğin gücü elinde bulunduran kadının bu gücü
sadece erkeğe karşı kullanmadığını, kadına karşı da sonuna kadar kullandığının da bir
göstergesi olduğu vurgulanmaktadır.4
Bu tartışmanın geçtiği pasaj dikkatle incelendiğinde yazarın, İstanbul şehrine karşı duyduğu
hayranlığı anlatıcı kahraman vasıtasıyla büyük bir istekle dile getirdiği görülmektedir. Ayrıca
bahsettiği mekanlardan, yazarın İstanbul’u bildiği ve bu mekanları daha önceden tanıdığı
sonucunu da çıkarmak mümkündür.
Yazarın diğer bir romanında İstanbul ile aynı olumlu düşünceleri görmek pek de mümkün
değildir. Yazarın Türkiye ile ilgili düşüncelerinin en geniş dile getirdiği romanı, ‘Alâ Babi’lHevâ adlı romandır.5 Burada yazar, darbe yapıldığı bir zamanda (1980) geldiği İstanbul’u
anlatıcı kahraman vasıtasıyla nitelendirmektedir. Darbenin her alanda olduğu gibi tarihsel
mekanlarda da meydana getirdiği etkiye gönderme yaparak Sultan Ahmet Cami’sini geniş bir
şekilde tasvir etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulan tarihî yapı, kahramanı
1

Subhî Fahmâvî, ’Azbe (Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 2005), 80, 93, 100, 195; Subhî Fahmâvî, el-Hubb fi zemeni’l-’avleme
(Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 2008), 20, 90, 256; Subhî Fahmâvî, Sirvâlu Belkîs (Hîfâ: Mektebetu Kullu Şeyin, 2014), 82, 101,
143.
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207; Subhî Fahmâvî, el-Ermeletu’s-Sevdâ (Amman: Mektebetu’l Üsreti’l-Urduniyye, 2015), 124, 172, 179.
3
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büyülemiştir. Anlatıcı, yapıyı “tutsak” birine benzeterek kişileştirme sanatına başvurmuştur.
Anlatının devamında yapılan darbe sonucunda bu tarihî eserin uğramış olduğu tahribatın
kendisini çok üzdüğünü anlatan kahraman, bu üzüntüden kurtulmak için otele gidip
dinlendiğini söylemektedir.6
Yazar, anlatıcı kahraman vasıtasıyla, İstanbul’daki tarihî mekanlara karşı duyduğu
hayranlığını dile getirirken şehirle ilgili olumsuz düşüncelerini de artarda sıralamaktan geri
durmaz. Şehrin çok kalabalık olmasından şikâyet eden anlatıcı, Avrupa’dan buraya kadar
kullanma ihtiyacı duymadığı araba kornasına çok ihtiyaç duyduğunu, hatta kornanın
bozukluğunu İstanbul’da fark ettiğini çünkü öncesinde hiç kullanmadığını dile getirmiştir.
Yine merkeze gelir gelmez bir grup seyyar satıcının etrafını sarması anlatıcı kahramanı
oldukça şaşırtmıştır. Özellikle araba plakasından, elbise ve dış görünüşünden yabancı ve Arap
olduğunu anlayan çocuk ve gençlerin kendisine “hacı” diye hitap edip “sigara” “viski”
“kadın” gibi şeylerin lazım olup olmadığını sormaları ve “hacı” ile “sigara” “viski” “kadın”
ifadelerinin bir arada kullanılması kendisini oldukça etkilemiştir. Anlatıcı kahraman dinen
haram olan bu sayılanların hacı hocayla ilgisinin ne olduğunu anlamadığını ifade etmiştir.7
Anlatıcı kahraman, kendisine zarar verme ve kendisinden rüşvet isteme ihtimaline karşı yol
kontrolü yapan polislerden kaçtığını ve yolda arabasının bozulduğunu zengin betimlemelerle
ifade etmektedir. Yola yakın bir mekânda birkaç kişiyi görmesine rağmen onlardan yardım
isteme konusunda oldukça tereddüt ettiğini, bunun da sebebinin Almanya’da birinden
duyduğu yolda yardım istediği kişiler tarafında çeşitli şekillerde zarara uğratılan adamın
hikayesinin neden olduğunu dile getirmektedir.8 Her ne kadar yoldaki insanlar karşılık
beklemeden kendisine yardım etmiş olsalar da kendisindeki olumsuz izlenimin nihayete erdiği
pek söylenemez.
‘Alâ Babi’l-Hevâ romanı, anlatıcının, Münih’te düzenlenen bir sempozyuma katılmak üzere
Amman hava limanından Milano hava limanına gitme serüveni ile başlamaktadır. 9 Roman,
kahramanın Hatay ilinin Cilvegözü sınır kapısından çıkış yapıp Babu’l-Hevâ kapısından
Suriye tarafına geçmesi ile son bulmaktadır.10 Buradan hareketle yazarın, devletin en mahrem
mekânı olarak gördüğü11 sınır kapılarındaki uygulamaları karşılaştırdığını söylemek
mümkündür. Bu karşılaştırmada batılıların bir Arap ismine dahi tahammül edemediklerini,
sınır kapılarındaki görevlilerin kendisine karşı yapılan uygulamadan anlaşıldığı mesajı
verilmektedir. Batı ülkelerinin sınır kapılarındaki intizam yazarı etkilemiştir.12 Arap
ülkelerinde ise sınır kapılarındaki işlerin tamamen rüşvet ve yolsuzluklarla idare edildiği
çıkarılabilir. Ayrıca yazarın, Türkiye ile ilgili ön yargılara sahip olmakla birlikte sınır
kapılarındaki uygulamalara dair herhangi bir olumsuzluktan bahsedilmemektedir.
Yazar, Osmanlı ile ilgili olumsuz düşüncelerini başka bir romanında anlatıcı kahraman İmâd
vasıtasıyla dile getirmektedir. Osmanlının, imparatorluğun çöküşü ile beraber Filistin
topraklarını terk ettiğini, bu sefer kendilerine ait topraklara İngilizlerin gelip yerleştiğini ifade
6

Subhî Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ (Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 2014), 225-226.
Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ, 224-226.
8
Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ, 229-231.
9
Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ, 18.
10
Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ, 247.
11
Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ, 241.
12
Fahmâvî, ’Alâ Bâbi’l-Hevâ, 21-23.
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etmektedir. Osmanlılardan sonra kendilerinden birilerinin değil de neden İngilizlerin bölgeye
yönetici olduklarını anlamadığı ifade etmektedir.13 Aynı romanda 1900-1908 yılları arasında
Şam Medine arasında inşa edilen ve bir kolunun da Filistin’in Hayfâ kentine kadar uzanan
Hicaz demiryoluyla14 ilgili görüşlere de yer verilmiştir. Burada Türklerle beraber köleci ve
sömürgeci isimlerin aynı cümlede zikredilmesi15 yazarın zihinsel araka planda olumsuz bir
intibaa sahip olduğunu göstermektedir.
Yazar, Hicaz demiryolu konusuna başka bir romanında dolaylı olarak değinmektedir.
Anlatıcı kahraman Şevâvî, topraklarındaki ormanların Türkler tarafından kesilip trenlere
yedirildiğini ifade etmektedir. Burada, anlatıcı sahip oldukları ormanların Türkler tarafından
tahrip edildiği dile getirmişse de devamında Hicaz demiryolu projesinin …Ancak büyük
Osmanlılar, bize hala daha kalıntılarına ağladığımız ve onu yok edene karşı kin duyduğumuz
devasa bir medeniyet treni inşa ettiler sözleri ile övmektedir. Devamında demiryolu
kalıntılarına ağıt yakmalarını muallaka şairlerinden İmruü’l-Kays’ın şu beyitleri ile ifade
etmektedir.16
17

وقيعانها كأنه حب فلفل

ترى بعر اآلرام في عرصاتها

Sevgilinin yurdunun uçsuz bucaksız alanlarında ve biriken sularında beyaz ceylanların
karabiber tanesine benzeyen dışkılarını görürsün.
Tüm bu pasajlar dikkate alındığında yazarın, anlatıcı kahraman vasıtasıyla Hicaz demiryolu
inşası esnasında ormanlar başta olmak üzere çevrede meydana gelen tahribatları eleştirdiği
ancak buna mukabil demiryolu projesi ve trenin verdiği hizmet anlamında olumlu düşüncelere
sahip olduğunu söylememiz mümkündür.
Bu konuyla ilgili son örnek, yazarın Filistin sorununu merkeze alarak buna bağlı farklı
konuları anlatıcı kahraman Cemâl Kâsım’ın diliyle diğer bir kahraman Meksika yahudisi
Yâîl’e anlattığı romandır. Burada yazarın kullanmış olduğu, Ey Yâîl, batılılar yayılma
politikalarının amaçlarını gerçekleştirmek için sizleri (Yahudileri) insanlardan oluşmuş bir
kalkan olarak kullanıyorlar. Tıpkı Lawrence’nin18, Türklerle savaşta İngilizler yerine
Arapları kullandığı gibi…19 Burada yazar, Thomas Edward Lawrence’nin bölgede meydana
gelen savaşlarda Araplarla Türkleri nasıl savaştırdığına gönderimde bulunmaktadır.
B-Fahmâvî’nin Romanlarında Türkçe’de Kullanılan Kelimler
Fahmâvî, romanlarında farklı birkaç dil kullanmaktadır. Büyük çoğunlukla fasih Arapçayı
kullanmakla beraber Filistin ve Mısır yerel dillerini de tercih etmektedir. Bu iki dil dışında
kahramanların ağzıyla konuşulan bozuk bir Arapça, Arap gramerinden oluşturulmuş ayrı bir
kullanım ve yabancı kelimelerle karışık bir dili de görmek mümkündür. Kullanılan bu
kelimelerden bazıları da Türkçe ya da Türkçede kullanılan kelimelerdir.

13

Fahmâvî, ’Azbe, 29.
Ufuk Gülsoy - William Ochsenwald, “Hicaz Demiryolu” (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 17/441-445.
15
Fahmâvî, ’Azbe, 104.
16
Fahmâvî, el-Hubb fi zemeni’l-’avleme, 48-49.
17
Yedi Askı: Arap Edebiyatının Harikaları, çev. Nurettin Ceviz vd. (Ankara: Ankara Okulu), 39.
18
Orhan Koloğlu, “Lawrence Thomas Edward” (Ankara: TDV, 2003), 27/114-116.
19
Subhî Fahmâvî, Sadîkatî el-Yehûdiyye (Beyrut: Müessesetu’l Arabiyyeti lid-Dirasat ve’n-Neşr, 2015), 109.
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Paşa: General anlamındaki kelime Türkçe bir kelimedir. Ancak yabancı kelimelerle birlikte
bir terkip şeklinde de kullanımı bulunmaktadır.20 Fahmâvî, bu kelimeyi zengin birinin işçi
pazarında işlerini görecek bir çalışan ararken, insanların ona “paşa, beni al; paşa ben daha iyi
iş yaparım” ifadelerinde kullanmaktadır.21 Burada Türkçedeki general anlamıyla değil daha
çok “efendim” “saygı değer” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bu kelimenin başkalarına ait
Arap romanlarında da iki dil arasında ortak kullanılan bir kelime olduğu ifade edilmiştir.22
Müşkilci: Arapça olan müşkil kelimesinden -ci yapım eki eklenerek elde edilmiştir. Güç, zor,
çetin, engel anlamlarına gelen kelimenin çoğul hali müşkilât şeklindedir.23 Yazar, bu kelimeyi
zorluk, problem çıkaran ve olumlu bir işe her zaman engel olmaya çalışan bir kişi
anlamlarında kullanmıştır.24
Onbaşı: Türkçede Erbaş sıralamasının ilk basamağı, er ile çavuş arasındaki askeri rütbe25
anlamındaki kelimeyi Fahmâvî romanında aynı anlamda kullanmaktadır.26 Kendir yetiştirme
işini yapan27 anlamındaki yapım ekleri ile türetilen kendirci kelimesini de yazar, bir meslek
ismi olarak kullanmakta ve onunla roman kahramanlarından biri olan Ebu Halîl ismini
nitelendirmektedir.28 Aslı Arapça olan ancak Türkçede al ve kızıl renginde olan29 anlamındaki
kırmızı kelimesini yazar, bir renk ifade eden anlamıyla kullanmaktadır.30 Fahmâvî’nin
romanlarında kullandığı Türkçe kelimelerden biri de bağlamak, sıkmak ve tutmak amacıyla
kullanılan dar ve uzun kösele dilimi ya da ustura bilenen kösele dilimi31 anlamlarındaki kayış
kelimesidir.32 Yazar, İsrailli askerlerin, zorlu yerlerinden edinilen Filistinlilerin muhacir
durumuna düştüklerini, İsraillilerin bununla yetinmeyip köşe bucakta arayıp buldukları
Filistinlileri kadın çocuk demeden nasıl katlettiklerini tasvir ederken Türkçede tüfek
namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçimindeki delici silah33 manasında kullanılan süngü
kelimesinden istifade etmektedir.34
Sonuç
Çağdaş Ürdün roman yazarlarından biri olan Subhî Fahmâvî’ye ait romanlarda Osmanlı ve
Türkiye ile ilgili yazarın düşüncelerine dair bolca malzeme bulunmaktadır. Yazarın konuyla
ilgili zaman zaman olumsuz ifadeler kullandığı ancak bazen de oldukça övücü bir dille
olumlu bir hava estirdiği görülmektedir. Bazen övmüş olsa da Hicaz demiryolunu ve
Osmanlının bir zamanlar Filistin topraklarında hüküm sürmüş olmasını eleştirmektedir. Buna
karşın yazarın, İstanbul’un tarihi, mimari ve sanatsal yönüne tam bir hayranlık duyduğu
görülmektedir. Romanlarında yazarın Türkiye ile ilgili ön yargılara sahip olduğu ve bu
topraklara geldiğinde tedirgin olduğu anlaşılmaktadır.
20

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Ankara: Aydın Kitabevi, 2007), 854.
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Fasih Arapça, yerel Arapça ve kendine özgü oluşturmuş olduğu dilsel bir kullanımla beraber
yazar, Türkçe kelimeler ile Türkçede kullanılan kelimelere de zaman zaman yer vermiştir.
Yazar, bu kelimeleri çoğunlukla Türkçedeki anlamıyla kullanmışken bazı kelimelerde ise
yakın veya onu çağrıştıran bir anlamı tercih etmiştir. Buradan hareketle Osmanlı
imparatorluğunun, Filistin topraklarında uzun bir zaman hüküm sürmesi yöre halkının
konuşma dili üzerindeki etkileri günümüze kadar devam ettiği sonunu çıkarmak mümkündür.
Söz konusu bu dilsel etkileşim birlikte yaşamanın doğal bir sonucu olup batılı bazı ülkelerin
yaptığı gibi bir asimilasyon olarak değerlendirilmemelidir.
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Rumeli’de Koçana Kazasının Demografik ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme (1830)
Mustafa DURDU1
Özet
Osmanlı ülkesinde 1830 yılında başlayan nüfus sayımları bir yerleşim yerinin
demografik, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmada
Osmanlı Arşivinde NFS.d. kataloğundaki 5666 numaralı Koçana kazası Müslüman defterine
göre, kaza merkezinde yaşayan Müslüman erkek nüfusun isim, yaş, eşkâl, unvan, resmî görev
ve meslek bilgileri analiz edilecektir. Koçana kazası Müslüman defteri, 36 sayfadan
oluşmaktadır. Nüfus sayımı ilk olarak Koçana kaza merkezindeki Mahalle-i Bâlâ, Orta
Mahalle ve Aşağı Mahalle’nin yazımı ile başlamıştır. Daha sonra kaza genelindeki köylerin
yazımına geçilmiştir. Kaza merkezindeki her mahallede ilk olarak imamlar yazılmıştır. Sayım
daha çok, askerliğe elverişli gençlerin tespitine yöneliktir. Buna göre 12-40 yaş aralığındakiler
tuvana, 41 yaş ve üzerindekiler müsinn olarak nitelendirilmiştir. Askerîler de ayrıca
belirtilmiştir. Defterde haneler de belirtilmiştir. Ancak hanelere numara verilmemiştir. Hane
halkı yaş bakımından da karışık olarak yazılmıştır. Sayım 16 Aralık 1830 tarihinde
başlamıştır. Defterin sonunda nüfusun genel toplamı belirtilmemiştir. Deftere, 1830 – 1842
yılları arasındaki yoklamalarda tespit edilen doğum ve ölüm vakaları da kaydedilmiştir. Bütün
bu veriler ışığında 1830 yılında Koçana kaza merkezinde yaşayan Müslüman nüfusun
demografik, sosyal ve ekonomik yapısı tahlil edilerek bir sonuca ulaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rumeli, Koçana, Nüfus Defteri, Müslüman.

AN INVESTIGATION ON THE DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF
THE KOÇANA DISTRICT IN RUMELIA (1830)
Abstract
The censuses that started in 1830 in the Ottoman country provide important data about
the demographic, social and economic structure of a settlement. In this study, according to the
Muslim ledger records of Koçana district number 5666 in NFS.d catalog in the Ottoman
Archive, the name, age, appearance, official duty and occupation information of the Muslim
male population living in this district center will be analyzed. Koçana district Muslim book
registry consists of 36 pages.The census started with the registration of Mahalle-i Bâlâ, Orta
Mahalle and Aşağı Mahalle (Neighborhood) in Koçana district center. Later, the district-wide
villages were registered. Imams were registered first in each neighborhood in the district
center. The census is aimed at determining the young people eligible for military service.
Accordingly, those between the ages of 12-40 were defined as Tuvana (strong), and those
aged 41 and over as Musinn (old). Soldiers are also mentioned. Households are also specified
in the book. However, households were not given numbers. Households are also written
mixed in terms of age. The census started on December 16, 1830. The general total of the
1
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population is not specified at the end of the registry book. Birth and death cases detected in
the roll call between 1830 - 1842 were also recorded in the registry book.In the light of all
these data, a result will be reached by analyzing the demographic, social and economic
structure of the Muslim population living in the Koçana district center in 1830.
Keywords: Ottoman, Rumelia, Koçana, Birth Registry, Muslim.

Giriş
1830 tarihli Koçana Müslüman defterinin demografik ve sosyal özelliklerinin analiz
edildiği bu çalışmanın ana konusuna geçmeden önce Osmanlı ülkesindeki resmî nüfus
sayımlarının mahiyeti hakkında kısa bilgiler verilecektir. Bu özet bilgilerden sonra Koçana
kazasının tarihsel süreç içerisindeki konumu ve idarî yapısı ele alınacaktır.
1. Osmanlı’da Nüfus Sayımları
Osmanlılar, XIV. yüzyıldan itibaren fethettikleri topraklardaki ekonomik vaziyeti tespit
etmek, vergi mükelleflerini kayıt altına alarak tımar sistemini düzenlemek için çeşitli tahrirler
yaptırmışlardır. Tapu tahrir defterleri olarak da bilinen bu tahrirler, XVII. yüzyıla kadar
yaklaşık 30 yılda bir yapılagelmişttir. Vergi kaynaklarının belirlenmesi ve dolayısıyla
tımarların dağıtılması amacıyla düzenlenen ve temelde icmal ve mufassal olmak üzere tertip
edilen bu defterlerde temel hedef vergilendirme olduğu için bunlar, bugünkü anlamda bir
nüfus sayımı olarak görülemez (Behar, 2000: 63-64). Aynı şekilde başlangıçta bu tahrir
defterinden istifade edilerek düzenlenen avarız ve cizye vergileri için de XVII. ve XVIII.
yüzyıllar arasında pek çok sayım yapılmıştır (Özel, 2000: 35-37). Fakat bu sayım ve yazımlar
da vergi amaçlı olup genel anlamıyla demografiyi önceleyen modern nüfus sayımları olarak
görülemez.
XIX. yüzyıla gelindiğinde belirli aralıklarla nüfus sayımlarının yapıldığını görüyoruz. II.
Mahmud devrinde Yeniçeri Ocağı kapatılıp Avrupa modelinde bir ordu olan Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediyye kurulduktan sonra askerliğe elverişli olan nüfusun tespiti yanında
vergi mükelleflerinin de bir düzene konulması için 1828 yılında ilk olarak İstanbul’da bir
nüfus tahririne başlanmıştır. Fakat araya giren 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı sebebiyle nüfus
yazımına ara verilmiştir. Ancak 1830‘dan itibaren nüfus sayımı için Anadolu ve Rumeli’ye
memurlar görevlendirilmiştir (Kütükoğlu, 2010: 3). 1830-1831 yılları arasında yapılan bu ilk
nüfus sayımına ait defterler, merkeze gönderilmiştir. Bu defterlerle ilgili çalışmaları yapmak,
bunları korumak ve nüfus işleri ile ilgilenmek için Ceride Nezareti kurulmuştur. Buraya bağlı
olarak da taşrada defter nazırlıkları tesis edilmiştir (Güneş, 2014: 222). Vergi tarhında
eşitsizliği gidermek ve vergi işlerini belli bir düzene koymak yanında yeni kurulan ordu için
askerliğe uygun yaşta olanların tespitine matuf olarak yapılan 1830-1831 nüfus sayımı için
yaklaşık 85 civarında memur görevlendirilmiştir. Bu görevliler, ulema sınıfı arasından tayin
edilmişlerdir. Yanlarına da kâtipler verilmiştir. Sayımın nasıl yapılacağıyla ilgili olarak genel
bir talimatname hazırlanmıştır. Fakat kazalara gönderilen bu memurlar, nüfusu
gruplandırmada kendilerine göre farklı metotlar kullanmışlardır. Sadece erkeklerin yazıldığı
bu sayımda Müslümanlar, askerliğe uygun olup olmamalarına göre gruplandırılırken
Gayrimüslimler de cizye mükellefiyetlerine göre farklı gruplara ayrılmıştır (Karpat, 2010: 67-
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68). Nüfus tahriri için görevlendirilenler, birden fazla kazanın tahririne memur edilmişlerdir.
Mesela Koçana kazasının tahririne memur edilen Râmizpaşazade İzzet Enverî Bey, aynı
zamanda Kumanova ve İştip kazalarındaki Müslüman ve Reaya’nın sayımı için de
görevlendirilmiştir. Aynı şekilde Müderris Seyyid Mehmed Raşid Efendi de Horpeşte ve
Nasliç kazalarının tahririne görevlendirilmiştir (Karal, 1997: 76-78).
1830-1831 nüfus sayımında yaşına bakmaksızın bütün erkek nüfus kayıt altına alınmıştır.
Koçana kazasına ait nüfus defterinde görüldüğü gibi yeni doğan, mesela 1 aylık olan erkek
çocuklar dahi yazılmıştır (NFS.d. 5666). Dolayısıyla böyle bir uygulamanın Osmanlı devrinde
ilk olarak bu nüfus tahririnde gerçekleştirilmiş olması da 1830 sayımının ilk nüfus sayımı
olması için geçerli sebeplerdendir.
Bu ilk nüfus sayımından sonra 1844, 1852, 1856, 1866 yıllarında da bölgesel veya genel
nüfus sayımları yapılmıştır. Osmanlı devrinin en önemli nüfus sayımı ise 1881-1893 nüfus
sayımıdır. Bu sayımda kadınlar da sayılmıştır. Daha çok 1905 sayımı olarak bilinen diğer bir
nüfus sayımı da 1903-1906 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Osmanlı devrindeki son nüfus
sayımı da 1914 yılında yapılsa da bu yazımda 1905 verileri esas alınmıştır (Çimen, 2012: 196198).
2. Koçana Kazasının Tarihçesi
Üsküp’ün doğusunda, Köstendil’in güneybatısında yer alan ve XIX. yüzyılda bir kaza
merkezi olan Koçana, bugün Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde bir yerleşim yeridir. Antik
çağlardan beri çeşitli yerleşimlere sahne olan Koçana adı, resmî belgelerde ilk kez 1337
yılında geçmektedir.2 Koçana’nın bulunduğu bölge 14. yüzyılın ikinci yarısında Sultan I.
Murad zamanında Osmanlılar tarafından fethedilmiştir (Uzunçarşılı, 2019: 172-176).
Fethedilen bu bölgelere bütün Rumeli’de olduğu gibi XIV. yüzyıldan başlayarak Anadolu’dan
getirtilen Türkler iskân edilmişlerdir. Rumeli’deki bu iskân faaliyetleri ile Balkanlar imar
edilerek Türk hüviyetine bürünmüştür (Aktepe, 1953: 308-312).
17. yüzyılda bölgeye gelen Evliya Çelebi, Koçana’ya uğramıştır. Burasını gayet detaylı
bir şekilde tavsif eden Evliya Çelebi’ye göre Koçana ismi Bulgarca’dır. Koçana’nın Köstendil
beyinin hassı olduğunu belirten Evliya Çelebi’ye göre kasabada 600 hane, 1 cami, 1 mescit, 1
han ve 15 dükkân bulunmaktadır. Kasabada Müslümanlardan başka Bulgarlar ve Sırplar da
yaşamaktadır. Koçana, verimli bir arazi üzerinde kurulmuş olup etrafı ormanlarla kaplı, bağlık
ve bahçelik bir yerleşim yeridir (Evliya Çelebi, 2010: 140). Evliya Çelebi’nin yukarıda
belirtmiş olduğumuz ifadelerine nazaran Koçana’nın 17. yüzyılın ikinci yarısında da
Köstendil sancağına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Köstendil de 1644 yılı itibari ile Rumeli
eyaletine bağlı olan sancaklardan biridir (İnalcık, 2008: 234)
Sultan Abdülmecid devrinde Rumeli’nin idarî yapısında bazı değişiklikler yapılmıştır.
1844 yılında Üsküp eyaleti teşkil edilmiştir. 1850’de Koçana kazası, Üsküp livasına
bağlanmıştır. 1877 yılında kurulan Kosava vilayetine bağlı Üsküp sancağına tabi olan
Koçana’nın bu statüsü I. Balkan Savaşı’na kadar devam etmiştir (Ahbab, 2015: 2-29 ).
Osmanlı ülkesinde Anadolu, Rumeli ve bazı adalarda gerçekleştirilen ilk nüfus sayımı,
yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, 1830-1831’de gerçekleştirilmiştir. Bu sayımların
2

https:// kocani.gov.mk/историја/ (Erişim Tarihi: 05.11.2020.).
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özetlerini bir araya getiren bir el yazmasına göre 1830 yılında Koçana kazasının genelinde
9486 erkek nüfus yaşamaktadır. Bunun 3374’ü Müslüman, geri kalanı da reayadır. Reayanın
368’ini Koçana kazasına farklı sebeplerle gelmiş olan yabancılar oluşturmaktadır. Aynı
şekilde İslam nüfusunun 66’sı da yabancıdır (Karal, 1997: 27, 79). Erkek nüfus oranında
kadın nüfus olduğunu da varsayarsak Koçana kazası genelinde Müslümanların sayısını 6748
olarak tahmin edebiliriz.
Koçana kazasındaki hanelerin emlak, arazi ve vergi durumlarını kayıt altına alan
temettuat defterleri esas alınarak yapılmış bir çalışmaya göre 1845 yılında Koçana
kasabasında yaşayan Müslümanalar 237 haneden oluşmaktadır. Reayanın hane sayısı ise
149’dur (Karaduman, 2014: 106,172). Eğer bu istatistikte bir hata yoksa, Koçana
kasabasındaki hane sayısı, 15 yılda 10 hane artmıştır. Çünkü aşağıda da ifade edeceğimiz gibi
1830 yılında Koçana kasabasında Müslümanların toplam hane sayısı 227’dir (NFS.d. 5666).
Bizim bu çalışmamız, sadece Koçana kaza merkezinde yaşayan İslam nüfusu ile
sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla Koçana kasabasındaki Müslümanların demografik ve sosyal
yapıları detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
3. 1830 Tarihli Koçana Kazası Müslüman Nüfus Defterinin Genel Özellikleri
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivinde NFS.d. kodunda
5666 numarada kayıtlı olan defter, Rumeli eyaleti, Köstendil sancağına bağlı Koçana
kazasının 1830 yılına ait Müslüman nüfus sayımını içermektedir. Ciltli ve ebrulu olup 19 x
73,5 ebadındadır. Toplam 35 sayfadan oluşan defter, sonradan yeni rakamlarla sayfa usulü
numaralandırılmıştır. Defterin 1, 34, 35 ve 36. sayfaları boştur. Ancak boş sayfalar
fotoğraflanmamıştır. Dolayısıyla defterdeki yazılar, 2. sayfa ile 33. sayfalar arasındadır. Nüfus
yazımına ilk olarak Koçana kaza merkezinden, yani Koçana kasabasından başlanmıştır. Nüfus
tahririne başlama tarihi 1 Receb 1246 (16 Aralık 1830)dır. Yazımın bitiş tarihi
belirtilmemiştir. Kasabanın nüfus sayımı aynı gün içinde bitirilmiş olabileceği gibi birkaç gün
içinde de tamamlanmış olabilir. Koçana kasabasında Müslümanların yaşadığı toplam üç
mahallenin olduğunu görüyoruz. Mahalle isimlerinin yer aldığı kısa açıklamalar ve kazaya
bağlı köy isimleri, bir nevi başlık olarak, kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Defterde yer alan
nüfus kayıtları sadece Müslüman erkek nüfusunu içermektedir. Nüfusun yazımında haneler
belirtilmiş olup her hane, kırmızı mürekkeple “Hane 1” şeklinde isimlerin altına yazılmıştır.
İsimler siyah mürekkeple “Abdurrahim veled-i Arif” şeklinde babalarının adlarıyla birlikte
yazılmıştır. Herhangi bir lakap bulunmamaktadır. Her ismin altına yine siyah mürekkeple
“Nefer 1” ibaresi yazılmıştır. Bunun dışında herhangi bir sıra numarası mevcut değildir. İmam
ve nâib gibi resmî vazifeler, isimlerden önce yazılmıştır. İsimlerin üzerine kırmızı mürekkeple
dikey olarak aşağıdan yukarıya kişilerin yaşları ve eşkâlleri yazılmıştır. Bazı istisnalar
olmakla birlikte genelde 17-35 yaş aralığındakilerin “Emin veled-i Yusuf, orta boylu sarı
bıyıklu otuz beş yaşındadır.” şeklinde boy ve sakal – bıyık durumları yaşlarıyla beraber
belirtilmiştir. Bu yaş grubu dışındakilerin sadece yaşları yazılmıştır. Bununla beraber istisnaî
olarak bazı 40 yaşındakilerin eşkâlleri de yazılmıştır.
Bu nüfus tahririnin, öncelikle askerlik için elverişli olanların tespitine matuf olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla deftere kaydedilen erkek nüfus üç gruba ayrılmıştır. 0-11 yaş
aralığındakiler sabi (çocuk), 12-40 yaş aralığındakiler tuvana (güçlü-kuvvetli, yani askerliğe
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elverişli) olarak kabul edilmiştir. Askerliğe uygun olmayanlar ise 41 yaş ve üzerindekilerdir.
Bunlar da müsinn (yaşlı) olarak kabul edilmiştir. Tuvana grubunda olanların isimleri altında
bulunan ve siyah mürekkeple yazılan “Nefer 1” ibaresinin hemen altına kırmızı mürekkeple
eğik çizgi konmuştur. 41 yaş ve üzerinde olanların isimleri altında olan “Nefer 1” ibaresinin
altına da siyah mürekkeple eğik çizgi konmuştur. 0-11 yaş arasındaki çocukların isimleri
altındaki “Nefer 1” ibaresinin altına ise herhangi bir işaret konmamıştır.
Defterin ilk 6 sayfası, Koçana kaza merkezi olan kasabanın Müslüman erkek nüfusunu
içermektedir. Defterde yazıların başladığı 2. sayfa, Mahalle-i Bâlâ ile başlamaktadır.
Dolayısıyla kırmızı mürekkeple yazılan ilk başlık aynen şu şekildedir: “Nefs-i Koçana
kasabasında vâki’ Mahalle-i Bâlâ’da sâkin olan ehl-i İslâm’ın defteridir. Fî gurre-i Receb,
sene 246.” Mahalle-i Bâlâ’nın nüfus tahriri bittikten sonra 3. sayfada Orta Mahalle, 4.
sayfada ise Aşağı Mahalle’nin nüfus yazımına geçilmiştir. Her mahallenin yazımına ilk olarak
imamlardan başlanmıştır. Defterde Koçana kaza merkezindeki Müslüman erkeklerin
kayıtlarının bulunduğu ilk 6 sayfanın her birinde başlıklar dahil toplam 15 satır
bulunmaktadır. Defterin bütününde de genelde her sayfada 15 satır bulunmaktadır. Her satıra
6 ile 8 arasında isim kaydedilmiştir.
Koçana kaza merkezindeki Müslüman erkek nüfusun yazımı bittikten sonra köylerin
yazımına geçilmiştir. İncelediğimiz nüfus defterinde toplam 19 köyün nüfus tahriri yer
almaktadır. Müslümanların yaşadıkları bu köyler sırasıyla şunlardır: Orizar, Vitoş, Gırdofça,
Astabane, Trasna, Bigelene (Begelene), Boladca, Liçe, Gumna, Yakimova, Viniçe, Gradiç,
Aşağı Bodlık, Bane, Zirnofça, Mevruzde, Taranca, Vidoşte, Obleşeva. Köylerin nüfus
yazımına da ilk olarak imamlardan başlanmıştır. Bu köylerden bazıları, birkaç mahalleden
oluşmaktadır ve yoğun bir nüfus yapısına sahiptir. Buna göre Astabane karyesi Mahalle-i
Kebîr ve Mahalle-i Sagîr olarak iki mahalleden oluşmaktadır. Biklene (Beklene) karyesi de
Çerkes mahallesi, İshak mahallesi, Kacar (Fecar / Feccar) mahallesi ve Sefer mahallesi olmak
üzere dört mahalleden oluşmaktadır. Çerkes isminden hareketle bu köye Kafkasya’dan gelen
Çerkes göçmenlerin yerleştirilmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Boladca karyesi de Dere
mahallesi, Yukarı Mahalle, Orta Mahalle ve Aşağı Mahalle olmak üzere dört mahalleden
mürekkeptir. Gradiç karyesi ise Aşağı, Orta ve Yukarı Mahalle olarak üç mahalleden meydan
gelmiştir. Nüfus defterinde yer alan köylerin bazılarında imam olarak belirtilmiş bir ismin
bulunmadığını görmekteyiz. Buna göre Beklene (Biklene) karyesinin nüfusunda, imam
olduğuna dair herhangi bir isme rastlamıyoruz. Boladca karyesinde bulunan dört mahalleden
biri olan Orta Mahallenin nüfusunda da imam kaydı bulunmamaktadır. Bununla birlikte adı
geçen mahallenin nüfusu ilk olarak Molla Hüseyin veled-i Mehmed ile başlamıştır. Molla
unvanına sahip olan bu kişinin imamlık görevini de üstlenmiş olabileceğini düşünüyoruz.
Ayrıca Gradiç karyesinde bulunan Yukarı Mahalle’de de imam unvanlı bir isim yer
almamaktadır. Liçe karyesinin imamı olan Ali veled-i Hasan ise köy nüfusunun ilk sırasında
değil ancak 32. sırada yazılmıştır. Bunların dışında kalan bütün mahalle ve köylerin tahriri,
imamlarla başlamıştır. Defterde kaza genelinin sayımı bittikten sonra “cem’an yekûn”
şeklinde bir başlık bulunmakla birlikte herhangi bir rakam verilmemiştir.
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4. Nüfus Defterinde Yer Alan Vukuat Kayıtları
1830 yılına ait Koçana kazası Müslüman defterine, yazım bittikten sonra da çeşitli şerhler
düşülmüştür. Bu şerhler çeşitli tarihlerde yapılan vukuat kayıtlarıdır. 1831-1843 (Zilkade
1246 – 1258) yılları arasında, genelde her yıl yoklamalar yapılmıştır. Bu yoklamalar genel
itibariyle fevt (ölüm) ve tevellüd (doğum) kayıtlarından oluşmaktadır. Nüfus yazımı bittikten
sonra defter genelinde 1843 (1258) yılına kadar olan sürede ölenlerin isimleri üzeri kırmızı
mürekkeple çizilerek “müteveffa” veya “fevt” kelimeleri yazılmış ve yoklama tarihi genelde
gün-ay-yıl şeklinde belirtilmiştir. 1831 yılındaki yoklamalarda ölenler için “müteveffa” tabiri
kullanılmıştır. Daha sonraki yoklamalarda ise “fevt” kelimesi tercih edilmiştir. Bu farklılık,
deftere şerh düşen memurun değişmiş olmasıyla açıklanabilir. Yeni doğanların isimleri
babalarının isimleriyle beraber şerh düşülmüştür. Tevellüd kelimesi ve yoklama tarihi kırmızı
mürekkeple yazılmıştır. Yeni doğanların kayıtları “tevellüd” başlığı altında babalarının
isimlerinin altına yazılmıştır. Bununla birlikte derkenar şeklinde de belirtilmiştir. Ayrıca her
mahalle ve köyün sonunda da çeşitli tarihlerde doğanların kayıtları “tevellüd” başlığı altında
sıralanmıştır.
1833 (1249) yılında, muhtarlık sisteminin Anadolu ve Rumeli’de yaygınlaştırılması ile
birlikte muhtar olarak belirlenen kişiler, Muhtar-ı Evvel ve Muhtar-ı Sânî olarak
nitelendirilmiştir (Akyıldız, 2006: 52) Koçana’da muhtar olarak seçilenler de, incelediğimiz
nüfus defterine 1833 yılındaki yoklamada şerh düşülmüştür. Dolayısıyla Mahalle-i Bâlâ ve
Orta Mahalle’de Muhtar-ı Evvel ve Muhtar- Sânî olmak üzere ikişer muhtar yer alırken Aşağı
Mahalle’de sadece Muhtar-ı Sânî’nin kaydı yer almaktadır. Aşağı Mahalle’de Muhtar-ı Evvel
kaydının bulunmaması, unutmadan kaynaklanmış olabileceği gibi o tarihte henüz
belirlenmemiş de olabilir.
Defterde yer alan diğer bir işlem de tuvana ve müsinn yaşına gelenlerin isimleri üzerine
bu durumun not olarak düşülmesidir. 1830 yılında düzenlenmiş olan bu defterde yer alan
çocukların isimleri üzerinde bulunan yaş bilgisinin soluna kırmızı mürekkeple “Tuvana sene
48” şeklinde askerlik yaşına gelmiş olduğuna dair 1831-1843 yılları arasında şerhler
düşülmüştür. Aynı şekilde 1831-1843 yılları arasında 41 yaşına basanlar için de isimlerin
üzerinde aşağıdan yukarıya yatay olarak kırmızı mürekkeple daha önce yazılmış olan yaş ve
eşkâl bilgilerinin soluna yine kırmızı mürekkeple “Müsinn sene 56” şeklinde askerlik çağını
geride bıraktığına dair notlar düşülmüştür. Buna göre, vukuat kayıtları ile her yıl nüfusta
meydan gelen değişimler takip edilerek defter üzerinde işlemler yapılmıştır.
Defterde kayıtları bulunan çeşitli tarihlere ait doğum ve ölüm vakalarının da sonradan
imamlar ve muhtarlar gibi köyün ileri gelenleri tarafından nüfus memurlarına bildirilmesi
sonucu bunların deftere işlendiği düşünülebilir. Defterde bu şekilde 1843 (1258) yılına kadar
olan süre boyunca çeşitli şerhlerin bulunmasına bakarak incelediğimiz bu defterin merkeze
gönderilen defter değil de sancak merkezinde kalan defter olduğunu söyleyebiliriz.
A. Koçana Kaza Merkezindeki Müslümanların Demografik ve Sosyal Yapısı
Koçana kasabasında yaşayan Müslüman erkek nüfus ile ilgili istatistikler, hane ve nüfus
sayısı, nüfusun niteliği, unvan, meslek ve resmî görev bilgisi gibi demografik ve sosyal yapı
ile ilgili belirli kriterlere göre birtakım gruplandırmalara dayalı veriler, bu bölümde
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işlenecektir. Bu değerlendirmelerde Koçana kasabasındaki 3 mahalle karşılaştırmalı olarak
ayrı ayrı incelenerek kasaba genelinin istatistikleri tartışılacaktır.
1.Hane ve Nüfus Sayısı
5666 numaralı Koçana Müslüman defterine göre Koçana kaza merkezinde yer alan
Mahalle-i Bâlâ’da 1830 yılı itibari ile 55 Müslüman hanesinin bulunduğunu görüyoruz. Bu
sayı, Orta Mahalle’de 65, Aşağı Mahalle’de ise 107’dir. Koçana kasabasındaki
Müslümanların toplam hane sayısı da 227’dir. Bu durumda Aşağı Mahalle’nin en büyük
mahalle olduğu görülüyor.
Koçana kaza merkezinde bulunan Müslüman erkek nüfusun toplamı ise 481’dir. Bu
nüfusun 112’si Mahalle-i Bâlâ’da, 139’u Orta Mahalle’de yaşarken 230’u da Aşağı
Mahalle’de yaşamaktadır. Buna göre Koçana kasabasındaki en kalabalık mahalle, Aşağı
Mahalle’dir.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz 481 sayısı, Koçana kaza merkezindeki Müslüman erkek
nüfusu kapsamaktadır. Dolayısıyla kasaba merkezindeki genel Müslüman nüfusun net olarak
belirlenmesi imkânsızdır. Bununla birlikte bu konuda tahmin yapabilmekteyiz. Nüfusbilim
çalışanlar tarafından sıklıkla kullanıldığı üzere erkek nüfus kadar kadın nüfus olduğunu
varsaydığımızda tahminî bir sayıya ulaşabiliriz. Buna göre Mahalle-i Bâlâ’da 224, Orta
Mahalle’de 278 ve Aşağı Mahalle’de 460 olmak üzere Koçana merkezinde toplam 962
Müslüman’ın yaşadığını tahmin ediyoruz.
Yukarıdaki verileri oranladığımızda Koçana kasabasındaki Müslümanların % 23,28’i
Mahalle-i Bâlâ’da, % 28,89’u Orta Mahalle’de ve % 47,81’i de Aşağı Mahalle’de ikamet
etmektedir. Bununla ilgili grafikler aşağıda ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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Grafik 1. Koçana Merkezindeki Mahallelerde Yaşayan Müslüman Erkek Nüfus
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Grafik 2. Koçana Merkezindeki Mahallelerde Yaşayan Müslüman Erkek Nüfusun Oranı
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2. Yaş Dağılımı
1830 nüfus sayımının temel amaçlarından biri de, Osmanlı vatandaşı Müslüman erkek
nüfus içinde askerliğe elverişli olanlarının tespit edilmesine yöneliktir. Dolayısıyla deftere
kaydedilen nüfusun 0-11 yaş aralığındakilere sabi (çocuk), 12-40 yaş arasına tuvana (güçlükuvvetli, askerliğe elverişli) ve 41 yaş ve üzerindekilere müsinn (yaşlı) denilerek 3 kategoriye
ayrıldığını yukarıda belirtmiştik. Defterdeki bu kategorizasyon, daha çok çeşitli işaretlerle
belirtilmiş iken vukuat kayıtlarında daha sarih bir surette ifade edilmiştir. Aşağı Mahalle’de
bulunan Zekeriya veled-i Abduş, İbrahim veled-i Fettah ve Mehmed veled-i Ali’nin yaşları
belirtilmemekle birlikte isimleri altına kırmızı mürekkeple tuvana yazılmış ve kırmızı eğik
çizgi ile işaretlenmiştir. Dolayısıyla bu 3 isim de tuvana olarak kabul edilen 12-40 yaş
aralığına dahil edilmiştir. Şâbb-ı emred olduğu belirtilen bir engelli de tuvana grubuna dahil
edilmemiştir. Buna göre Koçana kaza merkezinde yaşayan Müslüman erkek nüfus içinde
tuvanaların 66’sı Mahalle-i Bâlâ’da, 69’u Orta Mahalle’de, 99’u de Aşağı Mahalle’dedir.
Dolayısıyla kaza merkezinde tuvana olarak nitelendirilen askerliğe elverişli olanların toplamı
234’tür. Yani kaza merkezindeki 481 Müslüman erkeğin 234’ü askerliğe elverişli olarak
görülmüştür. Defterde, Orta ve Aşağı Mahallelerde yaşayan ve içlerinde sipahilerin de
bulunduğu 6 kişinin yaşları yazılmamıştır. Bu yüzden yaş dağılımıyla ilgili hesaplamalarda bu
6 kişi hariç tutulmuştur. Buna göre yaşları belirtilen Müslüman erkek sayısı 475’tir.
Mahalle-i
Bâlâ
(Tuvana)
% 28,20

Aşağı
Mahalle
(Tuvana)
% 42,30

Orta
Mahalle
(Tuvana)
% 29,48

Grafik 3. Koçana Kaza Merkezindeki Tuvanaların Mahallelere Oranı

Tuvana
% 49,26
Diğerleri
% 50,73

Grafik 4. Koçana Kaza Merkezindeki Tuvanaların Toplam Müslüman Erkek Nüfusa
Oranı
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Koçana merkezinde yaşayan Müslüman erkek nüfus içerisinde 41 yaş ve üzerinde
bulunan ve müsinn olarak kabul edilenlerin toplamı 49’dur. Bunun 7’si Mahalle-i Bâlâ’da,
14’ü Orta Mahalle’de 28’i de Aşağı Mahalle’de yaşamaktadır. Aşağıdaki grafiklerde 41 yaş
ve yukarısında olan Müslüman erkek nüfusun mahallelere göre oranı verilmiştir.
Mahalle-i
Bâlâ
(Müsinn)
% 14,28

Aşağı
Mahalle
(Müsinn)
% 57,14

Orta
Mahalle
(Müsinn)
% 28,57

Grafik 5. Koçana Merkezinde 41 Yaş ve Yukarısında Olanların Mahallelere Oranı

Mahalle-i Bâlâ’da yaşayan en yaşlı kişi, 60 yaşındaki Lütfullah veled-i Mustafa iken Orta
Mahalle’nin en yaşlısı da daha sonra Muhtar-ı Sânî seçilen 60 yaşındaki Hasan veled-i
Emrullah ile yine 60 yaşındaki Mahmud veled-i Selman’dır. Aşağı Mahalle’deki ve aynı
zamanda kasabada genelindeki en yaşlı kişiler de 73 yaşındaki Hacı Ataullah veled-i Ebubekir
ile yine 73 yaşındaki Mehmed veled-i Süleyman’dır. Bu sonuncusu 4 ay sonra vefat etmiştir.
Bu rakamlara baktığımız zaman 60 yaş ve üzerinde olan ihtiyar nüfusun az olduğunu
dolayısıyla da günümüz algısına göre ortalama yaşam süresinin buna paralel olarak düşük
olduğunu söyleyebiliriz.
60 Yaş ve
Üzeri Nüfus
% 1,05

Diğer Yaş
Grupları
% 98,94

Grafik 6. Koçana Merkezinde 60 Yaş ve Üzerindeki Müslüman Erkek Nüfusun Oranı

Kasabada yaşayan Müslüman erkekler içinde 0-11 yaş aralığındaki çocukların (sabi)
sayısı ise Mahalle-i Bâlâ’da 39, Orta Mahalle’de 52 ve Aşağı Mahalle’de 97 olmak üzere
toplam 188’dir. Bu sayılara Orta Mahalle’de yaşayan fakat yaşı belirtilmeyip isminin altına
sadece kırmızı mürekkeple sabi yazılan İbrahim veled-i Halil ile Cebelüli Sipahi oldukları
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belirtilen yine Orta Mahalle’de yaşayan 7 yaşındaki Abdülkadir veled-i Mehmed Emin ve
Aşağı Mahalle’de yaşayan 8 yaşındaki İskender veled-i Yusuf da dahildir. Yaşları
belirtilmeyen diğer askerîler ise ayrı bir grupta değerlendirilecektir. Bütün bunları da dikkate
alarak diyebiliriz ki Koçana kasabasında yaşayan 481 Müslüman erkek nüfustan yaşları
belirtilmiş olan 475 kişinin 188’i, 0-11 yaş aralığındaki çocuklardan oluşmaktadır.
Aşağı
Mahalle
(0-11 Yaş
Aralığı Sabi)
% 51,59

Mahalle-i
Bâlâ
(0-11 Yaş
Aralığı Sabi)
% 20,74
Orta
Mahalle
(0-11 Yaş
Aralığı Sabi)
%27,65

Grafik 7. Koçana Merkezindeki Erkek Çocukların (Sabi) Mahallelere Oranı

Sabi (0-11
Yaş Aralığı)
% 39,57
Diğer Yaş
Grupları
% 60,42

Grafik 8. Koçan Merkezindeki Erkek Çocukların (Sabi) Toplam Müslüman Erkek
Nüfusa Oranı
Nüfus defterinde kayıtlı 0-11,5 aylık erkek çocukları dikkate alarak bazı istatistiklere
ulaşmamız mümkündür. İncelemiş olduğumuz nüfus defteri, 16 Aralık 1830 tarihinde
yazılmaya başlamıştır. Buna göre Koçana kasabasındaki Müslümanlar arasında 1830 yılında
Aralık ayının ortasına kadar olan toplam 11,5 aylık süre zarfında Mahalle-i Bâlâ’da 7, Orta
Mahalle’de 7 ve Aşağı Mahalle’de de 13 erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Daha sonra yapılan
yoklamalarda – eğer defter aynı gün tamamlanmışsa - 1830 yılının son 15 gününe tarihli,
yani 2-16 Receb arasında herhangi bir tevellüd (doğum) şerhi bulunmamaktadır. Dolayısıyla
1830 yılı itibariyle kaza merkezinde toplam 27 erkek çocuk doğmuştur. Bu sayı kadar da kız
çocuğunun doğmuş olabileceğini düşünürsek 1 yıllık sürede toplam 54 çocuğun doğmuş
olabileceğini söyleyebiliriz. Bu rakamlara bakarak Koçana kasabasında yıllık bazda ortalama
doğurganlık oranını tahmin edebiliriz. Fakat burada adı geçen kasabadaki aile yapısının tek
eşlilik veya çok eşlilik durumlarının da bilinmesi gerekir. Buna dair bir bilgi edinmemiz
mümkün değildir. Bununla birlikte tek eşli bir toplum yapısı olduğunu varsayarak aşağıdaki
grafikte olduğu gibi bir doğum oranı hesaplaması yapabilmemiz mümkündür. Tabii ki bu
hesaplama, bir çeşit kaba doğum hızının ölçülmesi olacaktır ve tahminî bir sonuç verecektir.
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Bu tahminî istatistik, 1830 yılında Koçana’daki kaba doğum hızının hesaplanmasına
dayanmaktadır. Hesaplamada daha önce Koçana kaza merkezinde yaşayan erkek ve kadın
genel nüfus tahminimiz olan 962 sayısı kullanılmıştır. Bindelik sisteme göre belirlediğimiz bu
istatistik, 1 yıl içinde gerçekleşen canlı doğum sayısı olan tahminî 54 sayısının kasabanın
tahmini nüfus sayısı olan 962’ye bölünerek sonucun 1000 ile çarpılmasına dayanmaktadır.
Burada yanılgı payı elbette olacaktır. Ayrıca nüfus defterinde sayım esnasında 1830 yılında
doğan ve yaşayan çocuklar kayıt altına alınmıştı. İhtimal dâhilinde olan ölü doğumlar burada
dikkate alınmamıştır. Zaten kaba doğum hızı hesaplamalarında, canlı doğum sayıları dikkate
alınmaktadır.3 Buna rağmen bu hesaplama Koçana’daki kaba doğum hızı hakkında bir fikir
verebilir. Bütün bu eksiklere ve yanılsamalara rağmen sonuç olarak bir sayısal değere
ulaşılmıştır. Buna göre Koçana’da tahminî kaba doğum hızı binde 56, 13’tür.

‰ 56,13

Kaba Doğum Hızı

Tahminî Nüfus: 962

Grafik 9. 1830’da Koçana Merkezindeki Müslüman Nüfusun Tahminî Kaba Doğum
Oranı

Nüfus defterinde kayıtlı en küçük erkek çocuklar 1 aylıktır. Buna göre Mahalle-i Bâlâ’da
İbrahim veled-i Mehmed ve Hasan veled-i Mustafa 1 aylıktır. Fakat bunların ikisi de bir süre
sonra vefat etmiştir. Orta Mahalle’de Abdülkerim veled-i Said de 1 aylık olup herhangi bir
ölüm kaydı bulunmamaktadır. Aşağı Mahalle’deki Hasan veled-i Salih de 1 aylık olup daha
sonra vefat etmiştir. Çocuklarla ilgili yoklama kayıtlarına baktığımızda çocuk ölümlerinin de
yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz.
3. Engelli Nüfusu
Koçana Müslüman nüfus defterinde 2 kişinin engelli olduğunu görüyoruz. Aşağı
Mahalle’de bulunan Bekir veled-i Ataullah’ın meczub olduğu belirtilmiştir. Yaşı konusunda
bir bilgi yoktur. Aynı mahallede oturan Hüseyin veled-i Hasan’ın da sağır olduğu ifade
edilmiştir. Yaşı tam olarak belirtilmemişse de şâbb-ı emred olduğu vurgulanmıştır.

3

https://bayburtism.saglik.gov.tr/TR,46672/istatistiki-formuller.html (Erişim Tarihi: 15.11.2020.).

182

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Engelliler
% 0,41

Diğer Nüfus
% 99,58

Grafik 10. Koçana Merkezinde Engelli Olan Müslüman Erkeklerin Oranı

4. Resmî Görevliler
Koçana kasabasındaki Müslümanlar arasında resmî görevliler olarak nâib, imam, hatip ve
muhtarlar yer almaktadır. Askerîler ayrı bir başlık altında değerlendirilecektir. Koçana
kazasının naibi olan 40 yaşındaki orta boylu, sarı sakallı Mahmud Efendi veled-i Tâhâ,
Mahalle-i Bâlâ’da ikamet etmektedir.
Kasabada bulunan her 3 mahallede de birer imam bulunmaktadır. Zaten her mahallenin
yazımının imamlarla başladığını yukarıda belirtmiştik. Mahalle-i Bâlâ’nın imamı, Arif veled-i
Fettah’tır. Orta Mahalle’nin imamı, Mehmed Sadık veled-i İsmail iken Aşağı Mahalle’nin
imam vekili Mustafa veled-i Mehmed Emin’dir.
İmamlardan başka Mahalle-i Bâlâ’da bir hatibin görev yaptığını görüyoruz: Cami-i
Cedîd’in hatibi 25 yaşındaki İshak veled-i Salih. Dolayısıyla Mahalle-i Bâlâ’da Cami-i Cedîd
(Yeni Cami) olarak bilinen bir caminin mevcut olduğu görülüyor.
1830 yılına ait Koçana Müslüman nüfus defterinde muhtarlarla ilgili bir kayıt yoktur.
Çünkü muhtarlık teşkilatı ilk defa 1829 yılında İstanbul, Galata, Üsküdar ve Eyüp’de
kurulmuşsa da taşrada ancak 1833 yılından itibaren yaygınlaşmıştır (Akyıldız, 2006: 52).
Dolayısıyla incelediğimiz defterde 1833 (1249) yılına ait yoklama kayıtlarında kimlerin
muhtar oldukları açıkça belirtilmiştir. Buna göre Mahalle-i Bâlâ’nın Muhtar-ı Evvel’i 35
yaşındaki orta boylu, sarı bıyıklı Emin veled-i Yusuf olurken Muhtar-ı Sânî’si 30 yaşındaki
orta boylu, kara sakallı Mehmed veled-i Süleyman olmuştur. Orta Mahalle’nin Muhtar-ı
Evvel’i ise 40 yaşındaki orta boylu, sarı sakallı Osman veled-i Emin iken Muhtar-ı Sânî’si de
60 yaşındaki Hasan veled-i Emrullah’tır. Aşağı Mahalle’de Muhtar-ı Evvel olarak herhangi
bir kayıt düşülmemiştir. Bununla birlikte 50 yaşındaki Hasan veled-i Mehmed’in, Muhtar-ı
Sânî olduğu belirtilmiştir. Aşağı Mahalle’de herhangi bir isme Muhtar-ı Evvel şerhinin
düşülmemiş olması unutma kaynaklı olabilir. Sonuç olarak Koçana merkezinde 10 kişinin
resmî vazifeli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat muhtarlar 1833 yılında belirlendiği için onları
1830 yılı resmî görevlilerine dahil etmememiz gerekir. Bu itibarla 1830 yılında Koçana
kasabasındaki resmî görevlilerin sayısı 5’tir. Bunların genel nüfusa oranı aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir.
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Resmî
Görevliler
% 1,03

Diğerleri
% 98,96

Grafik 11. Koçana Merkezindeki Müslüman Nüfusta Resmî Görevlilerin Oranı

5. Askerler
Koçana’da askerîler Orta ve Aşağı Mahalle’de ikamet etmektedirler. Bunlar da eşkinci
sipahi ve cebelüli sipahidir. Buna göre Orta Mahalle’de Sadık veled-i Abdullah eşkinci sipahi,
Abdülkadir veled-i Mehmed Emin cebelüli sipahi, Feyzullah veled-i Muhtar da emekli sipahi
olmak üzere 3 sipahi bulunmaktadır. Bununla birlikte tekâüd sipahi olan Feyzullah veled-i
Muhtar’ı hariç tutarsak Orta Mahalle’de aktif olarak görev yapan 2 sipahi olduğunu
söyleyebiliriz. Aşağı Mahalle’de ise Hüseyin veled-i Tahir eşkinci sipahi olarak belirtilmiş
olmakla birlikte aynı hanenin üçüncü sırasında bulunan oğlu Ali veled-i Hüseyin için “Pederi
olan Hüseyin Sipahi yerine eşkincidir.” notu düşülmüştür. Aynı mahallede İskender veled-i
Yusuf da cebelüli sipahidir. Hüseyin Sipahi ile ilgili yukarıdaki notu dikkate alırsak Aşağı
Mahalle’de de aktif olarak 2 kişinin sipahi olduğunu görüyoruz. Bu bilgiler ışığında ülke
genelinde artık bitme noktasına gelmiş olan tımarlı sipahi teşkilatının 1830’larda bu bölgede
kısmen de olsa varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz.
6. Lakap ve Meslekler
Koçana merkezine ait nüfus kayıtlarında kişilerin lakaplarına yer verilmemiştir. Bununla
birlikte Aşağı Mahalle’de yaşayan 18 yaşındaki Boyacı Mehmed veled-i İsmail kaydından
hareketle bu kişinin boyacı olduğunu söyleyebiliriz.
7. Unvanlar
Koçana’daki Müslümanlar arasında efendi, şeyh, derviş, molla, hacı ve şerif olmak üzere
6 farklı unvan bulunmaktadır. Efendi unvanına sahip olan 2 kişi Mahalle-i Bâlâ’da
yaşamaktadır. Bunlardan ilki kazanın nâibi olan 40 yaşındaki Mahmud Efendi veled-i
Tâhâ’dır. Nâib olduğundan dolayı böyle bir unvanı aldığı açıktır. Diğeri de aynı mahallede
ikamet etmekte olan 25 yaşındaki Ragıb Efendi veled-i Tâhâ’dır. Ayrı hanelere sahip olan bu
kişilerin baba adları aynı olduğu için kardeş olma ihtimali de söz konusudur. Diğer
mahallelerde efendi unvanına sahip biri bulunmamaktadır.
Mahalle-i Bâlâ’da ve Orta Mahalle’de 2 kişiden şeyh olarak bahsedilmiştir. Bunlar,
Mahalle-i Bâlâ’da 40 yaşındaki Şeyh Yahya veled-i Mustafa ve Orta Mahalle’deki 50
yaşındaki Şeyh Abdurrahman veled-i Fettah’tır. Tasavvufî literatürde şeyh, müritlerine irşat
yolunda kılavuzluk yapan önder anlamına gelip daha çok bir tarikatın lideri anlamında
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kullanılmıştır (Öngören, 2010: 50-51). Koçana’da şeyh unvanlı 2 kişinin bulunması, kasabada
2 ayrı zaviyenin olduğuna da işaret eder. Çünkü şeyhlerin müritleri olan dervişlerine irşat
vazifelerini yaptıkları, tasavvufî usul ve kaidelerin uygulandığı mekânlar olan tekkelerin daha
küçük boyutlardakine genellikle zaviye denilmektedir (Tanman, Parlak, 2011: 371).
Dolayısıyla Koçana kaza merkezinde en azından bir zaviyenin bulunduğunu söyleyebiliriz.
Bunu destekleyen diğer bir husus da Aşağı Mahalle’de derviş unvanlı bir kişinin
bulunmasıdır: 60 yaşındaki Derviş Mustafa veled-i Abdullah. Tabii ki derviş kelimesi, asıl
isim olarak da kullanılmış olabilir. Fakat şeyh unvanlı kişilerin bulunması buradaki Derviş
Mustafa’nın adı geçen şeylerden birinin müridi olduğunu da düşündürmektedir. Koçana’da
zaviyelerin mevcudiyeti konusunda hurufat defterlerine bakılmalıdır.
Koçana Müslümanları arasında bulunan diğer bir unvan da molladır. Aşağı Mahalle’de
ikamet eden 25 yaşındaki Molla Süleyman veled-i Ataullah, bu unvana sahip olan kişidir.
Molla, farklı anlamlarda kullanılmakla beraber halk arasında daha çok belli bir bilgi
seviyesine sahip olan kişiler için kullanılan bir unvandır (Algar, 2005: 238). Buna göre Molla
Süleyman’ın tahsil görmüş, belli bir ilmî seviyeye ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz.
Nüfus defterinde Aşağı Mahalle’de yaşayan 3 kişinin hacı unvanına sahip olduğunu
görüyoruz. Bilindiği gibi hacı unvanı, Hacc’a gidenler için kullanılan bir tabirdir. Aşağı
Mahalle’de ikamet eden bu 3 kişi şunlardır: 35 yaşındaki Hacı Mehmed veled-i Emrullah, 42
yaşındaki Hacı Tahir veled-i Hasan ve 73 yaşındaki Hacı Ataullah veled-i Ebubekir. Burada
şunu da vurgulamak gerekir ki hacı kelimesi, asıl isim olarak da kullanılabilen bir kelimedir.
Bununla birlikte sadece 3 isimde görülmesi ve hiçbirinde tek başına kullanılmayıp bir ismin
önünde bulunması, bunların Hacc vazifesini yerine getirmiş olduklarından dolayı bu unvanı
almış olduklarını düşündürmektedir.
Nüfus defterinde yer alan son unvan da şeriftir. Mahalle-i Bâlâ’da oturan 15 yaşındaki
Şerif İbrahim veled-i Salih, bu unvana sahip bir kişidir. Şerif, seyyid unvanı ile birlikte, Hz.
Peygamber’in torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler için kullanılan
bir unvandır. Ayrıca Osmanlı devrinde de Nakibüleşraf kurumu vasıtasıyla şerif ve seyyidler
kayıt altına alınmış ve bazı vergilerden muaf tutulmuştur (Küçükaşcı, 2009: 40). Fakat
buradaki şerif kelimesinin bir unvan değil, asıl isim olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Çünkü
Şerif İbrahim veled-i Salih, Mahalle-i Bâlâ’daki Cami-i Cedîd Hatibi İshak veled-i Salih’in
hanesinde kayıtlıdır. Dolayısıyla baba adları da aynı olduğu için Hatib İshak’ın kardeşi
olmalıdır. Eğer şerif kelimesi unvan olarak kullanılmış olsaydı, Hatib İshak’ın da bu unvana
sahip olması gerekirdi. Ayrıca bu isim unvan olsaydı her hâlde bu konuda defterde özel bir
açıklama da bulunurdu. Sonuç olarak diyebiliriz ki “şerif” kelimesi burada asıl isim olarak
kullanılmış olmalıdır.
8. İsimler
Koçana merkezinde yaşayan Müslüman erkekler arasında 93 farklı isim bulunmaktadır.
Bu isimler içinde frekansı en yüksek olan isimler Mehmed ve İbrahim’dir. Kaza merkezinde
her iki ismi taşıyan kişi sayısı 33’tür. Mahalle-i Bâlâ’da 7, Orta Mahalle’de 12, Aşağı
Mahalle’de de 14 kişinin adı Mehmed’dir. Aynı şekilde Mahalle-i Bâlâ’da 4, Orta Mahalle’de
8, Aşağı Mahalle’deki 21 kişinin adı da İbrahim’dir. Mustafa ismi de 6’sı Mahalle-i Bâlâ’da,
10’u Orta Mahalle’de 15’i de Aşağı Mahalle’de olmak üzere toplam 31 kişinin adıdır.
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Bunlardan başka kaza merkezinde toplam 29 kişi Ali, yine 29 kişi de Ahmed adını
taşımaktadır. Nüfus defterinde Hasan ve Hüseyin adları da toplam 22’şer kez geçmektedir.
Diğer isimlerin toplam frekansı da 282’dir. Buna göre kaza merkezinde Mehmed, İbrahim,
Mustafa, Ahmed, Ali, Hasan ve Hüseyin adları öne çıkan isimlerdir. Bu isimlerden Mehmed,
İbrahim, Mustafa ve Ahmed peygamber isimleri iken, Ali, Hasan ve Hüseyin de Ehl-i Beyt’in
isimleridir. Buna göre Koçana’daki Müslümanların isim belirlemede dinî referanslara önem
verdiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca Müslüman ahali arasında Peygamber ve Ehl-i Beyt
sevgisinin yüksek olduğunu da iddia edebiliriz.
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Grafik 13. Koçana Merkezindeki Müslüman Erkek Nüfusta En Çok Kullanılan İsimlerin
Oranı

Sonuç
Bugün Kuzey Makedonya sınırları içinde bulunan Koçana, Osmanlı devri boyunca
Müslüman ve reayanın birlikte yaşadığı önemli kaza merkezlerinden biridir. İncelemiş
olduğumuz 1830 tarihli 5666 numaralı nüfus defterinden edindiğimiz bilgilere göre,
Müslümanlar; 3 mahallede yaşamaktadır. Bunlar: Yukarı Mahalle (Mahalle-i Bâlâ), Orta
Mahalle ve Aşağı Mahalle’dir. Müslümanların etnik kökenleri belirtilmemiş olsa da 14.
yüzyılda başlayan iskân faaliyetlerini dikkate aldığımızda bunların büyük çoğunluğunun
Anadolu kökenli Türkmenler olduklarını söyleyebiliriz. Koçana’daki bu 3 mahallede bulunan
imamları göz önüne aldığımızda da kasabada en az 3 caminin bulunduğunu söyleyebiliriz.
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Bununla birlikte hatip, şeyh, hacı ve molla unvanlı kişilerin bulunması ayrıca kişi isimlerinde
Mehmed, İbrahim, Ahmed, Hasan ve Hüseyin gibi Peygamber ve Ehlibeyt adlarının daha çok
tercih edilmesi gibi veriler, kasaba ahalisi arasında dinî duyguların canlı olduğuna dair bir
delil sayılmalıdır.
Koçana kasabasındaki Müslümanların genel nüfusunu 962 olarak tahmin etmiştik. Bu
nüfusun yaşadığı hane sayısı toplamı da 227’dir. 481 Müslüman erkek nüfus içerisinde 60 yaş
ve yukarısında olanların oranı sadece % 1,05’tir. Aynı şekilde Müslüman erkek nüfus içinde
tuvana olarak tanımlanan 12-40 yaş aralığındakilerin oranı % 49,26 iken 0-11 yaş aralığındaki
çocukların oranı da % 39,57’dir. Buna göre Koçana’daki Müslüman erkeklerin % 88,83’ü, 040 yaş aralığındakilerden oluşmaktadır. Bunlara bakarak kasabadaki Müslümanların ortalama
yaşam süresini kısmen tahmin edebiliriz. Bununla birlikte nüfusun yaşlı veya genç bir yapıya
sahip olduğu yönündeki değerlendirmeler tarihî zaman dilimlerine göre değişkenlik
gösterecektir. Bütün bu sakıncalara rağmen bugünkü algıyı dikkate alarak Koçana
kasabasındaki Müslüman erkek nüfusun büyük çoğunluğunun genç ve dinamik bir yapıya
sahip olduğunu iddia edebiliriz. Diğer bir önemli husus da kasaba Müslümanları arasındaki
kaba doğum hızının tahminî olarak ortaya çıkmış olmasıdır. Buna göre Koçana Müslümanları
arasında 1830 yılındaki kaba doğum hızı binde 56,13’tür. 2012 yılında Türkiye genelinde
kaba doğum hızı binde 17,2 iken 2016’da binde 16,5’tir.4 Farklı şartlara sahip iki farklı tarihî
dönemi kıyaslamak doğru değildir. Bununla birlikte bugünkü bakış açısına göre Koçana
kasabasındaki Müslümanlar arasında kaba doğum hızının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Son cümle olarak diyebiliriz ki Koçana Müslümanları 18. yüzyılın ilk yarısında, 3 ayrı
mahallede naib, sipahi, imam, cami, şeyh ve zaviye denkleminde oluşturdukları bir sosyal
dokuda, bugünkü algımıza göre büyük oranda genç ve dinamik bir nüfus yapısı içerisinde
diğer dinî zümreler ile beraber barış içerisinde yaşamışlardır.
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Özalp-Aksorguç Mahallesi Mizah Kültürü’nde Mizah İcracılarının Rolleri Üzerine Bir
İnceleme
Mustafa ELİK1
Özet
Sosyal bir varlık olarak insan, tarih boyunca birlikte yaşadığı toplumun diğer üyeleriyle çeşitli
sosyalleşme pratikleri geliştirmiştir. Bu pratiklerden biri olan mizah hem sosyalleşme hem de
insan doğasının psiko-sosyal nedenselliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Mizahın
efektif sonucu olan gülme eylemi ise bir yandan insanın söz konusu icrada psikolojik olarak
rahatlamasını sağlarkan diğer yandan hayatı ve getirdiği zorlukları anlamlandırmasını ve aynı
zamanda hazmedilmesini sağlamaktadır . Ayrıca mizah, sözlü kültür içerisinde yaşayan
insanların örf, adet ve geleneklerinin geleceğe taşınmasında tarihi süreç içerisinde adeta bir
kültürel bellek vazifesi gördüğü kaynak kişilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu çalışma ,
Van'ın Özalp İlçesinin Aksorguç köyünde yaşayan mizah icracılarına ve mizahın icra edilme
sebeplerine odaklanmaktadır. Mizah icracılarının bulunduğu ve mizahın icra edildiği
ortamlara gidilerek nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşmeyle 20 yaş ve üstü
icracıların, mizahın icra etmelerinin arka planı incelenerek genel kabul gören mizah kuramları
ile temellendirilmiştir. İcra ortamı ve mizah icracılarından elde edilen verilerle halkbilimi
envanterine katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mizah,Mizah İcracısı,Gülme,Halk Mizahı,Sözlü Kültür.

OZALP-AKSORGUÇ VILLAGE IN HUMOR CULTURE AN INVESTIGATION ON
THE ROLES OF HUMOR PERFORMER
Abstract
As a social conversation, man has developed various socialization practices with other
members he has lived with throughout history. Social humor, one of these practices, emerges
as a result of both socialization and the psycho-causality of human nature. The act of
laughing, which is the effective result of humor, enables a person to relax psychologically in
the performance in question, and on the other hand, makes sense of the difficulties that it
brings and at the same time digest. It is understood from the source expressions that it serves
as a cultural memory. This study focuses on humor performers living in Aksorguç village of
Özalp district of Van and the reasons why humor is performed. By going to the environments
where humor performers are present, the background of performing humor by performers
aged 20 and over is examined through qualitative research methods, observation and
interview, and it has been based on generally accepted humor theories. It has been tried to
contribute to the folklore inventory with the data obtained from the performance environment
and humor performers.
Keywords: Humor, Humor Performer, Laughing, Folk Humor, Oral Culture
1
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“Gülme iki insan arasındaki en kısa mesafedir.”
(Victor Borges )
GİRİŞ
Toplumun varlığını ayakta tutan ve sürdüren sosyal dengeler ve dinamikler vardır.
Sözlü kültür içerisinde hayatın bir parçası haline gelen mizah, insanlığın varoluşundan beri
var olan ve insanla beraber süregelen tecrübe ve yaşanmışlığın içerisinde önemli bir yer ihtiva
etmektedir. Öyle ki kırsalda yaşayan insanları hayata bağlayan, dert ve kederlerini
unutturan,onları hayatın zorluklarına karşı tebessüm ettiren çok samimi ve zararsız bir sosyal
etken olarak karşılanmaktadır.
Sözlü kültür içerisinde sözlü kabiliyeti yüksek insanların varlığının geleneğin geleceğe
taşınmasında büyük bir etkisi vardır. Bu tip insanlar yüksek kabiliyetleri sayesinde, toplum
içerisinde fark edilip diğer insanlardan daha üst bir statü kazanırlar. Mizah icracıları mizahın
gerçekleşmesinde en önemli rolü üstlendikleri için; genellikle herkesin tanıdığı, soluk
olmayan canlı kişilikler olarak tanınmaktadır. Mizahla ilgili yapılan çalışmalarda, genellikle
mizahın psiko-sosyal ve sosyo-kültürel nedenlerine değinmektedir.
Mizah icra edilen mekânlarda yapılan gözlemlerde mizah icracılarının, kendine özgü
birtakım kabiliyetlerinin olduğu saptanmıştır. Söz konusu kabiliyetlerin mizahta yarattığı
etkileri gözlemlemek için Aksorguç Köyü’nde yapılan bu çalışma, birçok farklı mekânda icra
edilmektedir. Yapılan gözlemlerde öncelikle icra alanındaki sadeliği ve mizah icracısının
doğallığını korumak için böyle “bir çalışma yapacağız” şeklinde bir ifade kullanılmamaktadır.
Çünkü, halkbilimcilere göre derleyicinin kendini halkbilimci olarak tanıtması hala pek çok
insana ya bir anlam ifade etmemekte ya da yanlış anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın
ilk başta icracılara hissedilmemesine özen gösterilmektedir. Ancak söz konusu ortamdaki
icracılar çalışmanın varlığından haberdar olsalar bile mizahlarındaki doğallığı bozmayacak
kadar bir özgüvenin öngörüsünü vermektedirler. En azından Aksorguç Köyü’ndeki mizah
ustaları bu konudaki rahatlıklarını çalışma sırasında sergilemektedirler.
Bu çalışmada Aksorguç Köyü’nde mizah ortamındaki mizah ürünlerini gelişigüzel bir
tarzda derlemekten ziyade, mizah icracılarıyla mizah dinleyicileri aralarındaki sosyal
ilişkilerle mizahın ortaya çıkmasına etken olan kültürel ve sosyal nedenlerin psiko-sosyal
nedenselliğinin arka planını aydınlatmak amaçlanmaktadır.
Van Özalp İlçesi Aksorguç Köyü Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma, örneklem
seçilen 20 yaş ve üstü bireylerin bulundukları ortamlarda nitel araştırma yöntemlerinden
gözlem ve görüşmeden faydalanılmıştır. Dolayısıyla mizahın arka planını muhkem bir zemine
oturtularak mizah icracılarının rollerinin tespit edilmesiyle halkbilimi envanterine katkı
sağlanmaya çalışılmıştır.
1.ÖZALP
1.1. Özalp Tarihçesi
Özalp tarihçesi ile ilgili olarak Van Kütüğü’nde Özalp’la ilgili şu bilgiler
verilmektedir: “Sasaniler tarafından Bizans’a karşı savunma gayesi ile kurulan bir yerleşim
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birimidir. Osmanlılar döneminde Van eyaleti Hakkari sancağına bağlı bir kaza olarak 5
nahiye,83 köyü ile 50.000’i aşkın nüfusa sahip olduğu kaydedilir. Van ilinin doğusunda yer
alan Özalp’in 1869 yılında kaza durumuna getirildiği salnameden de anlaşılmaktadır.
Özalp’in 1990 nüfus sayımına göre merkez nüfusu 4.920 dir.1 bucak ve 52 köyü ile toplam
nüfusu ise 46.453 olan ilçenin merkeze uzaklığı 63 km.’dir.” (Van Kütüğü,1993 :583-584)
“Sasanlılarla Bizanslılar arasında meydana gelen ve uzun yıllar devam eden savaşlar
sırasında, Sasanlılar tarafından Bizans’a karşı meydana getirilen savunma amaçlı yerleşim
yerlerinden biridir. Bizans ve Sasanlılardan sonra Müslüman Arapların eline geçmiştir. Daha
sonra Hakkari Beyliğinin egemenliği altına girmiştir. Safevi devleti tarafından Hakkari
Beyliğinden alınarak Safevi devleti sınırlarına dahil edilmiştir.1555 yılında Osmanlı
topraklarına ilhak edilmiştir.” (Kayaçelebi,1990:44-45).Bu bilimsel verilerin dışında kaynak
kişilerin Özalp tarihiyle ilgili sorulan sorulara verdikleri yanıtlar şu şekildedir.
Derlemeci:-Özalp tarihiyle ilgili bir bilginiz var mı?
K1:-Dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla Özalp’ten önce Saray kazası varmış Özalp
sonradan kaza oldu.
K2:-Özalp eskiden Kalkali köyüydü 50-60 yıl önce kaza yapıldı. Biz şimdi bile Kalkali
diyoruz. Şuan onun yerine Özalp’ta Kargalı Mahallesi var.
1.2. Özalp Coğrafyası:
Özalp, Türkiye’nin doğusunda İran sınırına yakın ve Türkiye-İran arasında önemli bir
trafik geçiş noktasında bulunmaktadır. Saray İlçesine bağlı Kapıköy sınır kapısından Özalp
İlçesinden geçen demiryolu dolayısıyla da önemli bir konuma sahiptir. Özalp ile ilgili
kaynaklarda Özalp’le ilgili şu bilgiler verilmektedir. “Özalp İlçesi Doğu Anadolu Bölgesi’nin
Van Bölümü’nde Van İli’nin sınırları içinde yer almaktadır. İlçenin doğusunda İran İslam
Cumhuriyeti ve Saray İlçesi, kuzeyinde Çaldıran ilçesi, batısında İpekyolu ve Muradiye
ilçeleri güneyinde ise Gürpınar ilçesi yer almaktadır. İlçenin idari alanı 1392 km² olup bu
alanda Özalp kasabası, 53 köy yerleşmesi ve 9 köy altı yerleşmesi bulunmaktadır. 2014 yılı
verilerine göre ilçe nüfusu yaklaşık olarak 74 bin kişi olup bu nüfusun yaklaşık 12 bini Özalp
kasabasında geri kalan 62 bini ise köy yerleşmelerinde yaşamaktadır. Ortalama yükseltinin
2000 metrenin üzerinde olduğu Özalp’ta karasal iklim görülmektedir. İlçedeki köy
yerleşmelerinde yaşayan halkın temel geçim kaynağı ziraat ve hayvancılık faaliyetlerine
dayanmaktadır. Özalp kasabasında bazı şehirsel fonksiyonlar gelişmiştir. Kasabada yaşayan
hane halkının önemli bir kısmı eğitim, sağlık, yönetim, ticaret, imalat, vb. alanlarda istihdam
edilirken hane halkının az bir kısmı ziraat ve hayvancılık yapmaktadır. Kırsal yerleşmelerde
yaşayan nüfus geçimini ziraat, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, gibi ekonomik
faaliyetlerden sağlamaktadır.” (Yılmaz,2016:2). Burada verilen bilgilerin dışında halkbilimi
envanterine katkı sağlanması amacıyla, Özalp iklimiyle ilgili olarak kaynak kişilere bazı
sorular sorulmuştur. Alınan yanıtlar şu şekildedir.
Derlemeci: “Özalp’in iklimi nasıldır. Memnun musunuz?”
K3: “Özalp’in iklimi çok sert, pek bir şey yetişmiyor.”
K4: “Kışları çok soğuk olur, şimdiden kış tedariki yapıyoruz.”
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Görsel:11
1.3. Özalp-Aksorguç Mahallesi
Kaynak kişilerin Aksorguç Köyü tarihçesi hakkındaki görüşleri şu şekildedir:
K1: “Dedelerimiz bu köye (Görsel: 2) Osmanlı-Urus Savaşı döneminde buraya
gelmişler. Burası aslında Yezidî ve Ermenilerin köyü. Kazılarda onların kalıntılarına
rastlıyoruz. Bizim dedelerimizin asıl memleketi, İran Hoy ve Urumiye şehirleridir.”
K2: “Bundan 120 yıl önce dedelerimiz, Hoy’dan (İran) buraya gelmişler. Asıl
kökenimiz Azeri, Kuresinidir. Savaştan ve Sımko Ağa’nın baskısından kaçmışlar. Bu köyün
asıl ismi Velicani’dir. Resmiyette Aksorguç diye geçiyor. Köyde ayrıca Yezidîlere ait ‘gort’
denilen mezar kalıntıları vardır.”

1

Özalp Kaymakamlığı Resmi web sayfasından alınmıştır.
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Görsel: 22
1. MİZAHIN ARKA PLANI VE MİZAH İCRACISI
Mizah, insanları eğlendirmek, güldürmek ve yanlış görülen bir davranışı incitme isteği
duymadan nükteli ve düşündürücü sözlerle düzeltmeye çalışmak ve gerçeğin güldürücü
yanlarını ortaya koymak anlamlarına gelmektedir (Özcan,2002:13). Ancak mizah, bir yazın
türünden çok; sözlü kültürel bellek içerisinde yaşamını sürdüren gayet nükteli, düşündüren ve
insanlara hayatı sevdiren bir uğraş olarak tanımlanmaktadır.
Walter j. Ong ‘Sözlü ve Yazılı Kültür” adlı eserinde mizahı icra eden şahısları şöyle
tanımlamaktadır: “Herkesin tanıdığı, önemli ve “ağır” kişilikler ve etkileyici eylemleri kolay
kolay bellekten silinmez. Bu nedenle sanıldığı gibi romantizm etkisinden veya öğretici
amaçlara hizmet etmek için değil, yaşanan olayların anısını koruyabilmek için, sözlü
geleneğin kendine özgü zihin işleyişinden üstün boyutlu kişiler kahramanlar doğar. Soluk
kişilikler, sözlü zihin belleğinde tutunamaz. Kahramanın anısının iyice yer etmesi için, hemen
bütün kahramanlıklar birer “tip” oluşturur.’(Ong: 2014:88).
Sözlü kültürde yaşamını sürdüren insanlar yazılı kültürden farklı bir hayat tarzı
sürdürmektedirler. Zihin dünyalarında kurguladıkları hikâyelerini, duygu ve düşüncelerini
denetleyecek bir mekanizma veya yazılı bir program olmadığından, söz konusu olayı
zihinlerine hatırlatacak bir muhatap lazımdır. Ong. bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Sözlü
kültürde yaşayan biri, diyelim oldukça güç bir sorunu irdelemeye başladıktan sonra o sorun
kadar güç, karmaşık ve birkaç yüz kelimeden oluşan bir sonuca vardı. Güç bela inceleyip
sözelleştirdiğini ilerde anımsamak için nasıl aklında tutabilir? Yazıdan yoksun bu insanın
düşünce çizgisini sergileyecek, tekrar bir araya getirecek veya denetleyebilecek kendinden
başka bir şey bir metin yoktur. Çetele tutmak veya nesneleri dikkatle dizmek gibi belleğe
2
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yardımcı olma yolları da, çetrefil bir önerme dizisini kaydetmeye yetmez. Öyleyse, uzun ve
çözümleyici bir çözüm biçimi her şeyden önce nasıl oluşturulabilir. Bu durumda çözüm
arayan, düşünen insana soru soran, onunla konuşan başka birisi gereklidir. Sözlü kültürde
bir konu üzerine uzun boylu düşünmek, iletişime bağlıdır.”(Ong,2014:49).
Mizah insanla beraber varlığını sürdürmektedir. Mizahın gerçekleşebilmesi için iki
şahsın iletişimde olması gerekmektedir. Tek bir şahıs komik veya gülünç bir eylemde bulunsa
da, mizah o söz konusu olayın başka birine anlatıldığı zaman açığa çıkar. Dolayısıyla mizahın
icra edilmesi için en az bir dinleyici ve konuşmacı bulunmalıdır. Burada mizah icracısı kadar
mizahın dinleyicisi de önemlidir. Çünkü mizahın keyfiyeti dinleyicinin verdiği tepkilerle
ölçülmektedir. Gülin Öğüt eker, İnsan Kültür ve Mizah adlı kitabında bu durumu şöyle
açıklamaktadır: “Sözlü mizah eyleminde, her şeyden önce, Raskin’in spiker ve dinleyici
olarak adlandırdığı katılımcılar olmalıdır, yani bir konuşmacı ile en az bir dinleyici
bulunmalıdır. Mizah eyleminin katılımcıları, kitle iletişim araçlarında farklı kimliklerde
görülür. Sözlü mizahtaki konuşmacının yerini görsel ve işitsel medyadan bir konuşmacı;
dinleyicinin yerini görsel ve işitsel medyadan bir konuşmacı; dinleyicinin yerini de okur,
radyo ve televizyon dinleyicisi veya izleyicisi olabilir. Her durumda, bu tek katılımcı komik
uyarıcının genellikle dinleyicisi, algılayanı ve muhatabıdır. Bir mizah eylemini mizah eylemi
yapan, elbette algılayanın varlığıdır, çünkü gülme eyleminin gerçekleşmesini sağlayan kişi
odur.” (Eker,2014:81).
Mizah, Türk edebiyatının birçok eserinde karşımıza çıkmaktadır. İslamî dönem İlk
Türk eserlerinden olan Kutadgu Bilig’te yöneticiler uyarılırken, Atabet’ül Hakayık’ta
dünyaya sitem ederken sözün etkili olması için mizaha başvurulmaktadır. Dinî tasavvufî Türk
halk edebiyatında yine benzer şekilde, tasavvufî şiirlerde hakikat mizahın altında saklanır.
Yunus Emre “Çıktım Erik Dalına…” şiirinde şeriat, tarikat ve hakikati, erik, üzüm ve ceviz
imgeleriyle sembolize etmektedir.
Âşık atışmalarını da önemli kılan mizah, dinleyicilerin âşıklara olan ilgisini artırır.
Sözlü kültür içerisinde varlığını devam ettiren söz konusu mizahın arka planını anlamak ve
mizahın çıkış sebeplerindeki nüansları yakalamak için derleyicinin çok dikkatli olması
gerekmektedir. Çobanoğlu’nun da ifadesiyle: “dıştan içeriye bakmak ve durumu olduğu gibi
tarif etmek suretiyle” (Çobanoğlu, 2019: 81-82) o toplumun bir ferdi olduğunu hissettirmek
en azından onların duygularının eseri olan mizah yapıldığında gülümsemek gibi bir tepki
derleyicinin işini daha da kolaylaştıracaktır. Buradaki tepki her ne kadar samimi addedilmese
de derleyiciyi hareket komiği, jest ve mimiklerin çok önemli olduğu mizahta, çalışacağı
ortamda rol yapmak zorunda bıraktırmaktadır.
1.1. Mizah ve Gülmenin Arka Planı
Mizah, sözlü kültür içerisinde yaşayan insan topluluklarının vazgeçilmezidir. Gülme
mizahın sonucunun somut belirtisi ve sözlü kültür- yazılı kültür farklılığında, mizahın en ayırt
edici özelliklerinden biridir. Çünkü gülme mizaha karşı dinleyicinin en diri tepkisi ve doğal
refleksidir. Yazılı bir metindeki bir mizahı okuyan şahsın gülmesi hususi ve kendi dar
dairesindedir. Ancak icra alanında sözle ifade edilen bir mizahta gülme sirayet eder ve toplu
halde eşlik edilir. Mizah icracısı, mizahını icra ederken dinleyiciden beklediği en somut tepki
hiç şüphesiz gülmedir. Gülme tepkisini verilmeyen bir mizah devam etmez. Gülme bir
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bakıma; âşık atışmalarında, âşıkların icraya devam etmelerindeki tezahüratın rolü gibidir.
Dolayısıyla gülme mizah icracısı için bir pekiştirmedir.

Görsel:33
Henry Bergson’a göre gülme duygusunun temelinde insan ve insan kaprisi
yatmaktadır. Bergson bu durumu şöyle ifade etmektedir. “Dikkat çekeceğimiz ilk nokta şu:
Sadece gerçek anlamda insani olan şeyler için gülünçlükten bahsedilebilir. Bir manzara
güzel, zarif, görkemli, silik veya çirkin olabilir fakat asla gülünç olamaz. Bir hayvana
gülünebilir ama bu onda insani bir tavır veya ifade yakaladığımız içindir. Bir şapkaya
gülünebilir fakat bu durumda alaya aldığımız şey bir keçe veya hasır parçası değil insanların
ona verdiği biçimdir, yani insan kaprisinin girdiği kalıptır.” (Bergson,2014:5)
Bergson’un bu ifadelerinden de yola çıkarak Aksorguç Köy’ünde yaptığımız
gözlemlerde nesne ve hayvana gülmenin temelinde insanla olan bağlantısı
gözlemlenmektedir.
Gözlemimizde kilolu kısa boylu bir insanı başka biri tarafından :
“Bak sir-hıtok geliyor” diyerek hem alandakileri güldürüyor hem de diğer anlattığı mizaha
devam ediyor. Burada kastedilen kişi sarımsak havanının sapına benzetiliyor. Nesneyi insana,
insanı nesneye benzetmenin arka planında Bergson’un da ifade ettiği gibi insan kaprisi
yatmaktadır.
Yine aynı şekilde kalçaları büyük ve geniş olan arkadaşına: - “yer açın fill butu
geliyor.” Şeklindeki argoyu kullanmanın temelinde insanı hayvana, hayvanı insana
benzetmek yatmaktadır. Mizahı oluşturan etken bu benzerliğin kurulmasıdır. Halkın
kullandığı dil farklılık gösterse de bazen Kürtçe bazen Türkçe-Kürtçe karışık espriler
yapılmaktadır.
İnsan acıma duygusu hissettiği kişilere gülmek istemese de içindeki bu muhabbet
hissini bir kenara bırakıp, acıma duygusunu susturabilir. (Bergson,2014:6) Dolayısıyla; insan,
çoğu kez içindeki gülme duygusunu tutamayıp yenik düşer. Özellikle mizah ustalarının
olduğu ortamlarda ya da aşırı derecede insanı gülmeye sevk eden komik durumlarda bunu
3
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başarmak daha da zordur. Bergson gülmenin bu şekildeki kaçınılmazlığını şöyle ifade
etmektedir: “Sadece akıllarıyla hareket eden bir insan topluluğunda muhtemelen kimse
ağlamazdı ancak yine de gülenler olabilirdi.” (Bergson,2014:6) Bu duruma gözlemlerimizden
şöyle bir örnek verilebilir:
Köy dolmuşuyla Özalp İlçe merkezine gidildiği sırada, köydeki yolcuları toplamak
için sabah erken saatlerinde minibüs köyde yolcuları topladığı vakit , bir ayağı topal dişi bir
köpek gözlendi. Minibüste bazı yolcular: “yazık şu köpeğe deyip istemsiz gülmelerini
bastırırken” köy ahalisinden hem de mizah ustası bir yolcu: “siz bakmayın onun öyle kendini
acındırmasına, kıştan beri 50 tane tavuk yedi. Hakkediyor şerefsiz” Bergson’un önceki
ifadelerinde olduğu gibi bu örnekte köpek insanla özdeşleştirilmiştir. Neticede acınacak bir
durumda insan kaprisi bir yolunu bulup mizah gülmeye bir yönüyle cevaz vermektedir.
Baudelaire göre; bilgeliğe, yalvaçlığa ulaşmış Hz. İsa ve benzeri kişilerin gülüşü
ürkektir. Yalvaç, yani tanrısal bir usla doğmuş, tanrısal sorulara yanıt verme niteliğine sahip
kişi, ürke ürke güler; kendini gülmeye ürkerek bırakır. Çünkü bilgiyle bilinen gerçekleri,
olağanüstü yetilere sahip bu şahıslar olayların içyüzünü bizzat müşahede ederler. Dolayısıyla
bu kişiler, gülme gibi çirkin ve insanın acziyetini ifade eden bir fiilin sonunda başına gelecek
belalardan korkmaktadırlar. (Baudelaire,1997:5)
Bergson, gülmeye eşlik eden en kayda değer şeyin aldırmazlık ve duygusuzluk
olduğuna dikkat çekmektedir. Ona göre sevgi ve acıma duyulan kişilere gülme eyleminin
mümkün olabilmesi; acıma duygusunu bir kenara atıp unutmaya bağlıdır. İnsan doğası sonucu
acıma hissi duyduğu bir kimseye alaycı bir gülmeyi kendi iç dünyasında hakaret olarak
algılar.
1.1.1. Hareket Komiği
Hareket komiği, mizah icracısının, icra sırasında taklit ya da olayın canlılığını ve
inandırıcılığını gözler önüne sermek jest ve mimikleriyle bazı hareketlerde bulunmasıyla
gerçekleşir. Hareket komiğinde taklit etme kabiliyeti önemlidir. Dinleyiciler veya ortamda
bulunan seyirciler mizah icracısının ustalığını yapılan taklitlerden anlamaktadırlar. Çünkü
taklit edilen şahıs o ortamda tanınmaktadır. Dolayısıyla taklit ne kadar güçlü ve taklit edileni
yansıtıyorsa mizah icracısını daha çok öne çıkarır ve sevdirir. Taklitte önemli bir unsur da
“söz komiği” dir.
“Söz komiği, dil aracılığıyla ortaya konulan gülme; hareket komiği ise genel davranış
ve eylemlerle gerçekleştirilen gülmedir.” (Görkem 2006:20)
Hareket komiğinde esas olan; mekaniklik, yineleme, tersine çevirme, orantısızlık ve
dalgınlıktır. (Eker 2003:82)(Akt:Türkmen;Fedakar,2009:98-109).
1.1.2. Söz Komiği
Mevcut bir komiği anlatmak ile mizah icracılarının yarattığı komiğin icra edilmeleri
farklı olaylardır. Bu iki farklılığın birbirinden bağımsız değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bergson’un : “Dilin anlattığı komik ile dilin yarattığı komiği birbirinden ayırmak gerekiyor
”ifadesi de bu savı desteklemektedir. Dilin anlattığı komik, özgünlüğünü kaybetmesine
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rağmen başka bir dile çevrilmesi mümkündür.4 Ancak dilin yarattığı komiğin çevrilmesi
genellikle mümkün değildir. Özelliği içinde bulunduğu dilin tümce yapısına ve sözcüklerin
seçimine bağlı olduğundan komik olan dilin kendisidir. (Bergson,2000:73). Bu konuya örnek
olacak bir gözlemimiz şu şekildedir.
Örnek Gözlem: Köyde mizah icra edilen bir dükkânda oturuyorduk. Şapkalı bir adam içeri
girdi. Şakacı biri olduğu gülüşünden belliydi. İçeri girer girmez bir iki espriyle işe koyuldu.
Dükkâna ardından başka bir adam daha girdi. Bakkal’a sordu : “Dermân-i mışka5 var mı? ”
Bakkal daha cevap vermeden, mizahçı adam cevap verdi: “Niye sizin fareleriniz mi
hastadır?”
1.1.3. Karakter Komiği
Bergson’a göre; gülünen kişi için her zaman biraz utandırıcı olan gülme, gerçekten de
bu kişiye toplumun yüklediği bir tür angaryadır. “Komik ne tümüyle sanatın ne de tümüyle
yaşamın malıdır”. Bununla birlikte, insanlık onuru bakımından toplumsal ideal ile ahlaksal
idealin temelde değişik şeyler olmadıklarını kabul etmek gerekir. Ayrıca insanları güldüren
şeyler başkalarının kusurlarıdır, insan genellikle kendi kusurlarını gülünç görmez. Gülünecek
bir komiğin aksine bazen bastırdığı duyguları ona acı veren şeylerdir. Dolayısıyla komik
olabilen kusurlar ahlaka aykırı olduklarından çok topluma aykırı olduğu için gülünç
olmaktadır.(Bergson,2000:95)
Örnek gözlem, Köy durağı kahvesinde, o toplulukta mizahıyla çok meşhur bir mizah
icracısı bulunuyordu, giyim kuşamı köy ahalisinden farklı, saçı sakalı boyalı, kravatlı
ve takım elbiseliydi. Komik bir karaktere sahip olan bu şahıs kendinden uzun boyluları
hiç sevmiyormuş. Kendisine saygıda kusur edenlere esprili ifadeleriyle bir yolunu
bulup lafını esirgemiyor. Köy imamıyla sohbet ederken bir şahıs gruba dahil oldu. Bu
adamın namını duymuş onu konuşturmak için bahane arıyordu. Hacının beyaz
yakasından tuttu dedi:-“Heci bak gömleğin kirlenmiş” . Hacı adamın bu tavrına çok
kızdı. İmama dönüp dedi:-“ Seyda yazık değil mi sana böyle pislerin cemaatinde
oturuyorsun!” Ortamda bulunan herkesin gülmesiyle morali bozulan adam gruptan
ayrıldı.
Smadja’ya göre; Gülünç; cehaletten ve yanlış görüşlerden oluşan bir acıdır. Zayıf ve
zararsız bir kişinin kendi servetinde bedeninde ve ruhunda göstereceği bir yanılsamadır. O
kendisini zengin, yakışıklı ve bilge görürken toplum onu fakir, çirkin ve aptal görmektedir.
Gülmek; ötekinde oluşan gülünç algısı tarafından oluşturulan bir haz hali olabilir. Düşmanlara
karşı alaycı bir tavırla haz duyulurken dostlara karşı bu şekildeki bir davranış haksız ve çirkin
olarak algılanmaktadır (Smadja,2013:17-18).
1.2. Mizah ve Gülmenin Psiko-Sosyal Nedenselliği
1.2.1. Tarafsız Katılma

4

Aksorguç Köyü’ndeki yaşlılar genellikle Kürtçe konuşmaktadırlar. Orta yaş gençler kendi aralarında konuşurken Türkçe’yi
tercih etmektedirler. Ancak her iki grubun icra ettikleri mizahta her iki dilden ifadelere rastlanmaktadır. Çalışmamızda, mizah
icrasındaki doğallığın korunması için kaynak kişi ifadeleri değiştirilmeden verilmiştir.
5
Kürtçe fare ilacı demektir.
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Arkadaş toplantılarında veya herhangi bir toplulukta, tetikleyici uyaranlar o topluluğun
doğal havası içerisinde şekillenir. Doğal olarak o topluluğa katılma söz konusu olacaktır.
Burada gülmeye katılmayı uyaran sosyal etkenler yapılan mizahın gülünçlüğünden değil, söz
konusu sosyal kümeye katılmayı zorlayan toplumsal etkiler ve çevresel faktörlerdir.
Dolayısıyla ölçüsüz ve oransız “özgünsüzlük” ortaya çıksa da toplum bunu hoş görmektedir.
Erıc Smadja, “Özgünsüzlük” özeliğine bağlı olarak “kontrolsüz” ve “önlenemez” bir deli
gülüşü olacağını ifade ederken bu durumu komik olmayan bir durumda hatta acınması
gereken üzüntü ve öfke durumlarında bile “uyumsuz” bir gülmenin olabileceğini mümkün
görmektedir. (Smadja,2013:63)
Örnek Gözlem, Köydeki bir dükkânda mizah icracılarının etrafında toplanmışlardı.
İki mizah icracısı birbirlerine bir şeyler anlatıp gülüyorlardı. Biri diğerine diyor:
“İnsan, abdesti nasıl alsa kırılmaz” , diğeri: “ elbette bu Mıhemed’in pekmeziyle
abdest alsan kırılmaz.” (Herkeste bir kahkaha) Dışardan bir yabancı gelip gülmeye
istemsiz eşlik etti.
Örnek gözleme Bergson şöyle bir örnek veriyor: Herkesin gözyaşları döktüğü bir
vaazda kendisine niçin ağlamadığı sorulan bir adam şöyle yanıt vermiştir: “Ben bu cemaâtten
değilim.” Mizahtaki nüansı yakalayamayan dinleyiciler o toplumun dışındaymış hissine
kapılıyor. Dolayısıyla bu ortamda mizahı anladığını ifade etmenin en belirgin işareti icra
edilen mizaha gülmektir.
1.2.2. Üstünlük Duygusu
En yaygın kabul edilen gülme kuramlarından biri de üstünlük duygusudur. Bir kişinin
diğer insanlar üzerindeki üstünlük duygusunun en belirgin ifadesi alaycı bir eda ile gülmektir.
Üstünlük duygusu, kişi kötü bir duruma düştüğünde veya bir yanlışı, aptallığı ve hatası ortaya
çıktığı durumlarda gülme refleksiyle karşılık bulur. İnsan, geçmişteki yanlışlarına ve
aptallıklarına da gülmektedir. Çünkü artık onları aşmış olduğu duygusu içerisindedir
(Çağatay,2010:240).
“Gülüncün insanın en açık seçik şeytansı imlerinden ve günah elmasının (simgesel
elma) içindeki çok sayıdaki çekirdeklerden biri olduğunu kanıtlamaya, gülmeyle ilgilenen
fizyolojistlerin bu korkunç olgunun ilk nedeni üstünde vardıkları ortak uzlaşma yeterli
olacaktır. Bu olgu karşısında fizyolojistin kendindeki üstünlük duygusunu kendi
beğenmişliğini düşünerek gülmüş olabileceğine hiç şaşmam” (Baudeliere,1997:8)
Baudeliere’nin bu ifadesi mizahın icra alanındaki tatbikata her yönüyle uymasa da mizahta
gülmenin arka planını aydınlatıyor.
Örnek Gözlem, Aksorguç Köyü’nde söz konusu çalışma için gözlemimiz sırasında, bir
taziye zamanında, başka köylerden gelen muhtarlar hep beraber toplanmış bir şeyler
anlatıp gülüyorlardı. Köyün başka bir ferdi o muhtarlar grubuna eşlik etti. İlginç olan
şu ki muhtarların anlattıkları mizahın öncesinde o ortamda değildi, alana dahil olur
olmaz muhtarların gülmesine eşlik edip o da güldü. Aynı köyden olan başka bir şahıs
onu gördü ve şöyle dedi:
“Bak bak zırtoya bak o da gülüyor! Yani diyor ki ben de muhtarların arkadaşıyım.
Ben de onlar gibiyim ben sizden üstünüm! Bak nasıl gülüyorum diyor”
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Bu cümleleri kullanan şahıs kendisi de gülüyor. Mizah icra alanında mizahı anlamak
dinleyiciler için bir üstünlük veriyor ve o topluluğa dahil edip bir statü kazandırıyor.
Gülen kişi, aşağılanıp değersizleştiği için gülünç hale gelmiş nesne veya şahıslar
karşısında, kendi dünyasında bir üstünlük kazanmıştır. Bu üstünlükle bir haz ve mutluluk
duyacaktır. (Smadja,2013:39) Dolayısıyla bu şekildeki alaycı bir gülme, üstünlük duygusunun
rengini ortaya çıkarmaktadır.
2. AKSORGUÇ MAHALLESİ’NDE MİZAH ÖRNEKLERİ
Saha çalışması sırasında yapılan incelemelerde Aksorguç Köyü’nde halkın arasında
dostane, samimi ve renkli bir mizahın varlığının halkın yaşam koşulları ve geleneklerinden
kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. İran sınırına yakın olan köy halkı sözlü kültürün özünü
kırsal hayatın içerisinde yaşamaktadırlar. Kırsal bölgelerde hayatın zorluğunu unutturan
mizahın önemi kaynak kişilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır.6Bu başlık altında Ustaların
Mizahı, İşçilerin Mizahı, Öğrencilerin Mizahı, Karabasanla İlgili Mizahlar, Mezarlıkla
ilgili Mizahlar ve Hayvanlarla ilgili Mizahlar’a örnekler verilmiştir. Örneklere geçilmeden
önce kaynak kişilere mizahla ilgili bir takım sorular yöneltilmiştir.
Niçin mizah? Mizahın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
K2:“Mizah bizi hayata bağlar, mizah olmasa hayatın tadı olmaz.”
K3:“Mizah aramızdaki samimiyeti pekiştirir.”
K4:“Lakırdı hayatın özünde vardır. Yoka hayat hep matem olur.”
K5:“Dünyanın kuruluşundan beri mizah vardır. Çünkü hayatın kendisi zaten
komiktir.”
Gözlemci: Neden?
K5: “Akşam yatakları yere serer yatarız; sabah da toplar kalkarız delilik değil de ne?
(Neden mizaha ihtiyaç duyarsınız? Mizah sizin için neyi ifade ediyor?)
K6: “Mizah hayatımızın bir parçası, mizah olmadan yaşayamayız. Aslında mizah
hayatı bize tatlılaştırıyor. Ve aramızdaki samimiyeti artırıyor. Bu tarz işlerde mizah olmadan
gün geçmez ve bu işler de bitmez lakırdı yapınca işin nasıl bittiğini anlamıyoruz.”
K7: “İnsanoğlu lakırdı yapmadan yaşayamaz. Sürekli sıkıntı stresle hayat yaşanmaz.
Lakırdı yapınca moralimiz düzeliyor. Hayatı daha çok seviyoruz. Ama bizim köyde çok aşırı
lakırdı yapılmıyor Seydibey ve Çubuklu kadar. Çünkü insanlar alınıyorlar. O köydekiler daha
çok lakırdı yapıyor. Birbirleriyle şakalaşıyorlar.”
2.1. İşçilerin Mizahı
K2: “Bizim köydekilerle Mersin’de tuğla fabrikasında çalışıyorduk, Tevfik isminde bir
çavuşumuz vardı. Bizim bir köylü sigorta primini sorgulatmış hiç günü yok. Sonra
itiraz için çavuşun yanına gittik çavuş hal mesele böyle dedik. Çavuş bizim o köylüye
6
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dedi ki: ‘Ulan geri zekâlı sen personelsin sigortayı ne yapacaksın?’ Bizim köylü de
haa doğru dedi.”
K6: “Biz ailede 7 kişi İstanbul’da inşaatta çalışıyorduk, malumunuz her ailede değer
verilmeyen insanlar vardır. Bizim ki de o mesele, benle kardeşime değer verilmezdi.
Yemek vaktinde herkese bir ekmek verilirken bize yarımşar ekmek. Kardeşimle kendi
aramızda gizliden isyan ettik. Dedik böyle giderse biz ekmeği bırakacağız!”
2.2. Ustaların Mizahı
K1: “Bizim bir köylünün evini yapıyorduk. Baktık ki yemekler falan hep gecikiyor. Ev
sahibi çok lakırdıcı. Falankes böyle olmaz seni evlendirelim dedim, köyde uzun boylu
dul bir kadın vardı, onu sana alalım dedim. O şahıs da kısa boylu biriydi. Dedi o gayet
uzun, sen ustasın bir de bana merdiven yapman lazım ki ikinci kata çıkayım.”
Örnek Gözlem, Bir inşaat alanında ustalar öğle yemeği için işlerine ara verdiler. Evin
sahibi soğuk su için yeşil bir bidonu kızının eline verdi. “Çabuk soğuk su getir” dedi.
Kızı hemen bahçedeki kuyudan suyu çekip bidonu getirdi.
Babası: “nerenin suyu bu? Kızı: “baba bir7’in suyu” dedi. Babası köyün önde gelen
mizah icracılarından, şöyle cevap verdi: “Allah belanı vermesin sana dedim ikinin
üçün suyunu getir; sen bir’in suyunu getirdin.”
2.3. Öğrencilerin Mizahı
K8:“Yeni aldığım bir gözlüğüm vardı, doktor yazdı diye almıştım. Her zaman
takmıyordum gözlükleri. Okulda gözlüklü bir arkadaşım vardı. Bir gün gözlükleri
kırılmış benden gözlük istedi. Göz derecesi benimkinden düşüktü ancak çok ısrar etti
birkaç günlüğüne verdim. İlk gün net görmüyormuş. Sonraki günlerde kendi
gözlüğünü takmış gibi görüyordu. Meğerse göz dereceleri yükselmiş. Ben de o
gözlükleri kopya çekmek için kullanıyordum. Uzaktaki kağıtları yaklaştırıyordu. Bir
sınava girdim gözlükler olmadığı için kötü geçti. Sonra arkadaşı görünce çok kızdım.
“Senin yüzünden sınavda kaldım” dedim. O dedi: “Niye ki sen kağıdını görmüyor
musun gözlüksüz?” ben de dedim “Kağıdımı değil başkaların kağıdını göremiyorum”.
2.4. Karabasan İle İlgili Mizahlar
K7: “Akşam vakti Velicani’ den Hacıkışla’ya gitmek üzere ata bindim git gide hava
karardı ben normalde çok gider gelirim hiç korkmam! Bu sefer içimde bir korku oluştu
baktım yanımda benle paralel gelen bir at daha oldu. Bakmakta korktum üzerinde tilki
gibi bir adam bana bakıp gülüyor. O korkuyla ben de gülümsemiştim belimden
tabancayı alıp iki el ateş ettim. Bir şey olmadı yine yüzüme bakıp sırıtıyor. Ödüm
koptu. Dedi şimdi tabancayı ver ben ateş edeyim!”
2.5. Mezarlıkla İlgili Mizahlar
Örnek Gözlem , “Çalışmamız sırasında akşam vakti mezarlığın yanında geçen iki
şahıs koyunları meradan getiriyorlardı. Birden mezarlıktan kedi sesine benzer bir ses
geldi. O şahıslardan biri dönüp mezarlığa bağırdı : “Zıkkımın kökü! Allah bilir
dünyada ne halt etmişsin! Şimdi çek bakalım azabını!”
7

“Bi’r” kelimesi Farsça ve Kürtçe’de kuyu demektir. Bi’r-i Zemzem yaygın kullanılan bir ifadedir. Bu gözlem “Söz Komiği”
başlığına da uygun bir örnektir.

200

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Örnek Gözlem, “Bir taziye sırasında mezarlığın yanına gelen taziye sahiplerinden
birkaç bayan yeni mezarların yanına geldiler. Teyzesini kaybeden kadın hemen
mezarın toprağını saçına başına atıp ağlayarak ağıt yaktı. Mezarların benzerliğinden
olmalı ki yanlış mezara denk gelmişler. Epey ağıttan sonra mezarın onlara ait
olmadığını farkedince: “Veyyi bu Zıbo’nun mezarı hepsi boşa gitti.”
2.6. Hayvanlarla İlgili Mizahlar
K9: “Hacı birinin oğlu hayvanlara çok zulmediyordu. Hacı da kalp ehli merhametli
biriydi. Bir gün Ahıra giriyor sarı öküz diyor: Heciiii oğlın bana çok zülmediyy! Hacı
oğluna bu durumu anlatıyor evet diyor doğrudur.”
K10: “Bizim bir kedi vardı. Evin içinde bir insan gibiydi. Konuşulanları dinlerdi sanki
her şeyi
anlıyordu. Bir gün sütü dökmüş benim halam kediye kızdı dedi: Amcam
akşam gelsin seni götürüp atacak! Kedi halama tükürdü sanki “pis!” der gibi kaçtı bir
daha da dönmedi”
SONUÇ
Gülme çok karmaşık ve bazen ağlamak kadar acı verici bir eylem olarak algılanır.
Bilim insanları yüz yıllarca gülme eyleminin arka planını aydınlatmaya çalışmaktadırlar.
Mizah icrasının kırılma anını gösteren gülme çoğu kez insanların dostluk ve samimiyetini
artırsa da bazen de alaya alma ve insanları aşağılamakla gayrı ahlaki bir fiile dönüşmektedir.
Özalp Aksorguç Köyü’nde gerçekleştirilen bu çalışma, gerek insanları toplandıkları
köy odaları ve taziye evi gerekse hususi dükkân ve inşaat alanlarındaki gözlem ve
görüşmelerle, köy halkının hangi olaya hangi tepkiyi verdiğini, mizahın ortaya çıkış
nedenlerini, niçin mizaha ihtiyaç duyduklarını mizahın fayda ve zararlarının neler olduğu,
mizah icracılarının kimler olduğu ve hangi özelliklere sahip oldukları, objektif bir tarzda
değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde bazı önemli verilere ulaşılmıştır:
Köy halkı, kırsal hayat geleneklerine aşırı derecede bağlıdır. İlkel zamanlardaki
yiyecekleri saklama yöntemleri, erişte yapma, çökelek için güneşte kurut kurutma, eti pişirip
gömme, halı için tandır üzerinde ipleri boyatma gibi birçok geleneği geleceğe taşıdıkları gibi;
hikâyeleri, masalları, efsaneleri ve mizahî anlatıları da günümüze taşımışlardır. Hem
geçmişten kalan mizahlarını yeniden icra ederlerken hem de bulundukları herhangi bir
ortamda yeni mizahlar üretmeye devam etmektedirler.
Aksorguç Köyü’nde; taziyelerde, düğünlerde, mevlitlerde ve asker gönderme sırasında
köyde belirli bir ortamda toplanılarak mizah icra edilmektedir. Bu geleneğin hayatın
merkezine alınmasında birincil sözlü kültürü bu topluluğun vazgeçilmezi haline
getirmektedir. Mizah icracıları da söz konusu etkinliklerde insanlar arasındaki sosyal bağların
güçlenmesinde önemli roller üstlenmektedir. Aksorguç Köyü’nde yakın zamanlara kadar
radyo ve televizyon yaygın olarak kullanılamamıştır. Mizah, bu köyde bulunan fertlerin; bir
araya toplandığı akşam saatlerinde, masal ve efsanelerin icra edilmesinin yanında; onları asıl
güldürüp, eğlendiren önemli bir unsur haline gelmiştir. Dolayısıyla mizahın bu insanların
yaşantısında önemli bir yer teşkil ettiği saptanmıştır.
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Sezai Karakoç’un Perspektifinden Necip Fazil Şiirinin Dinamikleri
Yakup GELİR1
Özet
Biçiminin kendine ait hususiyeti, dilin yoğunluğu, imge ve sembollerin önceliği,
duygu ve düşüncenin dengeli kullanımı gibi özelliklerin anıldığı şiirin; edebi türler içerisinde
ayrı bir yeri söz konusudur. Şiirin biçim ve muhtevasından kaynaklı bu durum, ön gördüğü
koşullarla yapıtların derin, sanatın ve düşüncenin estetize edildiği, imgenin yayılgan olduğu
bir içerik ve güçlü bir söyleme bürünmesini sağlar. Modern Türk şiiri içerisinde bu anlamda
yapıtlarıyla anılan şairler içerisinde Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un ismini
zikretmek mümkündür. Şiirlerinde birbirine yakın duran izlekler, söylem ve ifade yakınlığı,
aralarındaki öncü ve ardıl ilişkisi; birbirileri hakkında söylediklerini önemli kılmaktadır.
Özellikle Karakoç’un Necip Fazıl şiiri hakkındaki belirlemeleri dikkat çekmektedir.
Kısakürek’in şiirinin dinamiklerini irdeleyen Karakoç, bunların mutlak hakikat, benlik, şiir,
şair, ölüm ve zaman gibi kavramlar olduğunu söyler. Bu kavramları sanat, düşünce ve
medeniyet düzleminde ele alan Karakoç'a göre Fazıl’ın şiirindeki bu unsurlar arasındaki
insicam ve birbirilerini bütünleyen konumları, şiirinin ardındaki düşünce ve medeniyete işaret
etmektedir. Çünkü şiirinde sürekli bir oluş, devinim ve arayışın habercisi, sancısı veya
kaynağı olan bu unsurlar, şiirdeki manayı görünür kılan bir anlam labirentiyle birlikte
ilintilendiği medeniyetin söylem direngenliğini yansıtır. NecipFazıl’ın şiiri anlam, ifade,
sözcüklerin seçimi, birbiriyle ilişkisi bakımından fiziksel dünyanın ötesine uzanan, varlığın
kendini bulmasını telkin eden bir anlam dünyası üzerine inşa edilmiştir.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un Necip Fazıl’ın şiiri hakkındaki değerlendirmelerden
hareketle, şairin şiirindeki dinamizmi oluşturan unsurlar irdelenecektir.
Anahtar Söcükler: Şiir, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, mutlak hakikat, benlik, arayış

Abstract
Poem, which has a special place in literary genres, is known for the peculiarity of its
form, the density of the language, the priority of images and symbols, the balanced use of
emotion and thought. This situation arises from the form and content of the poem. Its
predictability enables works to take on a deep, a estheticized content of art and thought, and a
spreading image and a strong discourse. It is possible to mention Necip Fazıl Kısakürek and
Sezai Karakoç who are known for aforementioned characters in modern Turkish poetry. What
makes their poets important are themes that stand close to each other in his poems, the
closeness of discourse and expression, the relationship between pioneer and successor.
Especially, Karakoç’s identifications of Necip Fazıl’s poem draw attention. Examining
Kısakürek’s poetry, Karakoç argues that concepts such as absolute truth, self, poetry, poet,
death and time are the dynamics of constructs his poetry. According to Karakoç, who deals
with these concepts within art, thought and civilization frameworks, the coherence and
1
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complementary positions of these elements in Fazıl’s poetry point to the thought and
civilization underpinning his poetry. Fazil’s poetry reflects the discourse of persistence of
civilization to which is associated with a maze of meaning that makes the meaning in poetry
visible as there are elements in his poetry that the harbingers, pains and sources of a
continuous formation, movement and search. Necip Fazıl’s poem is built on an approach that
extends beyond the physical world in terms of meaning, expression, choice of words, and
close to each other. It also encourages existence to find itself. Based on Sezai Karakoç’s
evaluations of Necip Fazıl’s poetry, this study aims to examine constructs that constitute the
dynamism of his poetry.
Keywords: Poetry, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, absolute truth, self, search

Giriş
Son bir buçuk asır içerisinde muhteva ve biçim olarak birçok değişim geçiren Türk
şiirinde yaşananlar, değişimden öte anlamlar ihtiva etmektedir. Dönemsel olarak birbirinden
farklı olan bu değişimleri vasıflandırmak gerektiğinde ani ve hızlı ifadelerini kullanmak
yerinde olur. Bu çerçevede geniş bir zamana yayılması gereken değişimlerin kısa bir zaman
diliminde meydana geldiğini Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyeti’in ilk yılları örnek
teşkil etmektedir.
Osmanlı’nın son dönemlerinde ortaya çıkan siyasal, sosyal ve kültürel değişimlerden
etkilenen şiir, İslamiyet’in kabulüyle asırlarca şekillendiği İslam kültüründen uzaklaşarak
Batı’nın etkisine girer. Şiirin Tanzimat’la ilkin muhtvada beliren Batı'dan etkilenme süreci
katlanarak devam etmiş; bunun sonucunda içerik tamamen Batı'ya göre değişmiştir. Batı
dünyasının kültürel değerleri ve felsefesinin kaynak olduğu muhtevadaki değişimin zamanla
biçime yansıması neticesinde farklı formlarla tanışılır. Şiirin iki cihetten Batı etkisine
girmesiyle edebi atmosferin buna göre hususiyet kazanması sonucunda geleneğe yaslanan
şiirlerin dikkate alınmamasına kimi zaman da yadsınmasına neden olmuştur.
Şiirde dışlanmış bir muamele gören İslam kültürüne dair bu süreç Cumhuriyetin
erken dönemine kadar devam eder. Cumhuriyet devri şairlerinden N. Fazıl ile birlikte şirin
geleneksel değerlerle buluşması söz konusudur. Özellikle içerik olarak tümüyle Batılı bir
renge bürünen şiirin yönünü Necip Fazıl, İslam kültür ve medeniyetine doğru çevirmeye
çalışır. Şairin bu girişimi, bu dönemde düşüncede, politikada ve sanatta beklenmediğinde
büyük tartışmalara yol açar. Necip Fazıl’ın aksiyoner kişiliği, düşüncede İslam kültürüyle
kurduğu bağ diğer bir deyişle ‘Cumhuriyet devrinde İslam düşüncesiyle ilişki kuran çok az
kişiden biri oluşu’ (Özdenören, 2015: 18) ve bunu ‘entelektüel alana taşıyanlardan ilk kişi
olması’ (Karakoç, 1983: ?) şiirin muhtevasında yaptıklarını ön plana çıkartır. Şiirin
içeriğinde yaptıklarını poetik zemine de taşıyan şairin, burada vurguladığı şey İslam’dır,
Bu anlamda “Necip Fazıl'ın poetikasının, modern şiirin İslami kavramlarla yorumlanması
açısından ilk poetik metin” olduğuna dair bir kanaat mevcuttur (Ayçil, 2015:135). Şiirde
ve poetikada uzun yıllardır süregelen yerleşik anlayışa karşı bir duruşu temsil eden bu
tutum bir nevi coğrafya, tarih ve kültür gibi “üç unsurdan (müteşekkil) medeniyetin,
devletin resmi ideolojisine bağlı olarak Batı medeniyeti anlayışı çerçevesinde değer
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bulduğu yıllarda, İslam medeniyetinin hatırlanması, bir bellek olarak yirmi birinci yüzyıla
taşınması konusunda” Mehmet Akif, Necip Fazıl ve Sezai Karakoç “resmi kanonun dışında
bir yol izle(yerek), düşünce ve sanat eserleri ile bu mücadeleyi yürütmüşlerdir.” (Koçak,
2016: 220) Kanonun belirlediği sınırların dışına çıkmanın büyük bir mücadele
gerektirdiğini belirten bu cümleler, Necip Fazıl’ın yüklendiği misyonu betimler. Bu
dönemde kanonun sanat dünyasındaki konumunu Necip Fazıl, yaptıklarıyla tartışmalı hale
getirir. Çünkü “Kanon” Necip Fazıl’ı, zihniyet değiştirdikten sonra görmezden gelmek için
elinden gelen gayreti göstermiştir. Bu da yetmemiş unutturabilmek için de gayret
gösterm(esine)” karşı sanatçının yürüttüğü mücadele, çoğu kişi için cesaretlendirici
olmuştur (Sali, 2013: 144). Sanatçının bu tutumu, sanatındaki yeni anlam ve biçim
formlarını deneme hem karşıtı olanlar hem kendine yakın duranlar tarafından tartışılmıştır.
Bu çerçevede tartışmaya katılanlardan biri İkinci Yeni şiirinin temsilcilerinden
Sezai Karakoç’tur. Necip Fazıl’ın şiirini çeşitli yönleriyle irdeleyen Karakoç, özellikle
şairin muhtevada yapmak istedikleri üzerinde durur. İki sanatçı arasında öncü ve ardıl
ilişkisi, düşünce ve şiirde aynı kaynakta beslenmeleri daha doğrusu ikisinin de düşünce ile
şiir anlayışının arka fonunda İslam kültür ve medeniyetinin olması, “son elli yılda İslami
duyarlılıkla yetişen aydın insanların zihni olgunlaşmalarında(ki) katkıları”, sanat
anlayışlarının birbirine yakınlığı, kimi zaman aynı fiziki mekanı paylaşmaları birbirileri
hakkında söylediklerini önemli kılmaktadır. Bu çerçevede Karakoç’un Necip Fazıl’a dair
belirlemeleri dikkate değerdir (Barın, 2015: 170).
İki sanatçı arasındaki münasebet somut bir düzlemde ele alındığında bunun uzun
süren bir ilişkiye tekabül ettiğine tanık olunmaktadır. Özellikle bu ilişki Karakoç
cephesinde Necip Fazıl’ın yazılarını takip etmek ve bunu dışa vurmamak biçiminde
Karakoç’un iç dünyasında yoğunlaşır:

“Hatıralarından öğrendiğimize göre, Sezai Karakoç, üstadı Necip Fazıl’ın
sohbetlerinde genellikle, hiç konuşmaz, soru sormaz, hep anlatılanı dinlermiş.
Üstadı’nın bütün eserlerini ve Büyük Doğu’ları, onun hakkında yazılmış hemen
hemen her yazıyı okumuş olduğu halde, bu tarafını öne çıkarmanın bir saygısızlık
olduğunu düşünerek, bunları hiç belirtmez ve söylemezmiş. Şiir yazdığını, hatta
şiirinin Büyük Doğu’da çıktığını da...” (Karataş, 1998: 119-120).

Uzun bir döneme dayanan ilişkileri hakkında dönemin entelektüellerin ifadelerinde de
rastlanır. Bunlardan biri olan Cemal Süreya, ikili arasındaki ilişkiyi “Mehmet Akif'in tinsel
görüntüsüyle adamakıllı dürüst bir Necip Fazıl’ınkini iç içe geçirin yaklaşık bir Sezai
Karakoç fotoğrafı elde edebilirsiniz.” ifadesiyle anlatır ( Süreya, 1988: 308-309). Bu ilişki
hakkında Karakoç’un hatıralarında da değerlendirmeler bulunur. Uzun bir zamana tekabül
eden bu münasebette, ikilinin tanışması, diyalogları, kırgınlıkları ve birbirine verdikleri
destek gibi konular işlenir. Sağlam bir temele dayandığı görülen bu ilişkinin Karakoç
cephesindeki görünümü “Karakoç, sayısız güçlükle karşılaşmasına rağmen inandığı
davadan ömrü boyunca vazgeçmeyen bu şairi ergenlik yıllarından itibaren kendisine rehber
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edindi.” sözleriyle değerlendirilir (Sürgit, 2013: 164). Aralarındaki münasebete salt
Karakoç tarafından bakmamak gerekir. Karakoç'un kimi yazı ve çalışmalarını takip edip
belirlemelerde bulunduğuna dair Necip Fazıl’ın Son Postası gazetesinde Karakoç’un şiir
kitabı Şahdamar üzerine kaleme aldığı yazısı (Sürgit, 2013: 188) ve “şairi kendi sırrına
müştak bir tılsım ustası olarak tanıtması” (Arslan, 2015: 35) ilişkiye dair önemli verilerdir.
Aralarındaki sıkı bir diyalog, sanat anlayışlarının yaslandığı bazı kavramların da aynı
olmasına sebep olmuştur. Çünkü “Sezai Karakoç da Necip Fazıl’a koşut olarak sanatı
mutlak hakikatin arayışı olarak görmektedir.” (Şen, 2018: 353)
Necip Fazıl’ın düşünce ve sanat dünyasını yakından takip ettiği görülen Sezai
Karakoç, şairin şiir evrenini ele alırken şiirinde bir dinamizm olduğu görüşündedir.
Yaşamı, fikirleri ve sanat anlayışının beslediği bu dinamizmin arkasında İslam kültürü
yatmaktadır. Necip Fazıl’da İslam kültürünün üstlendiği bu rol, sanat çizgisinin
belirlenmesinde öncelikli faktördür. İslam sanatının temelini oluşturan ‘mutlak hakikatın’
Necip Fazıl’da belirgin olduğunu söyleyen Karakoç’un bu belirlemesi, İslam düşüncesinde
eşyayı dışarıda bırakan, eşyanın ötesine geçme görüşünü yansıtır. Kuran’da güçlü bir
biçimde vurgulanan bu anlatım doğrultusunda soyutlama ile somutlaştırmanın önüne
geçilerek önceki dinlerde Allah’ı güreşen (Eski Antlaşma-Tevrat, 2001: 41-70), Mesih
şahsında cisimleştirme (Yeni Antlaşma-İncil, 2001: 1434-1564) gibi anlatımlar
engellenmek istenmiştir. Böylelikle soyutlama ile hem tevhid inancının korunması hem
mutlak hakikat ile ‘eşyanın direncinin kırılması’ amaçlanmıştır (Özger, 2013: 313).
İslam literatüründe merkezde konumlandırılan mutlak hakikatin, Necip Fazıl’ın
şiirindeki asıl rengi oluşturduğunu belirten Karakoç’un bu değerlendirmelerine koşut başka
araştırmacılar tarafından yapılan tespitler de mevcuttur. “Necip Fazıl’ın poetikası da bu
fikirlerle başlar. Şair, mutlak hakikati bulma yolundaki bir yolcudur. Mutlak hakikat
Allah’tır. Ve şiirin ister ona inanan ve ister inanmayan elinde, ister bilerek ve ister
bilmeyerek, onu aramaktan başka vazifesi yoktur.” (Çetişli 2009: 129). Mutlak hakikat ve
şair ilişkisinin irdelendiği bu cümlelerde, doğrusu şairin kim olduğu konusunda İslam’ın
referansları anıştırılır. Diğer bir ifadeyle şairin alması gereken yol ve arayışın vurgulandığı
bu ifadeler, İslam’da şair ve şiirin konumunun ne olduğunu hatırlatır. Bunu “‘Allah’ın sır
hazinesi Arş’ın altındadır ve anahtarı şâirlerin diline verilmiştir.” hadisine dayandıran
Karakoç, devamında. “Buyuran ilâhî vahyin mukaddes dudakları, her hâdisede olduğu gibi
bütün bir (poetik-şiir) dâvasında da, tek cümlenin esrarlı menşûru (prizma) içinde ve hiçbir
fâninin ulaşamayacağı nispette şiir hakikatini renk ve çizgiye boğmuştur.” sözlerini sarf
ederek şairi ve şiiri tümüyle İslam’ın öngördükleriyle değerlendirir (Karakoç 2012: 13).
Açımlamak gerekirse İslam’dan etkilenme, Necip Fazıl’a bir bakış vermenin yanında onun
iç dünyasında süreklilik arz eden bir devinimin olmasını da sağlamıştır. Bu özellik, Fazıl’ın
birçok alana yönelmesini, üretken oluşunu, kalıcı ve etkileyici düşünsel ve sanatsal bir
üretimde bulunmasını sağlamıştır. Bu minvalde “vehimler, sorular, arayışlar ile inanmış
mutmain bir yürek arasında gidip gelen bir edebiyatçı/düşünce görünümü sergilemiş,
bireysel arzu ve seçimleriyle fanilik çatışmasının gerilimini yaşamıştır.” (Tosun, 2020: ?)
Bunlarla beraber onun önemli diğer bir özelliği şiirine münhasıran bir çizgi olmasıdır. Şiiri
bu yönüyle öncekilerden ayrıldığı gibi sonraki kuşakları da ciddi anlamda etkilemiştir. Bu
bağlamda şiirinde insan tek vechesiyle değil, birçok yönüyle görünür kılınır. Böylece
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“insanı sosyal ve kişisel sorunlarıyla yakalama ve bunları hiç alışılmamış imajlarla
sergileme şiir(inin) karakteristiği(dir.)” (İnan’dan akt. Bulovalı, 2020: ?) Bu belirlemeler
ışığında Necip Fazıl, düşüncede ve sanatta yeni bir sesi temsil eden kişidir. Bu konuma
erişmesinde kendisiyle yetinebilen bir şuur söz konusudur. Onu başkalarından ayıran bu
hususiyet kimi zaman ‘iç akış’ olarak tanımlanmaktadır İç akışa olan bu vurgu, şairin
tezatlıklarla dolu, devingen, bir menzile odaklı ve üretken iç dünyasına işaret eder (Gezgin,
1997: 212).

1. Geleneğe Dönüş
Sosyal, kültürel, düşünsel ve edebi değişimlerin Batılı bir forma bütünmesiyle tüm
yazın türlerinde olduğu gibi şiirde de büyük bir değişim yaşanır. Gelenekle bağı zayıflayan
Türk şiiri, Batı düşüncesi ve şiirinin şekillendirdiği mecrada; duygu ve düşünce iklimi, dil,
söylem, kavram, dizedeki anlam örgüsü gibi unsurlarla Batı etkisinde kalır. Batı’nın tümüyle
egemen olduğu bu atmosfer içerisinde gelenek ile düşünsel bir ilişki kurmak veya sanatını bu
düşünce iklimine yaslandırmak ciddi bir dirayet gerektirmekteydi. Necip Fazıl’ın dönemin
koşullarına rağmen gelenekle bağ kurma teşebbüsünde bulunması “sanat, estetik, hayat ve
etik, modern Türk şiirine hakim psikolojik ve poetik tavır açısından son derece önemlidir.
Değer oluşturan bu tavır, şairlerin de modern Türk şiir tarihinin de seyrini değiştirmiş(tir).”
(Akay, 2017: 7) Kökleri 1922 ile 1939 yılları arasında belirmeye başlayan bu değişim,
sanatçının bazı şiirleriyle özdeşleşmektedir. Özellikle 1928’de Kaldırımlar ve 1939’da Çile’de
‘öteden beri insan ruhunda karşılaşılan kaos hali, bir tarafa bırakılarak her türlü oluşu mutlak
hakikate göre algılama ve anlamlandırma’ söz konusudur (Kaplan, 2017: 34). Dönem açısında
farklı bir sesi barındıran bu girişim, Batı ve Batı’nın argümanlarıyla biçimlenmiş modern
Türk şiiri için beklenmedik çıkış olmanın yanında geleneğin yeniden dirilişini de sembolize
etmektedir.
Devrin atmosferi içerisinde bu hamlenin sanatçıya öncü görevini yüklediğini belirten
S. Karakoç, Necip Fazıl şiirinin gerçek Türk şiiri için bir kaynak olduğunu gelecekte de
olacağını “Gerçek Türk şiirinin gelecekte yine kendisini bulmasının en önemli bir kaynağı da
N. Fazıl şiiridir. Her şey bittikten, toplum bütünüyle adeta varolma savaşını yitirdikten, her
türlü umut kaybolduktan sonra sessizce toprağa bir tohum düşüyordu.” sözleriyle açıklarken
bunun sürpiz olduğunu söyler (Karakoç, 1997: 52). Yapılan açılımın, Türk şiiri için taşıdığı
önemin vurgulandığı bu cümlelerde dikkat çeken başka bir husus, bunun devrin koşulları
içerisinde büyük bir umuda karşılık geldiğidir. Bunun nedeni dönemin baskın sanat ve
düşünce anlayışında gelenek ve onunla biçimlenen sanat ve düşüncenin yer bulmasının
imkansız bir hale gelmesidir. . Fakat N. Fazıl’ın girişimi belirtildiği gibi büyük bir yankı
uyandırmanın yanında gelecek açısında da umutsuzlukların umuda evrilmesini sağlamasından
ötürü, “kendisini bulmasının” ifadesiyle, şiirin gelenek ile kesilen ilişkisinin yeniden oluştuğu,
aidiyet ve kimliğine kavuştuğu belirtilir.
Necip Fazıl’ın ‘metafizik duyarlılıktan mutlak hakikatı’ bulmaya dönüşen sanat çizgisi
gibi düşünce dünyasında da benzer bir süreç yaşanmaktadır (Kaplan, 2017: 34). ‘Mutlak
hakikatın hakim olduğu aydınlık bir düşünce’ şeklinde tanımlanan bu fikri dönüşümün devrin
şartları içerisinde (Kaplan, 2017: 34) beklenmedik bir atılım olduğunu Karakoç, “Düşüncede
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de N. Fazıl’ın çıkışı yine toplumun umut bakımından en beklenmedik anında olmuştur..”
sözüyle açıklar (Karakoç, 1997: 53). Bu ifadeyle Necip Fazıl’ın üstlendiği misyona atıfta
bulunularak onun birçok yönüyle öncü olduğu vurgulanır. Özellikle 1940’lı yıllardan
başlayarak bu misyonu yerine getirdiğine dair bir yaşama sahiptir. Şiirde ve düşüncede
yaptıkları, yayınla ilgili çalışmaları, nesirdeki üretkenliği bu çerçevede gelişir. Bu misyonun
ne olduğu konusunda Karakoç’ göre “geldiği çağ gereği, yalnız ona mahsus bir özellik
(olarak) İslam’ın gündeme getirilmesidir.” (Karakoç, 1983: ?)
2. Eşyanın Ötesine Uzanmak: Benlik ve Mutlak Hakikat
Sanatını bir düşünce örgüsü üzerine temellendirip ona bu bağlamda bir şekil vermek
sanatçının önemli hususiyetlerinden biridir. Bunu yapıtlarının merkezine yerleştiren sanatçılar
için düşünce-sanat bütünlüğü ve kaygısı bir tercih olmayıp zorunluluktur. Necip Fazıl’ın dahil
olduğu bu sanatçıların düşünce ve sanat dünyasında; devinen, sürekli başka kavramların
çağıştırıldığı, bir önceki duygu ve düşüncenin sonrakilere temel teşkil edecek şekilde
kurgulandığı bir atmosfer mevcuttur. Necip Fazıl’ın hem yakınında bulunan ve hem eserlerini
takip eden biri olarak Sezai Karakoç da bunun altını çizer. N. Fazıl’da mutlak hakikat
biçiminde tezahür eden bu durum, şiirini oluşturan bütün unsurların ötesinde yer alan bir öz
konumundadır. Şiirin oluşumundaki bileşenlerin mutlak hakikat ile eş değer olmadığı “Şair
mutlak hakikati arayıp durmaktadır. Kelimeler, sesler, musiki, imajlar onu belli bir anlama ve
yoruma götürmektedir, ama bunlar da hemen arkasından yetersizliklerini ona duyurmaktadır.”
cümlesiyle ifade edilir (Karakoç, 1997: 67). Bir aşamadan sonra yetersizlikleri ortaya çıkarak
bir kısır döngüye dönüşen diğer unsurlardaki bu durum, Karakoç’un ima ettiği gibi sanatçının
ruhunda devam eden arayışın sonucudur. Maksudunu bulana dek devinimi sürecek bu arayış,
doğrudan İslam kültürünün üzerine inşa edildiği mutlak hakikat kavramına işaret eder. Sözü
edilen arayış hakkında ‘mutlak hakikat Allah’tır’ diyen Necip Fazıl’ın şiirinde arayışla
griftleşen, muamaya dönüşen ama her dizesinde metafor ve imgeyle zenginleşen, bir önceki
ifadenin doğurganlığını bir sonrakinin içine yerleştirirerek beklenti ve umudu sürekli
yükselten dingin ve aynı zamanda hareket halindeki bir söylem mevcuttur (Savaş, 2017: 205).
Şiirin unsurları gibi kavramlar da bu arayışta yeterli olamadıkları için şairin iç
dünyasındaki değişim, çalkantı, ontolojik kaygı ve metafizik ürpertiye çare bulmakta aciz
kalırlar. Değişken ruh halini dizginlemekten uzak birer araç olan bu kavramların kimi zaman
bundan ayrılarak ruh haliyle özdeşleşen bir biçime büründükleri hatta ruhu kıskaca aldıkları
“Sembolizm, soyutçuluk ve mistisizm, kimi zaman bir araç, kimi zaman bir ruh hali kimi
zaman da dar bir unsur.” cümlesiyle ifade edilir (Karakoç, 1997: 67). Modern çağla anılan bu
kavramların, şairin arayışında çözüm olamamaları, arayışın bunlar ötesinde bir amaca
odaklandığını gösterir. Çünkü süreç, özne tarafından kurgulanan bir tiyatral dünyanın ötesine
geçip, özneye hakim olanı bulmaya yönelir. Bu da arayış yolculuğunda geçici, oyalayıcı,
varoluşsal sancıları dindirmeyen kavramların aşılması gerektiğini telkin eder. Böylelikle
sanatçının ruhunu dinginliğe ulaştıracak mutlak hakikate ulaşmanın; modern çağın sunduğu
argümanların yadsınmasıyla olabileceğine işaret edilir. Kısacası ‘modern ortamda yaşanan
varoluşsal krizin’ aşılması noktasında referans olarak ‘İslami söylem’ dikkate alınır (Altun,
2015: 327). Şairin bu söyleme ulaşmasında zorlu bir sürecin sonunda ulaşabildiği söylenebilir.
Bu tarz bir söylemin elde edilmesi şiirimiz için de yenidir. İç aleme yoğunlaşan ve sonrasında
kendinden emin bir gür sesin çıkmasını sağlayan bu durum hakkında “dış alemden bir kaçış,
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iç alemde trajik bir kendini suçlama görülmektedir. Aslında bireyin kendisiyle girdiği bu tür
bir iç mücadele de şiirimizde yenidir.” tespitleri söz konusudur (Cengiz, 2011: 83).
N. Fazıl’ın şiirindeki dinamizmi sağlayan diğer bir kavram benliktir. ‘Ben’ zamiri ve
‘lik’ ekiyle oluşan kavram, kişinin tekiliğini ve kendisini merkeze almasını ön görmektedir.
Necip Fazıl’da ilkin bu şekilde görülen benlik, ilerleyen safhalarda başka bir merhaleye
geçmenin basamağı olur. Bu minval üzerine benlik, gurur ve umursamazlığın karşılığı değil,
kendini bilme ve yaratıcı karşısında sorumluluğunu idrak etmek olarak algılanır. S. Karakoç,
N. Fazıl’ın şiirinin ve düşüncesinin çıkışında benlik kavramının olduğunu; “N. Fazıl’ın şiiri
ve düşüncesi, çıkışında, doğrudan doğruya insanın, hakikati arama, güzelin, iyi ve doğrunun
en taze özlerini ve perspektiflerini (ben)in en mahrem varoluş kaygısıyla karşılaştırma
atılımından doğmuştur.” ifadesiyle belirtir (Karakoç, 1997: 67). Cümlenin içerdiği iki karşıt
durumdan biri; varlığın/yaratılanın en öz hali diğer ise benin bunun karşısındaki konumu,
sorgulayıcı tavrı, şüpheleri ve kendini anlamlandırma mücadelesidir. Karşısındakilerinin her
oluşumunda, kendi varoluşsal sancılarıyla karşılaşan benin bu durumu mahrem olarak
vasıflandırılarak ya benliğin merkez olduğu dar bir anlayış ya da yaratıcı ile ilişkili geniş bir
perspektif ima edilir. Özetle konunun mahrem bir boyuta kayması, ben için özne olmaktan
kaynaklı kendine pay çıkarıp konum sağlamak veya mutlak hakikat eksenli mecrada yol
almaktır. Necip Fazıl’da ikincisinde karar kılan ben, karşılaştırıldakilerin oluş, değişim ve
mutlak hakikat ile ilişkileri bağlamında sorgulamlarla varoluşsal kaygılarını giderecek ve
zihninde soruları cevaplayacak şeyin mutlak hakikat olduğunu idrak eder. Bu çerçevede
“şairin ‘ben’i, imajları bir varlık sancısının zaruri yansıması haline getir(diği)” söylenebilir
(Ayçil, 2015: 141). Netice itibariyle şiirinde ve düşüncesinde derin bir varoluş kaygısının
bulunduğu sanatçı, benlik etrafında birbirine eklenen sorularla benliğin özerkliğine değil,
mutlak hakikat ile özgürlük ve dinginliğe ulaşır. Böylelikle varoluşunda yaratıcı ile
ilişkilendirilerek anlam kazanan benliğin eriştiği bu konum, İslam edebiyatının güçlü
seslerinden Yunus Emre’deki benliğin mahiyetini anıştırır. İki şairde de evren ile birlikte
yaratıcı karşısında sorgulanan ve bunun sonucunda ne olduğu bilincine varabilen bir benlik
söz konusu olduğu için “aynı ruh ikliminin yoldaşları olma bakımından” aralarında “bir
paralellik” bulunması doğrultusunda “sadece estetik kaygı şairleri olmadıklarından, sınırları
aşarak, ruhun selametinden doğan yeni bir dünyaya açılmışlardır.” (Baş, 2005: 327). Sonuç
olarak N. Fazıl’da benliğin modern çağın ön gördüğü yaklaşımlardan farklı olarak gelenekle
ilintilendirilip bir neticeye erdirilmesinin yakın dönem şiirinde önemli bir değişim olduğu
“kendi ‘ben’ini ‘ben’ olma serüvenini en ileri düzeyde kendi şiirine taşıyan kişidir.” sözüyle
belirtilir (Taşdelen’den akt. Canatak, 2017: 318).
Necip Fazıl şiirinde üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir husus benlik-nesne
ilişkisidir. Maddenin, imajın ve eşyanın yaşama egemen olduğu bir dönemde Necip Fazıl şiiri
bunun dışına çıkarak, başka bir şiir evrenini düşler. Bu minvalde sanatçının şiirini oluşturan
kavramlar, ben olup/olamamanın neticesinde konumlanırlar. İçinde oldukları yer, onların bir
bene sahip olmadıkları için özne statüsünde bulunmayacakları gibi varoluşsal kaygıyı da
yaşamazlar. Bu belirlemeler ışığında sanatçının şiirinde, eşya panteizm örneklerinden ve
manzara parçalarını canlandırmaktan uzak, benin varoluş devinimine göre hareket eden
ruhsuz öğelerden ibarettir. Eşyanın bu durumunu “N. Fazıl şiirinde eşya bir ruh
taşıyamamanın ve ‘ben’ olamamanın azaplarıyla çürüyen ve eriyen bir şuur ve zihin savaşını
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vermek için yerlerinden kımıldayan ve kalışıyla düşüşü bir olan oluş ve yaradılış
parçalarıdır.” sözüyle açıklayan Karakoç, bunu “‘Gözleri çıkarılmış bir ama gibi’ olan evler,
eşyanın hakikatı tek başına kavrayamamasının imajıdır.” ifadesiyle örneklendirir (Karakoç,
1977: 71-75). Bu açıklamalarla birlikte eşyaya olan bakışının temelinde maddeye karşı
muhalif tavrı bulunan şair, “statik, durağan bir mistikle eşyayı yorumlamakla yetinen bir şair
değildir.” (Nas, 2015: 66) Sanatçı, metafizik öğelerden yoksun maddenin şiirde (sanatta)
yoğun işlenişinin karşısında durarak, madde dışında başka şeylerin de konu olabileceğini
göstermiştir. Netice olarak “eşyanın ‘maverası’na yani somut olanın ardına gizlenmiş olanlara
odaklan(n)” şair, “Bu esnada, bir yandan eşyanın anlamını didiklerken, diğer yandan kendini
onun karşısında/aynasında hesaba çeker, sorgular.” (Issı, 2017: 196)
Necip Fazıl’ın şiirinde eşya ve madde dışında benliğin karşılaştığı diğer bir kavram
hiçliktir. Hiçlik ile karşılaşma benin olgunlaşmasında ciddi bir etkiye sahiptir. Bu kavram
etrafında gelişen sorgulamalar, her seferinde benin durduğu zeminin kaygan ve geçiciliğini
hatırlatır. Karakoç, bu durumu “Şiir aslında, N. Fazıl’da sürekli olarak “ben”in hiçlikle yaptığı
ölümüne savaşın en etkili ve belki de tek silahıdır.” sözüyle belirtirken bazı ifadelere benlik
ve hiçlik arasındaki münasebetin nasıllığını ve şiddetini belirtecek anlamlar yükler (Karakoç,
1997: 67). ‘Ölüm, savaş ve tek silah’ gibi kelimelerin betimlediği bu ilişkinin aslında iki
kavram arasında kendini var kılmanın, mücadeleyi bir sonuca ulaştırmanın gerekliliğini ve
zorunluluğunu ortaya koyar. Bu bağlamda Necip Fazıl şiirinde iki kavram arasında birbirini
etkisiz kılmaktan ötürü gerilim ve çatışmadan kaynaklı gerginlik, endişe, umut, umutsuzluk
ve beklenti söz konusudur. Ayrıca bu esnada hakikatı bulmada acı duygusunu göz ardı
etmemek gerekir. Modern çağın kimi şairlerinde metafizik, Necip Fazıl’da ise hakikat
şeklinde beliren bu duruma “şairin kendi ben'inden acı çekmesiyle ulaşılır. Acı (da) şiirin itici
gücü, motorudur, çünkü bir eksikliğin, bir özlemin ifadesidir.” (Umran, 1997: 46)
İki unsur arasındaki münasebette dikkat çeken kavramlardan biri ontolojidir. Benliğin
hiçlik karşısındaki en güçlü argümanı olan ontolojik kaygı, ona sürekli kendin olabilmeyi,
üzerinde durduğu kültürle ilişki kurmayı, bunu evrenle olabilecek bir biçimde kurgulamayı
telkin eder. Hiçlik bir nevi, sanatçının şuurunda; önce parçalanma sonra toparlanma
sağlayarak ontolojik bilincin evrenle ilintili olmasını ön görür. Toparlamak gerekirse “şairin
kendi ‘ben’ini dış dünyada gördüğü nesne ve objelerle görünür kıldığ, bu bağlamda anlamı
zenginleştirdiği, ‘ben’ tekrarlarıyla kendi şahsında bütün insanlığı kapsayan, metafizik
anlamda insanı anlatan bir kavram olarak algıladığı ortaya çıkar.” (Canatak, 2017, 320)
S. Karakoç’un Necip Fazıl'ın şiirinde dikkat çektiği diğer bir kavram yolculuktur.
Sanatçıda yolculuk, mutlak gerçeğe odaklı, önüne çıkan engelleri aşmada irade sahibi bir
benliği resm eder. Sözgelimi bu yolculukta kendini merkeze alan ben, engel teşkil eden
madde ve eşya, çözüm olamayan sembolizm ve diğer kavramlar ile hiçlik aşılması gerekenler
olarak vasıflandırılır. İlk cephesi bu şekilde cereyan eden yolculuğun, dikkat çeken diğer bir
cephesi ise engel olan unsurların benliğin olgunlaşmasında, kişinin içe yoğunlaşmasında, göz
ile kalp arasındaki bakışımın oluşmasında yaptığı etkidir. Karakoç, bu yolculuğu Batılı
şairlerden farklılığını, monoton hayattan ayrı oluşunu, fizikötesine uzanarak ideal ülke ile
ilişkisini şu şekilde anlatır:
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“Batılı şairlerde olan daha çok alışılmışın dışına çıkma arzusu, monoton hayatın
verdiği can sıkıntısından kurtulma isteğidir. (...) N. Fazıl’ın yolculuk imajında ise,
tamamen fizikötesi bir atılım, bu dünyanın dışında ve çok ötesinde varolan ideal bir
ülkenin özlemi, hatta bu özlemi de aşkın, yakalama cehdi gizlidir.” (Karakoç, 1997:
61)
Batılı şairlerin dünyanın başka bir yerine gitme, mekan değiştirme şeklinde tezahür eden ve
bir nevi kısır döngü oluşturan yolculukları, Necip Fazıl şiirinde ‘ezel ve ebed ile
vasflandırılan bir ülkeye odaklanır.’ (Karakoç, 1997: 62) Bu, şiirine arayışlarla örülü, tasavvur
edilen ülkeye özlem duyan, bu dünya ile gidilmek istenilen yer arasında mukayese sağlayarak
sürekli kendini yoklayan bir özellik kazandırır. Necip Fazıl’ın yolculuğu sadece Batı şiirinden
farklılık içermiyor. Aynı zamanda Doğu şiir anlayışından da ayrılmaktadır. Doğu şiirinde
çoğu kez fizikötesi alemi bulmak amacıyla yapılan yolculuk, mistisizme dönüşür. Böylece bu
yoculuk, bireysel planda kalarak hakikat ile buluşması akim kalır. Necip Fazıl’da ise
yolculuğun her aşaması bir sonrakinin temelini ulaştırarak varılan merhalelerin birbirine
eklenerek gerçeği bulmaya odaklandığı “...başlangıçta mistik bir güçle eşyanın, daha sonra,
karşısına çıkan ölümün perdesini kaldırarak birdenbire ruhun büyük cehdiyle hakikatle
karşılaşmıştır. Bu Tanrı’dır.” ifadeleriyle belirtilir (Karakoç, 1997: 69). Bireyin kendini
bulmaya odaklı bu yolculuk/arayış, şiirde derin izler bırakır. Bir nevi hakikat bazlı bu arayış,
Cumhuriyet döneminde üstlendiği metaforik konumu sonraki dönemlerde de devam etmiştir.
Bu etkiye dair şu belirlemelerle karşılaşılır:
“Öznenin varlık sancısını dindirebileceği bir hakikat aranışı olgusu şiirimize Necip
Fazıl’la gelmiştir. Bu olgu sonradan modern şiirimizin odağı olmuştur. Bu olguyu,
tutunacak hiçbir şeyi kalmamış, hayatta yapayalnız kalmış modern insanın bu acıdan
çıkış için çırpınışı olarak tanımlamak da mümkündür.” (Ekinci, 2015: 256)
Necip Fazıl’da ten de eşya ve kavramlar gibi engel ve ayak bağı olup ruhu hapseden
şeklinde betimlenir. Bundan hareketle ten, sözü edilen unsurlar gibi aşılması gereken bariyer
olarak görülür. Karakoç, konu hakkında “Baudlaire, zaman zaman ten hazlarına kendini
bırakıp gitmektedir.(...) N. Fazıl’da ise ten, daha çok insanın ayağını bağlayan bir bağdır.”
ifadesini kullanarak tenin nasıl algılandığını ortaya koyar (Karakoç, 1997: 64). Baudlaire’de
ten, sanatçıyı esir alarak onu arzu ve hazların peşinde koştururken Necip Fazıl’da ise
oyalıyıcı, hakikate erişmede engel teşkil eder. Görüldüğü gibi aralarındaki farklılığın nedeni
hakikatın amaç edinip/edinmemesinden kaynaklanmaktadır.
Hakikatin şiirde öncelikli olması, metnin bunun üzerine temellendirilmesi Necip Fazıl
şiirini ayrı bir yere koyar. Bunun şiirinin poetikasının özünü oluşturduğu “N. Fazıl,
poetikasında şiiri hakikati arayan özel bir vasıta olarak anlatır.” cümlesiyle ifade edilir
(Karakoç, 1997: 88). Şiiri bu ifadelerle açıklanmaya çalışılan N. Fazıl da benzer bir söylem
kullanır. Burada şiire dair olarak “Ana gayesi,mutlak hakikati usullerin en ince ve en giriftiyle
aramak olan şiir.” ifadelerine yer verilir (Kısakürek, 2000: 476). Şiirin bu şekilde açık ve
kesin ifadelerde tanımlanması, ona atfedilen sorumluluklardan kaynaklanmaktadır. Çünkü
şiir, salt hakikati aramakla değil, bu arayışta ön gördüğü estetikle de dikkat çekmektedir. Şiir
hakikat yolunda estetize edilmiş bir dil ve bunun bileşenleri olan imge, metafor ve sanatsal
unsurlarla öne çıkmaktadır. Şiire yönelik bu belirlemelerin benzeri başka değerlendirmelerde
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mevcuttur. Şiir, “Eşya ve hâdiselerin, bütün mantık yasaklarına rağmen en mahrem, en
mahcup, en nazik ve en hassas nahiyesini tutarak ve nisbetlerini bularak mutlak hakikati
arama işi” olarak nitelendirilir (Kısakürekten akt. Issı, 2017: 198). Mutlak hakikati arama, ona
varma istenci; durgun eşya ile sınırlı kalabilen ve ötesine geçemeyen mistisizm ve “benin
bunalımlı ekzistansiyalizmine” bağlı şiiri daha ileriye taşır (Karakoç, 1997: 68).
Necip Fazıl şiirinde tedkik edilen başka hususlar soyut ve insani konulardır. Karşıt
görünen bu kavramlar Karakoç’un şairin şiirine dair belirlemelerinde bir arada kullanılır.
Soyutun kaçış, bireyi merkeze alan ve insanı öteleyen bir biçimde algılanmasına karşın Necip
Fazıl’da soyut, insani durumun anlaşılması için gereklilik arz etmektedir. “Şairane, soyut ve
insani konuların şiiriydi.” ifadesiyle tanımlanan bu şiirin hem estetik ve anlatım olanakları
hem insanı anlatma bakımından sorumluluğu söz konusudur (Karakoç, 1997: 24). Şairane ile
estetize edilmiş bir şiir, soyutla ise nesne/varlığın ötesine geçip şümülü bir şekilde varlığı
görerek insani konulara eğilmek anlamında kullanılmıştır. Uzak görünen kavramlar, Fazıl’ın
şiirinde bir amaç etrafında birleşen öğeler olurlar. Böylelikle onun şiiri, “en genel insan, tabiat
ve yaradılış problemlerini derinden derine araştıran ve onun gaybtaki sırlı cevaplarını
yakalamaya çalış(ır.)” (Karakoç, 1997: 52)

3. Ölüm ve Zaman
Necip Fazıl’da ölüm ve zaman kavramlarının işlenişi onun şiirine özgü bir tarzda
seyreder. Şiirde; genelde acımasız ve korkunç bir şekilde tasvir edilen ölüm, Necip Fazıl’da
hakikatin kavranması için bir aşamadır. Diğer bir ifadeyle şairler için korku, dehşet
kelimeleriyle özdeşleşen ölüm, sanatçının cephesinde içselleştirilmiş olarak başka bir
kavramın anlaşılmasında dayanak noktası olur. Bu bağlamda şairin “Adeta mutlak hakikati
aramada bulduğu en büyük giriş kapısı ölüm” modern Türk şiirinde farklı bir sesi temsil eder
(Karakoç, 1997: 68). Artık ölüm; yaşamın anlamı, benliğin hakikat şuuruna ermesi, varlığın
geçmiş-gelecek ve evrenle uzamsal ilişkisi bağlamında bir düğüm görevini üstlenir. İfade
etmek gerekirse Çile şiirine kadar “metafizik ürperti, korku ve hafakanla iç içe giren” bazen
de “entelektüel kentli bireyin kimliğinde evrensel bir olgu olarak” beliren ölüm “Çile
sonrasında ruhunu İslam potasında eritip sükûnete kavuşan bir müminin diliyle ifade edilen
bir mahiyet kazan(ır).” (Kaplan, 2017: 38)
Yukarıda değinilen ben-ölüm ilişkisine gelince Necip Fazıl’da ikisi de birbirini
karşıtlıklarıyla tamamlar. Ölümün her hatırlanışı, benlik için kendini sorgulama anlamına
gelir. Helezonik dairelerle derinleşen bu durum, benin; kendini, varlığın mahiyetini anlamayı,
evrenin ontolojik oluşumunu bilmeyi ön görür. Bu çerçevede Necip Fazıl için “ölüm fikri
kendi ‘ben’ini oluşturmada önemli bir etkendir.” (Canatak, 2017: 318) Beni’n oluşturma
süreci söz konusu olduğunda karşıtlıkların görünürlülüğü üzerine temellendirilen bir yaklaşım
mevcuttur. Modern çağ ile özdeşleşen tutkunun, kendi zıddı olanlarla pasifize edilmesi söz
konusudur. Bu minvalde şair “büyük ben tutkusunu ölümle, fanilikle yüzleştirir ve bu
gerilimden şiirini oluşturur.” (Tosun, 2020: ?)
İfade etmek gerekirse benin bu şekilde bir bilince erdirilmesinin kaynağı İslam
düşüncesidir. Buradan beslenen Necip Fazıl şiiri, ölümü modern çağın kavramlarıyla
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sarmalanmış insanın bilincine bir uyarı olarak görür. Bu minvalde ölüm, sanatçının şiirindeki
önemli dinamiklerinden biridir. Özellikle bunun İslam’daki ölüm fikri ile örtüşecek şekilde
işlenişi daha doğrusu referanslarını burada alması konunun ele alınışını ilginç kılmaktadır. N.
Fazıl’da ölümün sahip olduğu konum, kendi şiirini biçimlendiren bir unsur olmakla birlikte
yeni Türk şiiri için de kurucu bir öğe olma potansiyeli taşımaktadır. Ölüm tasavvuru ve
‘ölüm-hayat ilişkisinin çerçevesinde gelişen yorumun’ bu anlamda önemli işlevler yüklenir
(Tosun, 2020:?). Karakoç, belirtilenlere ilaveten ölümü; şiiri saran, dirilmenin nedeni ve
“yaşayanı içinden aydınlatan” olarak betimlerken, kavramın şiirdeki konumuna işaret eder
(Karakoç, 1997: 53).
Necip Fazıl’da zaman ise kendine biçilen rol gereğince eşya üzerinde bir güce sahip
olmayıp, evrendeki diğer unsurlardan biri olarak konumlandırılır. Sanatçıyı çoğu şairden
ayıran bu zaman algısı, modern dünyada zamanın egemenliğine karşıtlık içerir. Çünkü
modern çağda zaman, maddenin değişiminde birincil faktör, Tanrısal özellikler üstlenmiş,
birey üzerinde tahakküme sahip, atfedilen bu özelliklerden ötürü kendisiyle yetinebilen olarak
tanımlanır. Zamana dönük bu belirlemeler modern çağ ile sınırlandırılmamalıdır. Bunu, uzun
süre boyunca oluşan bir perspektifin sonucu şeklinde değerlendirmek gerekir. Bu çerçevede
zamana dair bu bakışın, bireyselleşmenin, zaman kullanımının teknik, sistematik bir hadise
biçiminde algılanmasından itibaren oluşmaya başladığı söylenebilir. Böylece güzel geçirilen
vakitlerden ötürü zamandan hoşnut olma, olumsuz hadiselerin cereyan olduğu vakitlere dönük
ise memnuniyetsizlik ve şikayet mevcuttur.
Çağın zaman algısının resmedildiği bu belirlemelerden hareketle, zaman bir döngüden
öte; değiştirebilen, insan psikolojisini etkileyen, yönlendiren ve hadiseler üzerinde etkisi
bulunan şeklinde tasavvur edilmiştir. Bu iklim içerisinde Necip Fazıl’ın tutumu önemli bir
anlam yüklenir. Çağın bu hegemonik zaman anlayışı ters yüz edilerek deforme olmasına
çalışılmıştır. Daha doğrusu sanatçının bu tavrı, tarihi yedeğine alarak kutsal epistemikle
donatılan zamana karşı bir meydan okumadır. Bu anlamda “zaman, bir sürekli ıstırabın şurubu
ve tende acısız yatan bir bıçaktır.” (Karakoç, 1997: 53) Artık zaman; soyut, bütüncül, evren
üzerinde belirleyici olmaktan uzaktır. Mahiyeti değişen zaman, somut ve gündelik vasıflara
bürümüş bir biçimde tezahür eder. Bu özelliklerden ötürü zaman, tahtayı kemiren bir
kemirgen işlevi görür. Zamanın bu şekilde algılanışı, bazı sanatçıların zaman anlayışından
ayrılır. Sözgelimi Fransız şair Valery’de soyut ve soğuk bir şekilde betimlenen zaman, Necip
Fazıl’da somut, eşya gibi özelliklerle donandığı “en somut bir biçimde varoluşu azaba sokan,
ben’i saran ve sarsan bir soyuttur.” (Karakoç, 1997: 66)
Belirtildiği gibi sanatçının şiirlerinde kurucu unsur olarak yer alan ölüm ve zaman,
benin varoluşunda, hakikate varmasınde önemli birer etmendir. Tek başlarına şiire nüfuz
ettikleri gibi bazen de birbirini tamamlayacak şekilde birlikte hareket ederler. Onların
birliktelikleri, şiirde giderek derinleşen, sonrasında çoğalan ve bunun sonucunda anlam
katmanlarını oluşturur. Okur için sanatçının anlam dünyası çok ve birbirini görünür kılan
cepheler şekilde belirir. Bu da şiire çoğul mana kazandırmakla beraber yukarıda Sezai
Karakoç’un belirttiği gibi şiiri birçok kavramla ilişlendirerek bir sonuca ulaştırır. Şiirdeki
zaman ve ölüm beraberliği konusunda Okay, “Zamanın (…) tükenişi ölüm duygusunu da
beraberinde getirir. İnsan ebedi bir varlık değildir. Öyleyse, bütün bekleyişlerimiz, gerçekte
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ölümü karşılamak içindir. Böylece duygular zaman-ölüm-bekleyiş üçgeni içinde zincirlenir.”
değerlendirmelerinde bulunur (Okay, 1987: 38).
4. Toplumu Görmek
Karakoç’un değerlendirmelerinde Necip Fazıl’ın şiirinin dinamiklerinden başka biri
şair ve toplum münasebetidir. Tamamen dava penceresinden bakılan bu meselede çeşitli
aşamalardan geçmesi ön görülen şairin ilk bulması gereken şey; mutlak hakikattır. Bunun
bulunmasından sonra topluma dönen şair, öncü ve bir dava adamı sorumluluğuyla toplum
meselelerine yaklaşır. Şairin topluma inmesi gerektiğine dair düşünceyi N. Fazıl şahsında
değerlendiren Karakoç, “Hakikati, İslam’ın Tanrı ve insan anlayışında bulan şair, tekrar
meseleler ve davalar yüklü olarak topluma döneceğini ‘Çile’ şiirinin sonunda ifşa etmektedir.
Baudalaire, Varlaine, Malarme, Rimbaud kaçtığı dünyalardan geri dönmemiştir.” cümlelerini
sarf eder (Karakoç, 1997:69). Cümlenin ilk kısmında hakikat ve şair münasebetine dair Necip
Fazıl hakkında söylenilen ifade, hem hakikata dair bilgi içermesi hem şair şahsında karşılık
bulması itibariyle güçlü bir söylem ihtiva etmektedir. Çünkü burada hakikatin kaynağı, nerede
bulunacağı, şairin yaşadğı süreç ve toplumla ilişkisi irdelenmektedir.
Söylemin merkezine konumlandırılan hakikati bulma sözüyle bir nevi şairin yol
haritası belirlenerek, meselelerin ‘dava’ cephesinde ele alınması ve ‘topluma dönmesi’
gerektiği belirtilmiştir. Burada hakikati bulma üzerinden vurgulanan diğer bir söylem, bu
sürecin Batılı şairlerin yaşadıklarından farklı olduğudur. Baudalaire, Varlaine, Malarme,
Rimbaud kaçtıkları dünyaya geri dönmezken, N. Fazıl hakikati bulduğundan ötürü “kaçtığı
şehre geri döne(rek), misyon sahibi bir cemiyet adamı olarak insanların arasına karış(arak”
onlara ne yapması gerektiğini söyler (Uçman, 2017: 225). Böylelikle onun şiiri, “bireysel
planda ifade edilen olguların yerini toplumsal duyarlığa ayarlı bir muhteva ve ifade tarzı
almıştır.” (Kaplan, 2017: 40) Bu değerlendirmeler sonucunda şairin topluma dönüşü bir
zorunluluk arz etmektedir. Çünkü o, meselelere bireysel cepheden bakmak yerine toplumsal
çerçeveden bakacaktır. Bunun bir sorumluluk olduğu “Yani şair, kendine görev bildiği
‘mutlak hakikati, yani Allah’ı arama’ işinde belli bir başarı göstermek ve sonra bulduğu
‘mutlak hakikat’i cemiyete de göstermek ve anlatmak durumundadır.” (Kahraman, 2017: 212)
Mutlak hakikatı bulan şairin topluma dönmesi gerektiğine dair yaklaşım ben’in
konumunun açıklığa kavuşturulmasından sonra da söz konusudur. Ben, gerçekle buluştuktan
sonra cemiyete dönük sorumluluklar yüklenmiştir. Bunlar sonradan planlanmış olmayıp
ben’in geçtiği merhalelerle ilişkilidir. Şairin sanat yaşamının iki döneminde de “‘ben’ şiirlerin
ağırlık merkezini oluşturur. Ben'in varlık karşısında sorgulayıcı tavrı ilk dönemde din dışı
mistik bir tavır taşırken: ikinci dönemde topluma yönelme ve mesaj kaygısı öne çıkar.”
(Daşcıoğlu, 2017: 229) Ben ve toplum ilişkisinin ortaya koyan bu ifadelerin benzerine başka
değerlendirmelerde de rastlanmaktadır. Burada benin kimliğine kavuştuktan sonraki sürecine
yönelik olarak “Necip Fazılın ilk şiirlerinde önemli bir yer tutan ‘ben’ artık zamanla toplumun
ıstıraplarını nefsinde duyan, ülkü sahibi biri haline dönüşmüştür.” (Uçman, 2017: 225)
Bu belirlemeler neticesinde Necip Fazıl’ın şiiri, taşıdığı toplumsal özelliklerden
hareketle toplum sorunlarının işlendiği, şairin bu anlamda kendini sorumlu gördüğü bir
içeriğe bürünür. Bununla yukarıda isimleri verilen Batılı şairlerden ayrılan N. Fazıl şiirinin
toplumsal özellik kazanmasının temelinde İslami bilinç yatmaktadır. Şairdeki bu durum İslam
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dünyasının yaşadıklarıyla özdeşleştirilerek “İslam dünyası da, tıpkı Necip Fazıl’ın geçirdiği
ruh varoluşunun ölüm kalım savaşını, bütün benliğiyle ve en vahim şartlarda yaşıyordu.”
sözleriyle açıklanır (Karakoç, 1997: 70). Bu sebeplerden dolayı N. Fazıl’ın Batılı anlamda
sembolist bir şair olduğu görüşü doğru olmadığı gibi onu Bodlerien bir şair olarak belirlemek
de sığ bir görüşten ibarettir (Karakoç, 1997: 64). Çünkü farkın oluşmasında temel dinamik
Doğu ve Batı arasındaki ayırımdan kaynaklanır. Somutlaştırma/somutlaştırmaya eğilimin öne
çıktığı Batı kültüründe varlıkları parçalama isteğine karşın Doğu kültüründe; varlıkları bir
bütün görme ve bütünlüğün arkasında biri tasavvur etme (yaratıcı bulma fikri)vardır.
S. Karakoç, N. Fazıl’ın şiirini değerlendirirken, N. Fazıl’ın kendisi için öncü olmakla
birlikte, gelecekteki Türk şiiri için de öncü ve kaynak olduğunu söyler. Ayrıca S. Karakoç’a
göre, N. Fazıl şiirleriyle, İslam medeniyetini, kültürünü çağımızda biçimlendirmeye ve
anlatmaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle, N. Fazıl şiiriyle İslam kültürünü modern çağa ve
modern insana uyarlamaya çalışmıştır.
Sonuç
Edebi camiada sanatçıların birbiri hakkındaki değerlendirmeleri, onların sanat
dünyasına ışık tutmakla beraber dönemin sanat anlayışlarına dair önemli veriler de
barındırmaktadır. Öncelikle kendisiyle ilgili açıklamaların yapıldığı sanatçının hem kişisel
dünyası hem sanat anlayışı irdelenir. Burada araştırmaya konu edilen sanatçının ilk önce
zikredilen iki yönü, sonra bunlarla bağlantılı diğer özellikleri tartışılır. Sanatçı tüm yönleriyle
incelemeye çalışılarak, sanat evreni ortaya çıkarılmaya gayret edilir. Sanat dünyası ve okuru
tatmin etmeye dönük bu çalışmalar, sözü edilen sanatçı ile ilgili boşlukları doldurmaya çalışır.
Bu anlamda bir başarı sağlarken, incelemenin aynı camiadan veya yakın biri tarafından
hazırlanmış oluşu meselenin ciddiyetini ve inandırıcılığını da ortaya koyar. Bu gibi
çalışmaların diğer bir özelliği araştırmayı yapanla ilgili bilgiler de içermesidir. Araştırmacının
düşünce ve sanat perspektifini dolaylı veya doğrudan yansıtan ibarelerle karşılaşılır.
Çalışmayla gerçekleşen bu iki duruma ilaveten dönemin sanatsal eğilimi ve çalışmaları, etkin
izlek ve düşüncesi; sanatın tarihsel, politik, felsefi ve toplumsal alanla ilintisi, estetik anlayışı
ortaya konulur.
Bu çerçevede gerçekleşen her çalışma sanat ve sanatçı için ehemmiyet arz eder.
Düşünce ve sanat dünyasında bu minvalde gelişen birçok çalışma bulunur. Bunlardan biri de
Sezai Karakoç'un Necip Fazıl hakkındaki değerlendirmeleridir. Farklı zaman ve yerlerde
Necip Fazıl’a dair birden fazla tedkik mevcuttur. Öncelikle aralarındaki selef-halef ilişkisi,
aynı medeniyet anlayışından beslenmeleri, benzer duygu ve düşünceyi dillendirmeleri, uzun
süren dostlukları birbiri hakkındaki tespitlerini önemli kılmaktadır. Özellikle sanatçının Necip
Fazıl’ın şiiri ile ilgili belirlemeleri kayda değerdir. Çünkü bu ifadeler, uzun süren gözlemler,
inceleme ve takibin sonucunda vücut bulmuştur.
Araştırmayı ehemmiyetli kılan başka bir neden modern şiirin önemli figürlerinden biri
olan Necip Fazıl Kısakürek ilgili olmasıdır. Bu hususiyet birçok özellik ihtiva etmektedir.
Çünkü Necip Fazıl, düşünce, sanat ve yaşamıyla Cumhuriyet dönemi ve sonrasında derin izler
bırakmıştır. Batı’ya yönelimin popüler olduğu bir dönemde, yönünü İslam medeniyetine
çeviren Necip Fazıl, bununla yıllardır düşünce ve sanatta çizilen rotanın dışına çıkmıştır. İlkin
yankı uyandırmaktan uzak bu ses, şairin ısrarlarıyla geniş kitlelere ulaşarak, Türkiye’nin
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yakın döneminin düşünce ve sanatında ciddi etkiler bırakmıştır. Necip Fazıl’ın hem
düşüncede hem sanattaki bu girişimi, İslam kültürüyle şimdi arasında köprü vazifesi görerek,
unutulan, hakkında konuşulmaktan imtina edilen, cesaret edilmeyen ve çekinilen birçok
konunun tartışılmasını sağlamıştır.,
Geleneğe dönüş olarak adlandırılabilecek bu durum neticesinde, şiirin muhtevasına
farklı konular dahil edilmiştir. Bu konularla geleneğin modern şiire kaynak olabileceği, şiirin
bunun üzerine inşa edilebilirliliğin mümkün olduğunu gösterilmiştir. Netice olarak şiirdeki
izlek ve konunun gelenekle ilişkili değişimi, sanata farklı bir perspektif sunmuştur. Yıllardır
kanon edebiyatın belirlediği ve alan açtığı konuların haricinde meselelerin işlenmesinde güçlü
bir başlangıç olmuştur. Daha doğrusu öncesinde İslam’ı anıştıran kavram, konu ve temalar
İslam ile ilişkilendirmek yerine mistisizm veya metafizik şeklinde adlandırılmışır. Necip Fazıl
ile birlikte doğrudan İslam ile ilintili bir süreç başlamıştır. Necip Fazıl’ın bu teşebbüsü uzun
bir zamandır dışarıda bırakılan geleneğin tekrar ihyası anlamına gelmenin yanında bu
bağlamda yapıt vermek isteyenler için de cesaret verici bir adım olmuştur. Şiirde yeni bir
dönemin başlandığını kodlayan bu durum, salt dönem için değil, sonraki süreç için de örnek
teşkil etmektedir. Bir nevi Necip Fazıl ile başlayan bu süreç, sert eleştirilere ve dışlanmaya
karşın edebi alanda İslam kültürüne meşruiyet kazandırmıştır.
Geleneğin kodlarından beslenen Necip Fazıl şiirinde önemli hususlardan biri mutlak
hakikattir. Sanatta eşyanın ötesine geçme, onun ardındakini bulma arayışı genel anlamda
şiirde mistisizm, metafizik veya başka kavramlarla adlandırılmış; Necip Fazıl'daki gibi mutlak
hakikat ifadesinin kullanımından kaçınılmıştır. Bir nevi dönemin edebi atmosferin zımnen
belirlediği sınırların dışına çıkılmamıştır. Necip Fazıl ile birlikte eşya ve hadiselerin
ötesindeki arayış mutlak hakikat veya Allah olarak isimlendirilmiştir. Arayışın doğrudan bu
biçimde tanımlanışı şairin istediğinin ne olduğu ile alakalıdır. Uzun bir dönem boyunca iç
dünyasındaki çalkanışı, zihnindeki şüphe ve kaygıları cevabını arayan sanatçı, kendisini
teskin edecek bir liman arar. Arayışın giderek uzaması, şiirde birbirini destekleyen ifadelerin
oluşturduğu bir söyleme ve bu söylemin de şairi ruhsal olarak öncekinden mülhem fakat daha
şiddetli, devinen başka bir arayışa yönlendirmiştir. Bu süreçte eşya, benlik, hiçlik, yolculuk ve
diğer kavramların konumu ve birbiriyle ilişkisi irdelenmiştir. Özellikle mutlak hakikati
bulmada benlik anahtar görevi üstlenmiştir. Öncelikle mutlaklığın karşısındaki geçiciliği,
büyük irade ile karşılaştırılmayacak sıradanlığı, iylik ve kötülük arasındaki fark konusunda
tereddütü, yönünü bulmada şuur bulanıklığı benin konumunu belirleyen unsurlardır. Benin bu
şekilde sorgulanışı paradoksal bir biçimde şiiri; söylem, tema ve diğer öğeler açısından güçlü
kılmıştır.
Süreklilik arz edecek bir şekilde denklem içine konulan benin eşya karşısındaki
pozisyonu sorgulanır. Eşyanın şuurdan yoksunluğu, kendi başına bir mana ifade etmeyişinden
hareketle konumu tartışılan benin, eşya ile varlığını inşa etmeyeceği vurgulanmıştır. Aynı
zamanda bu mukayese bene mutlak hakikate varmanın gerekliliğini salık verir. Eşya gibi
yolculuk, hiçlik ve Batı’dan ödünçlenen kavramların da ben için çözüm üretmekten uzaktır.
Sanatçının şiirinde bu kavramlar, bilinçli bir şekilde yerleştirilerek ben için çözümün bunları
aşmanın olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Ölüm ve zaman kavramları da ne dönemin ne de
Batı şiir anlayışları ile benzeşecek şekilde kullanılmıştır. Mutlak hakikate ulaşmada birer
unsur veya şiirdeki dekoru tamamlayan parçalardır. Onlara bunun dışında bir anlam
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yüklenmeyerek, onların basit ve sıradan oluşlarının altı çizilmiştir. Ölümün korkunç, zamanın
ise Tanrısal özellikler taşımadığı belirtilmiştir.
Necip Fazıl’ın şiirinde dinamizm sağlayan unsurlardan biri toplumdur. Şairin toplumu
görebilecek merhaleye gelmesinde gelenek, benlik, ölüm, zaman ve mutlak hakikat kilit rol
oynar. Yüzünü geleneğe çeviren şair, aynı paydada buluştuğu/bulaşacağı toplumu görür. Bu,
şairin sorumluluklar üstlenmesi gerektiği düşüncesini telkin eder. Diğer unsurlarla
karşılaşmada bu düşünce, yoğunlaşmış bir biçimde ortaya çıkar ve şairi bir daha düşünmeye
sevk eder. Kendini her sorgulamada, ne olduğunu idrak eden bende, kişiseliğin ötesine geçip
toplumla bütünleşme fikri belirir. Her defasında tekrarlanan bu durum, şairde topluma karışıp
öncü olmanın zorunlu olduğu fikrini benimsemesini salık verir. Aynı durum mutlak hakikate
ulaştıktan sonra da görülür. Hakikate erişen şairin zihninde toplum güçlü bir imge olarak
kalır. Ölüm ve zaman kavramlarından da benzer bir süreçle kaşılaşılaşılır. İkisinde de şairin
toplumla bir arada olmasına dair güçlü referanslar göze çarpar.
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Sultan Raev’in “Kadın” Adlı Hikâyesi ve Oblomovlaşan Erkek
Kemal GÖZ1
Özet
Kırgızistan 31 Ağustos 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını
ilan etmiştir. Bağımsızlık sonrasında farklı sebeplerden dolayı yeni eserlerin kaleme
alınmadığı Kırgız edebiyatında Sultan Raev, kaleme aldığı hikâye, piyes ve romanlarla
dikkatleri üzerine çeken üretken bir edebiyat adamı olmuştur. Raev’in 1988 yılında kaleme
aldığı Kadın adlı hikâyesi bağımsızlıktan üç yıl önce yazıldığı için iki bakımdan değerlidir.
Hikâye hem bağımsızlık öncesi hem de bağımsızlık sonrası Kırgız toplumundaki sosyal
durumdan haber vermektedir. Aynı zamanda modern kadının yalnızlığı üzerine kurulan
hikâye mutluluk sorusunun ne olduğunu sorgulayan evrensel bir temayı da gündeme
getirmektedir. Bu yazıda eserden alınan bölümlerle Raev’in toplumun gidişatına yönelik
tespitleri açıklanmaya çalışılmıştır. Kadın adlı hikâyesiyle toplum ve aile yaşantısının
değişimine sebep olan unsurlar hakkında okuyucunun düşünmesini sağlayan Raev, modern
kadının toplumda yaşanan rol değişimindeki etkilerine ve erkekteki yabancılaşmanın nedenine
hikâyesi üzerinden cevap vermeye çalışmıştır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkinin modern
çağda geldiği noktayı irdeleyen hikâye Raev’in dünya çapında önemli bir yazar olduğunun da
kanıtı niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: Sultan Raev, Kırgız Edebiyatı, Aytmatov, Modern Kadın, Oblomov
Abstract
Kyrgyzstan separated from the Soviet Union on 31 August 1991 and declared its
independence. In Kyrgyz literature, where new works were not written for different reasons
after independence, Sultan Raev became a prolific literary man who drew attention with his
stories, plays and novels. Raev's story Woman, written in 1988, is valuable in two ways, since
it was written three years before independence. The story tells about the social situation in
Kyrgyz society both before and after independence. At the same time, the story, based on the
loneliness of modern women, raises a universal theme that calls into question the question of
happiness. In this article, it is tried to explain Raev's determinations about the course of
society with the parts taken from the work. Raev, who made the reader think about the factors
that caused the change of society and family life with his story called Woman, tried to answer
the effects of modern women on the change of role in society and the reason for alienation in
men through his story. The story, which examines the point where the relationship between
men and women has reached in the modern age, is also a proof that Raev is an important
writer worldwide.
Keywords: Sultan Raev, Kyrgyz Literature, Aytmatov, Modern Woman, Oblomov
1

Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Karaman/ TÜRKİYE. Email: gozkemal@yandex.ru Orcid No: 0000-0003-4768-6604

220

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Giriş
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetlerinde
yeni dönemle birlikte baş gösteren ekonomik sıkıntılar güzel sanatları ve edebiyatı hayatın
merkezinden dışarıya doğru itmişti. Sovyetler Birliği Dönemi’nde devlet eliyle desteklenen
edebiyat, bağımsızlık döneminde bu destekten mahrum kalmıştı. Yazılan kitapların devlet
matbaalarında basılması, maliyetinden daha düşük fiyatlara satılması, dağıtılması ve yazarlara
kaleme aldıkları eserler karşılığında ödenen telif ücretleri gibi ayrıcalıklar bağımsızlık
sonrasında son bulmuştu. Sovyetler Birliği Dönemi’nde yazarlık mesleği hem ayrıcalıklı hem
de ekonomik olarak edebiyat adamına belli oranda bağımsızlık sağlayabiliyordu. Bu da
profesyonel bir edebiyattan bahsetmeye imkân veriyordu. Ancak Sovyetler Birliği’nin
dağılması ile devletin edebiyata sağladığı destek bitmiş, bu da mesleği yazarlık olan birçok
kalemin bir çıkmazın içine düşmesine neden olmuştu. Ancak asıl çıkmaza giren ve edebiyatın
gelişimini olumsuz olarak derinden etkileyen nokta, genç nesillerin yazarlık mesleğine bakış
açılarının değişmesi olmuştur. Edebiyat adamlığının bir meslek olmaktan çıkıp boş
zamanlarda yapılan bir eğlenceye dönüşmesine neden olan bu süreçte gençlerin içine düştüğü
gelecek kaygısı yetenekli olsalar bile bu alanda kendilerini denemelerinin önüne geçmiştir.
Eski dönemden kalan yazarların Sovyetler Birliği’nin dağıldığı ilk yıllarda gösterdiği birkaç
cılız girişim ise ekonomik olarak istenen getiriyi sağlamadığı için sonuçsuz kalmıştır. Bu
durumun ortaya çıkmasındaki sebeplerden biri Kırgızistan nüfusunun beş milyonu ancak
bulmasıdır. Nüfusun az olması kitap satışlarını nüfusun azlığı oranında etkilemiştir.
1.Ne ile Yaşarlar?
2011 yılında Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre en çok satan yirmi romanın
tamamı yüz bin baskı sayısını geçmiştir. Türkiye’de en çok kazanan yazar sıralamasında 1
milyon 634 bin 660 liralık telif geliriyle Ayşe Kulin birinci, 1 milyon 610 bin 300 lira telif
geliriyle Elif Şafak ikinci sırada yer almıştır (FORBES)2. Kırgızistan’da bağımsızlık sonrası
basılan eserlerin birçoğu beş yüz ya da bin adet baskı sayısına ancak ulaşabilmiş ve hiçbir
eserin ikinci baskısı yapılamamıştır. Bu baskı sayıları ile bir yazarın ya da şairin edebiyat
yoluyla ekonomik bağımsızlık elde etmesi imkânsızdır. Örneğin Beyşenbay Usubaliev
tarafından 2009 yılında Bişkek’te yayımlanan hikâye kitabı Tün, Avraziya yayınevi tarafından
beş yüz adet basılmıştır3 (Usubaliev, 2009: 413). Kasımalı Cantöşev’in kaleme aldığı ve 1964
yılında Mektep yayınevi tarafından basılan Bizdin Sekretar’ın baskı adedi ise sadece bahsi
geçen baskı yılı için beş bindir (Cantöşev, 1964: 308). Ünlü Kırgız yazar Kazat Akmatov’un
2012 yılında Turar matbaası tarafından basılan yedi ciltlik külliyatının baskı adedi üç yüzdür
(Akmatov, 2012: 408). Birliğin yeni dağıldığı yıllarda şaşırtıcı baskı adetleri de vardır. Aşım
2

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/forbes-turkiye-en-cok-kazanan-yazarlar-listesi-aciklandi-20467698
02.01.2020)
3

(Erişim tarihi:

Kitapların baskı adetleri bahsi geçen yıllardaki baskıların son sayfasında verilen bilgilerden alınmıştır. Sovyetler Birliği
döneminde yerleşen gelenekle basılan her kitabın teknik özellikleri ve kaç adet basıldığı son sayfada mutlaka verilirdi. Bu
gelenek günümüzde de devam etmektedir.
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Cakıpbekov’un Kırgızstan basımevi tarafından 1994’te basılan eseri Tengri Manas’ın baskı
adedi elli bindir (Cakıpbekov, 1994: 561). Bu baskıdan on yıl sonra ünlü Kırgız yazar
Tölögön Kasımbekov’un 2004 yılında Biyiktik basması tarafından basılan tarihî romanı
Kırgın’ın baskı adedi ise iki bindir (Kasımbekov, 2004: 384). Dünyaca ismi bilinen ünlü
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 2014 yılında Uçkun basması tarafından basılan sekiz ciltlik
külliyatı bin baskı adedi ile basılırken aynı yazarın 1978 yılında Mektep basması yayınları
arasından çıkan Birinçi Mugallim adlı eseri kırk bin adet basılmıştır (Aytmatov, 2014: 352;
Aytmatov, 1978: 814). Görüldüğü üzere Cakıpbekov’un Tengri Manas adlı romanı istisna
kabul edildiğinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra basılan kitapların adet olarak ortalaması
bindir. Hâliyle sanat adamlığı vasıtasıyla kendisine bir hayat kurmak isteyen gençler ilgisizlik
ve bunun beraberinde getirdiği ekonomik çıkmazla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum
Kırgız edebiyatında yeni eserlerin ortaya çıkmasının önündeki en büyük engeldir. Kendi
imkânları ile beş yüz ya da bin adet baskı yaptırabilecek kadar parası olan heveslilerin
bastırdığı kitaplar da ilgi görmemekte, Sovyetler Birliği Dönemi’nde aktif olarak eser veren
Aksakal yazarların eski eserlerinin yeniden basılması ise bazı dernek ya da fonların
himmetiyle yapılabilmektedir.
Yukarıda verilen kitap tirajları Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kırgız
edebiyatının içine girdiği çıkmazı daha iyi anlatmaktadır. Bu baskı adetlerinde Kırgızistan’ın
demografik yapısının da etkisi vardır. Ruslar ve Özbekler başta olmak üzere birçok etnik
farklılığı bünyesinde barındıran Kırgızistan’da genel itibarıyla halkın günlük hayatta tercih
ettiği diller arasında Rusçanın da olması Kırgızca vücuda getirilen edebiyata olan ilginin
azalmasında etkilidir. Bunlardan başka Kırgızistan’da var olan ekonomik sıkıntıların ülkenin
gelişmesini engellemesi ve fakirlik, zaten tam anlamıyla okuma alışkanlığı olmayan Kırgız
halkının edebiyata olan ilgisinin daha da azalmasına neden olmuştur. Güzel sanatlara olan
ilginin kişinin her açıdan tatminde olduğu, geçim sıkıntısı yaşamadığı ve akşamları zaman
geçirecek kadar az yorulduğu bir düzeni talep ettiği su götürmez bir gerçektir. Ancak
Kırgızcayı günlük hayatta birincil dil olarak kullanan kesimler ülkenin daha çok kırsal
kesiminde yaşamaktadır ve ekonomik olarak nispeten daha geridedir. Birliğin dağılmasından
sonra yaşanılan ekonomik krizler ve ülkenin son yıllarda yaşadığı siyasi kargaşalar edebiyata
ilginin azalmasında başlıca nedenler arasındadır.
Sosyal medyanın, televizyon dizilerinin ve sinemanın belli oranda edebiyatın yerini
aldığı da altı çizilmesi gereken hususlar arasındadır. Kırgızistan’daki iki dilli genç nüfusun bu
dillerden hangisine aidiyet duyduğu ile ilgili yaşadığı kafa karışıklığı eserlerden alınan edebî
hazzı da olumsuz etkilemektedir. Çarlık Rusyası Dönemi’nde varlıklı aileler tarafından
oluşturulan zümre edebiyatının bir benzerini Kırgız toprak ağaları da sözlü edebiyatı
destekleyerek yapıyorlardı. Bu zenginler sözlü edebiyatın gelişmesinde rol oynuyorlardı.
Zenginleri öven şiirler söyleyerek onlardan aldıkları hediyelerle geçinen “tökmö akınların”
varlığı buna delildir. Ancak yeni tip zenginlerin daha birinci nesil seviyesinde olmaları, ortaya
bir burjuva türü edebiyatın çıkmasını da engellemektedir. Devlet desteğinin olmadığı, kapital
sahiplerinin ilgilenmediği Kırgız edebiyatının gelişimi bu şartlar altında sekteye uğramış,
çağdaş Kırgız edebiyatının özellikle 1960-80 yılları arasında yaşadığı altın devirden sonra
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gelişme ivmesi yavaşlamış ve Sovyetlerin dağılması ile de duraklama dönemine girmiştir. Bu
duraklama döneminin en göze batan yazarı ise Sultan Raev’dir.
2. Sultan Raev
Sultan Akimoviç Raev 1958 yılında Oş şehrinde doğdu. 1979-1984 yılları arasında
Kırgız Devlet Milli Üniversitesinde Gazetecilik Bölümünde öğrenim gördü. 1984-1989 yılları
arasında Kırgızstan Madaniyatı gazetesinde muhabir olarak çalıştı. 1989-1991 yılları arasında
Asaba gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü. 1991-2002 yılları arasında Kırgız Ruhu
gazetesinin genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra 1994 yılından itibaren Kansas Üniversitesi
(ABD) İletişim ve Gazetecilik Bölümünde stajyerlik yaptı. 2002-2004 yılları arasında KC
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Yardımcılığında bulundu. Kırgız kültürüne destek amacıyla
kurulmuş Toplum Fonunun başkanlığını yürüttü. 2005 yılında Kültürel Faaliyetleri
Destekleme Komitesinin başkanlığını yaptı, aynı yılın aralık ayında ise KC Kültür Bakanı
oldu. O tarihten 2010 yılının şubat ayına kadar görevini yürüttü.
Sultan Raev’in Türkiye Türkçesine iki eseri çevrilmiştir. Bu eserlerden ilki Orhan
Söylemez ve öğrencileri tarafından çevrilen Haftanın Beşinci Günü adlı hikâye kitabıdır.
İkincisi ise yine Orhan Söylemez ve öğrencisi tarafından çevrilen Tımarhane adlı romandır.
Bu iki eser Türk okuyucuyla Bengü yayınları aracılığıyla buluşturulmuştur. Raev, yazar
olmasının yanı sıra aynı zamanda dramaturg ve rejisör özelliğiyle de bilinmektedir. Özellikle
dramaturg kimliği ön plana çıkmaktadır. Bu alanda kaleme aldığı eserlerle birçok ödül
kazanmıştır. Haftanın Beşinci Günü hikâye kitabının da içinde yer alan Güneşi Tutan Çocuk
adlı uzun hikâye sahnelenmiştir. Yazar tiyatroda sahnelenen bu eseriyle uluslararası Nooruz
(1991) tiyatro festivalinde birincilik ödülü kazanmıştır. Ayrıca bu hikâyeyle 1989 yılında
Kırgızistan Lenin Komsomol Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Aynı hikâye 1993 yılında
Pekin’de Çinceye çevrilip yayımlanmıştır. Bunun dışında eserlerinin bazıları Ukraynaca ve
Rusçaya da çevrilmiştir.
3. Sovyetlerde Kadın
Sultan Raev’in kısa hikâyeleri Kırgız toplumunun geçirdiği sosyolojik değişimin
aynası niteliğindedir. Güçlü bir gözlemci olan Raev’in 1988 yılında yazılan Kadın adlı
hikâyesi, hikâyenin merkezinde olan bekâr kadının dairesinin kapısı önünde, mekânın
olmadığı bir karanlıkta geçmektedir. Sovyetler Birliği Dönemi’nde oluşturulan Sovyet Kırgız
edebiyatı, toplumcu gerçekçi sanat teorisi temelinde gelişmiş ve şekillenmişti. Her ne kadar
parti erkinin bakış açısına göre toplumcu gerçekçiliğin farklı yorumlandığı dönemler olsa da
bazı değişmez kanunlar vardı. Bunlardan başlıcası kadın- erkek eşitliği konusuydu (Göz,
2017: 606). Kadınların bir mal gibi alınıp satılmasını eleştiren, kadının da bir birey olduğu
konusu üzerine vurgu yapan, kadının güzelliğini, çalışkanlığını ve emekçi Sovyet toplumu
için ne derece önemli olduğunu anlatan şiir ve hikâyeler ilk dönemlerden itibaren sıkça
kaleme alınan konular arasındadır.
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İlk eserlerden itibaren dikkatle işlenen kadın-erkek eşitliği konusuna kurucu
yazarlardan Kasım Tınıstanov’un Mariyam Menen Köl Boyunda adlı eseri örnek olarak
gösterilebilir (Tınıstanov, 2015: 208). Kırgızca kaleme alınarak yayımlanan ilk hikâye 1924
yılında Kazakça basılan Cas Kayrat gazetesinin ikinci sayısında yayımlanan ve Kasım
Tınıstanov’un yazdığı Mariyam Menen Köl Ceeginde’dir. Bu hikâyenin ismi bazı kitaplarda
Mariyam Menen Köl Boyunda şeklinde geçmektedir. Hikâyede Mariyam adındaki genç bir
kızın sevdiği erkekle evlenememesi konu edilmektedir. Mariyam, âdetler ve töreler yüzünden
sevmediği, tanımadığı bir adamla zorla evlendirilecektir. Üstelik bu adamın birçok karısı
vardır. Kırgızistan’daki çok eşliliğin görülmesinin sebepleri içerisinde kızını itibarlı bir aileye
gelin verme düşüncesi mevcuttur (Ünal, 2016: 246). Mariyam’ın sevmediği bir adamla
evlendirilmesinin gerekçesi buna dayanmaktadır. Hikâye bu duruma düşürülen kadınların
yaşadığı zor durumu anlatmaktadır. Tınıstanov’un bu eseri “Mariyam gitti. Geri dönmemek
üzere gitti. Hayatındaki en son özgür saatleriyle vedalaştı. Gelecekteki genç hayatı nasıl
olacaktı? Zaten her şey belli değil miydi? Yalnızca karanlık, sadece keder ve acı” (Tınıstanov,
2015: 224) satırlarıyla bitmektedir. Buna göre kadınların istemedikleri kişilerle zorla
evlendirilmeleri, bir erkeğin ikinci, üçüncü ya da dördüncü eşi olmaları, başlık parası
karşılığında istemedikleri kişilere verilmeleri uzun bir devir boyunca kıyasıya eleştirilmiş, bu
durum Sovyetler Birliği Dönemi’nde kanunen yasaklanmıştı. Hatta Komünist parti
organlarında çalışanların boşanmaları bile adı konulmamış bir yasaktı (Cigitov, 2006: 114).
Ancak kadınların özgürleştirilmelerindeki yorum farklılıkları ortaya karmaşık bir durum
çıkardı.

Resim 1. Ark Kazan Kadınlar4

4

https://ru.sputnik.kg/photo/20170510/1033274425/ehto-volshebstvo-kakoe-to-foto-kotorye-dokazyvayut-chto-bchk-nashagordost.html (Erişim tarihi: 02.01.2020)
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Resim 2. Duvar ören ve harç karan kadınlar5
İnşaatlarda boyacılık yapan, harç karan, kanal kazan, duvar ören kadınlar sadece özel
dönemlerde değil hayatın her döneminde yerini almıştı. 1979 yılında çekilen Viladimir
Menşov imzalı film Moskva Slezam Ne Verit, (Moskova Gözyaşlarına İnanmaz) kadının
yerinin şehir hayatı içinde almış olduğu bu değişikliği ve sosyal hayat içindeki bocalayışını
mükemmel bir şekilde resmeder. Bununla birlikte erkeklerle beraber duvar ören kadın tipi
Doğu’nun ulaşılmaz kadın imgesi Leyla ya da Şirin ile çelişmektedir.

Resim 3. Moskva Slezam Ne Verit (Fabrika İşçisi Kadın)6
5

https://kabarlar.org/news/67928-bishkeku137-istoriya-stroitelstva-goroda-v-arhivnyh-fotografiyah.html (Erişim tarihi:
02.01.2020)
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Resim 4. Moskva Slezam Ne Verit (Boyacı Kadın)7
Raev’in Kadın hikâyesini okurken yukarıda kısaca izahı yapılan kültürel Sovyet
mirasını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ayrıca hikâyenin yazıldığı dönemin
sosyo-kültürel zemini de hikâyenin yazılış amacı ile ilgili eleştirmene bazı ipuçları verebilir.
Hikâyede birincil anlamda üç kişi vardır. Bunlar; genç bir kadın, -bu kadın aynı
zamanda bekârdır- genç kadının evli sevgilisi ve kapalı kapının dürbününden bakıldığında
görülebilen komşu kadının üniversite çalışanı kocasıdır. Yasak aşk yaşayan genç kadın ve evli
sevgilisinin buluşmalarından biri, evin kapısının çalmasıyla yakalanma tehlikesine dönüşür.
Genç kadın dedikodudan korktuğu için kapıyı açmak istemez. Dürbünden baktığında komşu
kadının üniversite çalışanı kocasının kapının önünde beklediğini görür. Komşu kadın evden
ayrılmadan önce anahtarını bekâr kadına emanet etmiş ve kocası geldiğinde ona vermesini
tembihlemiştir. Anahtarı olmadığı için evine giremeyen adam kapının önünde beklerken genç
kadın ve evli sevgilisi de kapının diğer tarafında beklemektedir. Çünkü evli sevgilinin bu
evden çıkarak kendi evine gitmesi gerekmektedir. Onu da kendi evinde bekleyen başka bir
kadın vardır. Hem evin içindekiler hem de dışarıdaki komşu için zorunlu olan bu bekleyiş
sırasında genç kadın ve sevgilisi arasında uzun bir diyalog geçer.
Kadınlık ve erkeklik olgularının da tartışıldığı bu diyalogdan okuyucu, adamın evli
olduğunu, kadının bunu bilmesine rağmen onunla buluşmaya devam ettiğini ve kapının
önünde bekleyen üniversite çalışanı komşunun ise genç kadını taciz ettiğini öğrenir. Genç
kadının evli bir adamla beraber oluşu, bu razı oluşun altında yatan sebepler, hikâye kişilerini
modern insanın girdiği çıkmazlar üzerinde düşündürürken okuru da düşünmeye zorlar.
Hikâyedeki ikincil kişi ise komşu kadındır. Bu kadından okuyucu diyalog yoluyla haberdar
olur. Hikâyenin sonunda anahtarını alamadığı için kapıda kalan tacizci komşu bir şekilde
6
7

https://www.youtube.com/watch?v=X7GuhjGZ-xs (Rejisör: Vladimir Menşov)
https://www.youtube.com/watch?v=X7GuhjGZ-xs (Rejisör: Vladimir Menşov)
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kapının önünden uzaklaşır. Bunu fırsat bilen gizli âşıklar kapıyı açar ve evli sevgili kendi
evine doğru yola çıkmak üzere daireden ayrılır. Bu ayrılıkla kadın küçük evindeki
yalnızlığıyla baş başa kalır.
Bekâr kadın 33 yaşındadır. Kırgızistan’daki âdetler ve evlilik geleneğinin adı
konulmamış kuralları, kadını evde kalmış ilan etmiştir. Çünkü Kırgızistan’da genel kabul
gören kurala göre bir kadın için evlilik yaşı 18-24 arasıdır8. Raev’in ustalıkla yaptığı ilk iş,
kadınla komşu kadın arasında oluşturmayı başardığı çatışmadır. Okuyucu, komşu kadını hiç
görmemiş, bu kadın hikâyenin hiçbir yerinde canlı olarak karşımıza çıkmamıştır. Ancak
kocasını elinden alacağı korkusundan dolayı bekâr komşusundan hazzetmediği ve ona bir
koca adayı aradığı bilinmektedir.
“Kocamı azdırmasın diye telaşlanıyor zavallı. Yoksa böyle durup dururken niye
uğraşsın ki” (Raev, 2011: 116).
Gazetelerden birisine ilan verme ve koca arama fikri komşu kadına aittir:
Yaşım otuz üç, boyum bir altmış dört, milliyetim Kırgız. Yüksek eğitimliyim. Daha
önce evlenmiş değilim. Aile kurmak için tüm olanaklara sahibim. Maddi bakımdan
bağımsızım. Ten rengim beyaz, saçım siyah, yüzümde başparmak kadar bir benim var.
Üst baş konusunda titizim. Güzelim... Hi-hi-hi (Raev, 2011: 116).
“Ne zaman evleneceksin?” baskısının modern kadın üzerinde oluşturduğu sıkıntının yine
başka kadınlar tarafından tesis edildiği gerçeğinin altını çizerken Raev’in gösterdiği bir diğer
husus da modern kadının nahif durumudur. Modern kadın güçlüdür, ekonomik olarak
bağımsızdır ama yalnızdır. Bununla birlikte evlenecek bir adam bulamamıştır ve şartlar
modern kadını bir erkeği başka bir kadınla paylaşmak zorunda bırakmıştır. Hikâyedeki kadın,
sevgilisinin evli olduğunu bilmektedir. Ancak “Açıkçası, senin gitmeni istemiyorum. Sen
yanımdayken yalnızlık denilen belayı unutuyorum. Sen gittiğin zaman yine yalnızlık
başlayacak” (Raev, 2011: 115) satırları Raev’in ustalıkla gördüğü bir olguya işaret
etmektedir: Modern kadın yalnızdır.
Hikâyede sözü edilmesi gereken dört önemli imge vardır:
Karanlık: Siyah renk. (Gösteren: Karanlık. Gösterilen: Karanın simgelediği olumsuz ruh hâli,
mezar, yalnızlığın dışa vurumu.)
Kapının dürbünü: Zayıf bir ışık buradan içeri sızabilmektedir. (Gösteren: Dürbün. Gösterilen:
Hapsedilişin özgürlüğe açıldığı sınırlı bir alan.)

8

Bununla birlikte 2018’de yapılan araştırmaya göre resmî olarak evlilik yaşının yıllar geçtikçe az da olsa artış
gösterdiği, evlenme oranlarında düşüş ve boşanma oranlarında da bir artış meydana geldiği sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca son zamanlarda dinî nikâhla yapılan evliliklerin ve boşanmaların toplumun birer parçası
hâline geldiği belirtilmiştir (Şarşembiyeva ve Ünal, 2018: 26-27).
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Kapalı bir kapı: Kapı açılamamaktadır çünkü kapının ardında ikiyüzlü bir sosyal baskı unsuru
beklemektedir. (Gösteren: Kapalılık. Gösterilen: Duvar, engel, geçilemeyen, açılamayan sert
yapı.)
Komşunun kocası: Aile hayatının ahlakı üzerine bir tez yazmıştır ama bekâr komşusunu taciz
etmekten de geri durmaz. (Gösteren: Erkek. Gösterilen: Hayvanî ve nefsî bir yapının kılık
değiştirmiş, makyajlanmış hâli, güçsüzlük, acımasızlık, Oblomov.)
Işıklar açılamamaktadır çünkü komşuların evde birisinin olduğunu anlama ihtimali
vardır. Hâkim renk siyahtır, sosyal baskı kadını karanlığa hapsetmiştir. Bu karanlıkta ışığa
açılan tek nokta ise kapalı kapının üzerindeki dürbündür. Dürbünden bakıldığı zaman ise bir
defa kendisini taciz eden komşunun kocası, filozof yardımcı doçent, görünmektedir.
“Benim evime kim gelir, kim gider. Hepsini kaydediyor. Benim kadro dışı bekçim oldu”
(Raev, 2011: 112).
Yazarın hikâyenin rengi ve ışığın sızdığı dürbün, kapalı bir kapı ve ikiyüzlü bir sosyal
baskıdan başka bize gösterecek bir imgesi yoktur ancak kadının sıkışmışlığını, nefes
alamayışını bu imgeler okura geçirmektedir. Kapının diğer tarafında sosyal baskı bu tarafında
ise yalnızlık vardır.
“- Böyle işte. Kolaymış. Doğurayım mı?..
- Do-ğu-ra-cak-san doğur...
- Sesin neden titriyor? Korktun mu?” (Raev, 2011: 119).
Yalnızlıktan kurtulmanın yegâne çıkış yolu bir çocuktur. Kapıyı güvenle açabilmesi ve mezar
odasından çıkabilmesi için psikolojik bir üstünlük kurması gerekmektedir. Kucağında çocuk
taşıyan kadın imgesi kapıyı rahatlıkla açabileceği gibi toplumdaki rolünü de artık
değiştirecek, kadının kendi yaşamına yüklediği anlamı kökünden farklılaştıracaktır. Burada
çağın değişimi de vurgulanmaktadır. Bekâr kadının düştüğü çağın trajedisi babasız çocuktur.
Mezar odasında kapalı kalmakla babası toplum tarafından bilinmeyen çocuk ikilemi, ihtiyacı
olan kendi ayakları üzerinde durmaktan vazgeçmeden mezar odasından çıkış imkânı verdiği
için artık kadının babası bilinmeyen çocuktan yana tavır almasına neden olmaktadır.
Güçlü bir gözlemci olan Raev, kadınların karşısındaki erkeğin ciddiyetini anlamak için
sorduğu en temel soruyu kahramanına sordurmuştur. Kadın sevgilisine hamile olduğunu ve
doğurmak istediğini söylediğinde sevgilisi titreyen bir sesle “Doğuracaksan doğur!” demiştir.
“Karanlıkta sesi titreyen erkek” imgesi modern kadının yalnızlığının yanına değersizliğini de
eklemektedir. Esasında bu durum erkeğin geçirdiği başkalaşımla ilgilidir. Çok eşli ve onlarca
çocuk sahibi olan erkeğin şeref sahibi olduğu dönemlerden (Yalçınkaya, 2019: 40), çocuk
sahibi olmanın ve bir ailenin getirdiği yükümlülüklerin altına girmekten korkan erkek
çizgisine gelen süreçte herhangi bir sorumluluğa girmeden sadece cinsî münasebette bulunma
eğilimi insanlıkla alakalı değer noktalarının da değişikliğine işaret eder.
228

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Hikâyedeki erkeklerin ikisi de tacizci, ikisi de Oblomov’dur. Komşu erkek aile
hayatının ahlaki değerleri üzerine tez yazmıştır ama bekâr komşusuna yaklaşmaya
çalışmaktan geri durmaz. Evli sevgili ise kadının sahiplenilme dürtüsü ile anlattığı bu olayı
kayıtsızlık içinde dinler ve herhangi bir tepki göstermez. Kadın bu kayıtsızlığı anlamak için
sevgilisine şu soruyu sorar:
“-Geldin, karın ve başka bir adam Âdem ve Havva gibi yatıyorlar. Ne yapardın? Hadi
bakalım!
- Ne yapacağım? Onun da öbürünün de işini bitiririm! Her ikisini de”( Raev, 2011: 112).
Evli erkek neden karısına yaklaşan bir adamı hem karısını hem de adamı öldürmek kaydıyla
cezalandırırken sevgilisine komşu erkek tarafından yapılan tacizi kayıtsızlık içinde
dinlemektedir? Evli erkeğin metresiyle aralarında geçen münasebetin kadının rızası ile olması
bunun kadının hürriyetine, haklarına ve taşıdığı insanlık onuruna bir taciz olmadığı anlamına
gelmez. Raev’in hikâyenin katmanları içine gizlediği ikincil anlamlar kadının bu tacize neden
rıza gösterdiği trajedisini ortaya çıkaran değerler yargısı temeli üzerinde tartışılmaktadır. Bu
değer yargılarındaki farklılaşmayı mankurtlaşma bağlamında ele alan İkram Çınar’ın tespit
ettiği noktalardan biri de “cinselliğin yozlaştırılması”dır. Buna göre mankurtlaştırılmak
istenen ülkelerdeki sosyal yapı ilkesiz cinsel hayatın telkini ile değiştirilmektedir. İlkesiz
cinsellik telkini ise aile kurumunun çökertilmeye çalışılmasından başka bir şey değildir
(Çınar, 2018: 93).
Erkekte meydana gelen rol değişikliğine edebiyatın çok tartışılan kült ismi
Oblomov’da da rastlamak mümkündür. Tembel ve sorumluluk almaktan kaçınan roman
kahramanı Oblomov, bir kadınla kuracağı ilişkinin sorumluluğu altına girmekten korktuğu
için sevgilisi Olga’ya bir mektup yazar. Mektubun içeriği Oblomov’un kendisi hakkındaki en
bayağı iftiralarla doludur. Mektupta Olga’ya nasihat etmiş, kendisiyle yaşadığı bu çarpık
serüvenin gelecekte yaşayacağı gerçek aşk konusunda kendisine ders olması ve yanlış adımlar
atmaktan kendini koruması gerektiğini söylemektedir. Oblomov, Olga’nın karşısında kendini
bu şekilde aşağıladıktan sonra bir rahatlama hissi duyar. Çünkü beklentisi Olga’nın onun ne
kadar iyi niyetli ve temiz kalpli birisi olduğu yönünde bir düşünce içerisine girmesidir. Bu
yüzden mektubun Olga üzerinde bıraktığı tesiri de görmek ister. Olga’nın ağlaması ona
amacına ulaşmaktan dolayı haz da duyurur. Olga ise bu mektupta Oblomov’un son derece
aşağılık ve acınası bir bencil olarak ortaya çıktığını söyler (Dobrolyubov, 1987: 56).
Çağımızın Oblomovlarının kişiliklerinin derinlerine uzanmış, kök salmış hiçbir şey
yoktur. Yaptıkları hiçbir şeyi içlerinden gelerek yapmazlar (Dobrolyubov, 1987: 72). Nitekim
artık toplum içindeki rolünü değiştiren erkek giderek tembelleşmekte, Oblomovlaşmakta,
böylece bir aile ile birçok çocuğun getirdiği yükün altına girmek istememektedir. Bunun
altında yatan temel sebep Olga’nın söylediği gibi bencilliktir. Oblomovluğun en önemli
belirtisi olan bencillik genelde günümüz insanının özelde ise erkeğin hastalığı niteliğindedir.
Oblomovların bir diğer özelliği ise kişilik olarak kendilerinden üstün kadınlarla
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karşılaştıklarında kaçmalarıdır (Dobrolyubov, 1987: 56). Kadın hikâyesinde var olan
erkeklerin güçsüzlüğü buna işarettir.
Modern kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi, güçlü görüntüsü ve kendi
kendine yetebilirliği erkeğin üzerine aldığı genetik rolün iflası anlamına gelmektedir.
Oblomovlaşan erkeği, Dobrolyubov’un Oblomov tarifinin içinde aramak gerekmektedir:
Şu anda çalışıp çabalayarak elde ettikleri şeyler kendilerine hiç çalışmadan sunulacak
olsa Oblomov profesör ders vermeyi, Oblomov öğrenci öğrenmeyi, Oblomov yazar
yazmayı, Oblomov aktör sahneye çıkmayı bırakacak, ressam fırçasını, heykeltıraş
yontma kalemini kırıp atacaktır. Bu arada yüce birtakım amaçları olmak, ahlaki
görevlerinin bilincinde olmak, genel çıkarlar doğrultusunda davranmak vb. gibi
gerçekte kuru laf kalabalığı olan bir yığın güzel söz söylemekten de geri
durmayacaklardır (Dobrolyubov, 1987: 73).
Çamaşırlarını yıkayamayan, yemek yapamayan ve bir kadının getirdiği düzeni bazı
istisnalar hariç tesis edemeyen erkeğin karşısına çıkarılan modern kadının erkekten talepleri
erkeği hikâyedeki erkekler gibi Oblomovluk yoluna iten gizli bir etkidir. Çalıştığından dolayı
-ki bu bir kadın için özgür olduğu iddiasına temel teşkil eden en önemli argümandır- ev
işlerini ve çocuk bakımını paylaşmak isteyen kadın karşısında erkeğin vereceği cevap aynı
zamanda erkeğin trajedisidir. Ya Oblomovlaşıp kaçacak ya da yabancılaşarak kültüründe
kendisine “kadın işi” olarak öğretilen görevleri yapacaktır.
Stuart Hall, moda ve görseller yoluyla kodlanan “yeni erkek” imajlarında üretilen üç
önemli tarzdan bahseder:
“Sokak tarzı versiyonu
İtalyan kökenli Amerikalı versiyonu
Muhafazakâr İngilizlik versiyonu” (Hall, 2017: 399).
Bu erkek tarzlarının ortak özellikleri vücut biçimlerinin cinsel odaklı ön plana çıkarılışı, güçlü
bir narsist tutum ve kendinden memnun oluştur(Hall, 2017: 402). Sokak tarzı versiyonu ve
İtalyan kökenli Amerikalı versiyonu temsil eden görsellerin açıklamasında şu cümleler dikkat
çekicidir: “Figür 5.4 ve 5.5’in eşcinsel erkek kodlamaları olduklarını öne sürmüyorum; daha
çok düpedüz öyleler” (Hall, 2017: 403).
Gönderge olarak medya ve reklamlardaki erkek kodlamalarındaki bu durum ortaya “özgür
erkek” modelinin çıkmasına neden oldu. Özellikle kot pantolon reklamlarındaki erkek imgesi
çoğunlukla güneş gözlüğü takan, dar kot pantolon giyen, kaslı bir vücuda sahip, motosiklet
kullanan ve her seferinde bir bilinmeyene doğru giden tiplerdi. Bunların ne iş yaptığı, nerede
yaşadıkları, günlük hayatla ilgili temel gereksinimlerini nereden kazandıkları ile ilgili bir bilgi
olmadığı gibi onca bakımı (bakımlı erkek imgesi) bu göçebelik ve hımbıllık içinde ne zaman
yaptıkları da meçhuldü. Ancak göz alıcı güzellikteki kadınlar bu erkekler için yanıp
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tutuşmaktaydı. Yukarıdaki listede bahsi geçen erkek versiyonlarının ortak özelliklerine bir
noktayı daha eklemek gerekmektedir. Bu erkeklerin hepsi birer Oblomov’dur. Altı çizilmesi
gereken bir diğer husus da kadınlarda yukarıda bahsi edilen erkek versiyonlarının bir karşılık
bulup bulmadığı sorusudur.
4. Doğayı Taklit
“Kocası olmayan kadınlar ne kadar çok bizde, çünkü erkekler kıt. Öyle değil mi?
Öyle” (Raev, 2011: 117).
Hayvanlar arasında ekseriyetle meydana gelen bu durum çoğunlukla çiftleşme döneminde
birleşen çiftin, çiftleşme dönemi sona erdikten sonra ayrılmaları, hamile kalan dişinin tek
başına yavrularını doğurup büyütmesi, erkeğin ise bu sürecin hiçbir aşamasında bulunmaması
rutini üzerine kuruludur. Sperm bankaları vs. gibi modern teşekküller bunun insanlar arasında
da yaygınlaşmakta olan bir gerçeklik olduğuna işaret etmektedir.
Raev’in Kırgız toplumunda meydana gelen çarpık yapıyı, aile hayatındaki bozulmayı
ve erkekte meydana gelen rol değişikliğini işleyişindeki temel unsur kadındır. Kadının
özgürleşmesi ve ekonomik bağımsızlığı erkeği Oblomovlaştırırken, Oblomovlaşan erkek,
kadını mutsuz kılmakta, mutsuz ve yalnız kadın ise bildiği hâlde evli bir erkekle beraber
olmaktadır:
İnan, beni yalnızlık böyle düşünür yaptı. Hep düşünüyorum, hep düşünüyorum.
Yalnızlığın çilesini yalnız ben çekiyorum diyordum, hayır, yalnız değilmişim. Biz,
hepimiz yalnızız... Ben de sen de kıskanç karısı olan filozof da hepimiz. Hepimiz.
Hatta yeryüzü de güneş de ölüm bile yalnız... O her birimize tek başına geliyor. Ecel
bizi tek tek alıyor... Bazen bana dünya da öksüz gibi gelir. Biz insanlar bu yalnızlığa o
kadar kayıtsızız ki... Bana öyle dik dik bakma! Aklından geçenleri kestirmem çok güç.
Hakkımda ne düşünüyorsun? Bunu öğrenmek istiyorum... Belki içinden gizli gizli
gülüyorsundur. Anlasana, seninle hayatın zevkini çıkarmak için yatmıyorum, peşime
takılmışken yalnızlıktan kurtulur muyum acaba, diye düşünüyorum (Raev, 2011: 119).
5. Mutluluk Nedir?
Dişi ağrıyan adamın dişinin ağrımadığı bir an mıdır mutluluk (Orwell, 2018: 69). Zıt
bir kavramla oluşturulan tezatla mutluluğun tarifi ancak yapılabiliyor. Aydınlık-karanlık
tezadına benzeyen bu olguyla ilgili hikâyenin oluşturabildiği bir fon olmadığı için Raev
hikâyesini bir çıkmazın üzerine kurmuş ve evrensel bir soru sormuştur. Mutluluk nedir?..
“Hoplayıp zıplayıp dans etmek, oyunlar oynamak hem kırmızı hem de beyaz şaraptan içmek
ve altın paralar saymak dışında tüm gün bir şey yapmamak neticede bütün bunlar ne kadar da
sıkıcı geliyor kulağa” (Orwell, 2018: 66).
Bozulmadan tekrar eden rutinler zıddı olmadığı için sıkıcı olmaktadır. Mutluluğun ne olduğu
ile ilgili Doğu’dan gelen cevap daha çarpıcıdır:
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“Sekiz uçmak hurisi bezenip gelir ise
Senin sevinden artuk gönlüm kabul etmeye” (Uysal, 2014: 264).
Zamanın aktığı hiçbir mekân daimî sürecek bir mutluluğa ev sahipliği yapamaz ve tabii ki
“zaman” bütün mutlulukları eskitecek kadar güçlüdür. Raev’in kadın kahramanı metresi
olmayı kabul ettiği adamın asıl karısı olsaydı mutlu olacak mıydı? Hikâyede hiç görünmeyen
asıl kadın mutlu mudur?..
Raev’in kadın kahramanı mutsuzluğunun kaynağı olarak tarif ettiği yalnızlığın üstesinden
gelmiş olsa bile mutsuz olacaktı. (Aldatılan kadın ve komşu kadın bu sorunları
yaşamamaktadır, ikisinin de kocaları vardır ve yalnız değillerdir.) Komşu kadın, kocasının
bekâr komşusuna âşık olmasından ya da yasak bir ilişki yaşamasından korktuğu için bekar
komşusunu evlendirmek istemektedir. Bu hezeyanı yaşayan komşu kadının mutlu olmadığını
anlarız. Bekâr kadının evine gelen sevgilinin ise bir karısı vardır, kocasının başka bir kadınla
olmasından aldatılan kadının da mutsuz olduğunu anlarız.
Hikâyedeki mutsuzluğun kaynağı olarak Oblomovlaşan erkek gösterilirken akıllara
edebiyatta fazla incelenmeyen Selvi Boylum Al Yazmalım’daki (Delbirim) önemli karakter
Baytemir gelmektedir (Aytmatov, 2008: 261). Asel’in açıkça ikrar ettiği şey Baytemir’le
özdeşleşen “emek” kavramıdır. Raev’in hikâyesindeki erkeklerde neyin olamadığını anlatan
Aytmatov’un Baytemir karakteri aynı zamanda Oblomov olmayan erkeğin de temsili
niteliğindedir. Bu temsil güçlü bir erkeğe işaret ederken kadına alan tanıyan bir yapıya da ev
sahipliği yapmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
İki katmandan oluşan hikâyenin birinci katmanı hikâyenin öyküsü üzerine kuruluyken
ikinci katman evrensel bir temanın işlenişi hâline dönüşmüştür. Kadının sorduğu akıllıca
sorular karşısında erkeğin verdiği cevaplardan oluşan ikinci katmanda kadın ve erkek olguları
en baştan tarif edilmektedir.
Hikâye evrensel bir konuyu Kırgızistan özelinde ustalıkla işlemektedir. Yaşadığı
toplumun dinamiklerindeki yıpranma karşısında sessiz kalmayan Raev’in diyaloglarındaki
güçlü yapı, onun aynı zamanda mahir bir piyes yazarı olmasından ileri gelmektedir. Raev
genel olarak Kırgız toplumunun ahlak anlayışı ve toplumdaki ahlaki çöküntüye karşı duyarlı
bir tutum içindedir (Söylemez, 2011: 98). Sovyetler Birliği’nin kurulması ile kadın olgusunun
tarifinde meydana gelen değişiklik, kadının edebiyatta işlenişi ve hemen hemen edebiyatın her
türünde yerini alan kadın- erkek eşitliği teması toplumda bir bellek oluşturmuş ve kadının yeri
değişmiştir.
Hikâyenin bir Batı ülkesinde geçtiği düşünüldüğünde Kırgızistan’da var olan sosyal
baskıdan dolayı açılamayan kapının Londra’da açılabileceği gerçeği ile karşı karşıya
kalınacaktır. Bu yüzden hikâye evrenselliği Raev’in çizdiği erkek tipi üzerinden
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yakalamaktadır. Hikâyenin ismi “Kadın” olsa bile yazarın yabancılaşan erkek imgesini
anlatmaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Burada altı çizilmesi gereken bir başka husus da
“kocasını yoldan çıkaracağı” korkusundan dolayı bekâr komşusuna koca arayan komşu
kadının haklılığıdır. Neticede bekâr komşunun evinde bir başka kadının kocası
bulunmaktaydı. Hikâyede evli olan iki erkek arasında bekâr kadının yaptığı tercihin sebebi ise
yapılan tercihin kadınlara dayatılan erkek versiyonlarından birisine uygun düşenden yana
olmasından başka bir şey değildir.
Güçlü kadının değersizliği ve yalnızlığı üzerine kurulan ironi aslında kadınların güçlü
olduklarını düşündükleri anda elde ettikleri şeyler nedeni ile ne kadar güçsüz ve yalnız
kaldıkları metaforu üzerine kuruludur. Erkeğin üzerine toplum tarafından yüklenen rolün yine
güçlü kadın eliyle değiştirilmeye zorlanması da yabancılaşan erkekle birlikte kadının
yalnızlığının ve mutsuzluğunun artması anlamına gelmektedir. Oblomov benzeri güçsüz erkek
tipi hayatta daha müreffeh imkânlar için çalışan kadınla birliktelik kurmak isterken
seçenekleri giderek azalan kadının omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmaktadır. Raev’in
hikâyesi içinden çıktığı toplumun aynası vaziyetindedir. Hikâyenin yazıldığı dönemin sosyokültürel yapısını hikâyesi yoluyla okurlarına da yansıtan Raev’in Kırgız toplumunda gördüğü
çarpıklığı ustalık gerektiren bir dil ve son derece yoğunlaştırılmış bir nesnellikle okura
aktarabilmiştir. Bunu yaparken okura sorduğu zor sorular ve karanlıkta, bir kapı önünde, iki
kişinin konuştuğu ve bir kişinin ise sadece beklediği bir kurgu yardımıyla insanoğlunun
varlığını ve kadın-erkek olgularını sorgulayabildiği bir yapı kurabilmesi şaşırtıcıdır. Raev
dünya çapında önemli bir hikâyecidir. Cengiz Aytmatov’dan sonra Kırgız edebiyatını
dünyada temsil edebilecek ve Aytmatov geleneğini devam ettirebilecek önemli bir kalemdir.
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Eski Van Şehri’nin Sur Sistemi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme
An Assessment On The Wall System Of The Old Van City
Mesut GÜL1
Özet
Eski Van Şehri, Urartulara başkentlik yapmış mevkide, ana kayalığın güneyinde
düzlük alan üzerine kurulmuştur. Burada ilk yerleşim ile ilgili kesin bilgiler bulunmamakla
birlikte erken dönemlerde de yerleşim olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ortaçağ ve
sonrasında önem kazanan aşağı şehir, çift sur sistemi ile çevrelenmiştir. Şehrin sur mimarisi
dıştan taş, içte kerpiç ve mühre malzemelerinden meydana getirilmiştir. Surda dört şehir
kapısı yer almaktadır.
Eski Van Şehri sur sistemi hakkında yapılan çalışmaların yanında 2019 kazı sezonda,
yerinde yapılan gözlem ve tespitler yeni veriler sağlamıştır. Çalışmalarda surların dıştan taş ve
içten toprak ile doldurulduğu belirtilmekteydi. Ancak Evliya Çelebi’nin söz ettiği geçitler ve
dehlizler mevcut kalıntılar üzerinden teyit edilmiştir. Günümüze ulaşan iç sura ait kalıntılarda
yıkılan ve çöken duvarlar kesitler oluşturmaktadır. Sur duvarının dıştan taş ve içe doğru
kademeli çıkıntı yaptığı anlaşılmıştır. Taş duvara bitişik inşa edilen kerpiç duvarlar iki yanda
çift duvar oluşturmakta ve arasında dehliz meydana getirmektedir. Surun taş ve kerpiç
duvarları arasında bağlantılar oluşturulmuş ve örtü kısmı içten kemer kurgulu ve üstte bu
öğenin üzerine oturtulan harç ve kayrak taş tabakasıyla sonlanmaktadır. Surun seğirdim
yolunun kenarlarındaki barbatalar günümüze ulaşmamış ancak toprak katmanı
görülebilmektedir.
2019 kazı sezonu içerisinde yapılan gözlem ve tespitler; harita üzerine işlenmiş,
fotoğraf belgeleme çalışması ve çizimleri yapılmıştır. Sur kalıntısında kazı çalışması
yapılmadan, mimari hakkında gözlemlenebilen veriler değerlendirilerek bu yayında yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Van, Eski Van Şehri, Sur Sistemleri, Osmanlı Mimarisi.
Abstract
The Old City of Van was established on a flat area in the south of the main rock, in the
position that was the capital of the Urartians. Although there is no exact information about the
first settlement here, it is understood that it was used as a settlement in the early periods. The
lower city, which gained importance in the Middle Ages and after, is surrounded by a double
wall system. The city's fortification architecture is made of stone from the outside, adobe and
seal materials for the inside. There are four city gates on the wall.
In addition to the studies on the old Van City city wall system, the observations and
determinations made in the 2019 excavation season provided new data. It was stated in the
studies that the walls were filled with stones from the outside and soil from the inside.
1
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However, the passages and corridors mentioned by Evliya Çelebi were confirmed over the
existing remains. The collapsed and collapsed walls form sections in the inland ruins that have
survived. It was found that the city wall was stone from the outside and gradually protruding
inwards. The mudbrick walls built adjacent to the stone wall form double walls on both sides
and create a passage between them. Connections have been made between the stone and
mudbrick walls of the city wall, and the cover part is internally arched and ends with a layer
of mortar and slate stone placed on this element at the top. The barbets on the sides of the
road of the city wall have not survived, but the soil layer can be seen.
Observations and determinations made during the 2019 excavation season; It was
engraved on the map, photo documentation and drawings were made. Without excavation
work on the remains of the city wall, observable data about the architecture are evaluated and
given in this publication.
Keywords: Van, Old Van City, Wall Systems, Ottoman, Architecture.
Giriş
Eski Van Şehri düzlük ova üzerinde, sıvılaşmanın yoğun olduğu zemine kurulmuştur.
Şehrin kuzeyindeki ana kayalık ile göl kıyısının bulunduğu batı kısım doğal koşullarla
korunmaktaydı. Şehir, doğu ve güney şehir surları ile düzlük ova şartlarına göre mukavemeti
arttırılmış sur sistemi ile çevriliydi (Harita 1). Eski Van Şehri, citadelin güneyinde üç yönden
çift sur sistemi ve arasında hendeğin bulunduğu bir savunma sistemine sahipti. Dış surdan
günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır. İç surdan günümüze doğuda surun büyük bir
kısmı, güneyde tahribata uğramış aralıklı kalıntılar ve batıda sonradan eklenen Horhor
bahçesini çevreleyen sur kalıntısı ulaşmıştır.
Şehrin gelişiminde anıtsal yapılar belirleyici rol üstlenmiştir. Ortaçağ ve Yeni Çağ’da
dini yapılar (cami, medrese, türbe, kilise, şapel) ve kamu yapıları (imaret, han, hamam, su
sarnıcı) şehrin ana nüvelerini oluşturmuştur. Yakın Çağ’da ise şehrin güneyinde, özellikle
doğu kısmına yakın Yeni Kapı çevresinde Osmanlı dönemi yapıları konumlandırılmıştır. Bu
nüveler ana caddeler ve ara bağlantıları oluşturan sokakları da büyük ölçüde belirlemiştir.
Şehirde, cadde ve sokakların yıkılmış kentin üzerinde dahi izlenebildiği bir doku mevcuttur.
Bu doku tarihi görsellerle doğrulanabilmektedir. Şehrin bir diğer önemli faktörü kapılarıdır.
Bunlar doğuda Tebriz Kapı, güneyde Saray (Orta) Kapı ve Yeni Kapı ile batıda Van Gölü ile
bağlantıyı sağlayan İskele (Yalı) Kapısı’dır. Kapıların isimlerine bakıldığında yöneldiği şehre,
bağlandığı cihete ve şehrin içindeki bağlantısı ile ilişkili isimler almıştır.2
Eski Van Şehri’nin tahribatlara uğrayan iç suru üzerine yapılan gözlem, ölçüm ve
belgeleme çalışmaları yeni veriler sunmaktadır. İç surdan günümüze ulaşan kalıntılar, tarihsel
kaynaklarla karşılaştırıldığında büyük oranda örtüşmekte, iç surun tarihi ve kronolojisi
hakkında çıkarımlar elde edilmiştir.

2

Kale kapıları, mevkilerine, cihetlerine ve işlevine göre isim alırlardı. Kalelerin önünde boş bırakılan, bina yapılması yasak
arazi kısmı “kaleönü” adını taşırdı (Sevgen, 1959: 6).
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Eski Van Şehir Surları Tarihçesi
Eski Van Şehri surlarının hangi tarihte ve kim tarafından inşa edildiği kesin olarak
bilinmemekle birlikte, bazı tarihi kaynaklarda ilk kez, Akkoyunlular döneminde yörede “bat”
adı verilen toprak malzemeden yapıldığı belirtilir (Öztürk, 2004: 1). Bazı kaynaklarda geçen
Akkoyunlular dönemini doğrulayan tarihi bir vesikaya rastlanmamıştır. Evliya Çelebi, surun
Taceddin Şah yapısı olduğunu, alçak seviyede gayet sağlam olduğunu belirtmektedir (2010:
245). Eski Van Şehri’nde mevcut yapı kalıntıları, şehrin Ortaçağda -özellikle Selçuklu
döneminde- şekillenmeye başladığını göstermektedir. Şehrin 16. yüzyılda Osmanlı
hakimiyetine girmesiyle birlikte “Van Eyaleti” olarak, bölgenin önemli yönetim merkezi
durumuna gelmiştir. Osmanlı hakimiyeti ile şehir surlarla çevrili 7 mahalleden oluşan
korunaklı bir yapıya sahiptir (Top, 2010: 299).
Kanuni Sultan Süleyman, I. Seferi Irakeyn’de (1533-1534) Tebriz’den batısındaki,
Van Kalesi ovasına gelip, Van’da hazır bulunan Ulama Paşa ve Piri Paşa’yı Sadrazam Rüstem
Paşa ile 70 adet beylerbeyini Van Kalesi’ni fethetmek ile görevlendirip, fırsat vermeden
savaşa girdiler. Ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle, 25 Ağustos 1548’de vezir Rüstem
Paşa’nın ikinci kuşatmasında şehir fethedilmiştir. Şehir ele geçirildikten sonra 40 günlük süre
zarfında imar faaliyetleri yürütülmüştür (Evliya, 2010: 236-237). Evliya Çelebi, şehri
çevreleyen 70 adet kulenin bulunduğu bildirmektedir. Sur duvarlarının gayet sağlam
olduğunu, yontma taşla inşa edildiğini ama alçak olduğunu belirtir. Söz konusu duvar
kalınlıklarının değişiklik gösterdiği anlaşılmaktadır (Konyar, 2018: 225).
1555 yılında şehir halkı tarafından karşılanan Paşa, İskele Kapısı’ndan Van Şehri’ne
girmiştir. Kel Rüstem Paşa, Han seferlerini bırakıp kaçarken Osmanlı ordusu Van’ın üç
kapısından seher vakti Acem -Safevi- askerlerini bastı. Tebriz Kapısı’nda başarısız olan Kel
Rüstem Paşa, güneye toprak sürerek başarı sağlamıştır (Evliya, 2010: 228, 230). Şehrin doğu
kısmındaki surların ana kayaya yakın olması bunda etkili olmuştur. Ayrıca doğu surlarında
bulunan burçlar güneydeki burçlara göre daha büyük boyutludur.
Osmanlı-Safevi mücadelelerinde, Osmanlı sürekli el değiştiren tampon bölgede
bulunan şehirlerin kuşatma ve fethedilmesiyle oluşan bozulmaların bilinçli bir şekilde
onarılmadığı, yenilenmediği unutulmamalıdır. Sürekli el değiştiren bu bölgelerde güçlü bir
savunma sistemi, bir daha sefer düzenlenmesi gerektiğinde karşı tarafa ciddi mali ve zaman
kaybı vermektedir. Bu nedenle bölgede hakimiyet sağlandıktan sonra surların bakım
onarımları yapılmaktaydı.
Şehir surlarının 1568 yılına kadar, bölge mimarisinde ihata duvarlarının inşasında
kullanılan bat adı verilen toprak malzeme ile inşa edildiği belirtilmektedir. Şehir surları ile
ilgili 24 Kasım 1568’de Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa3 merkezden gerekli onayı alarak,
surların saldırılarına karşı dayanımını arttırmak, yağan kar ve yağmur sularındaki tahribatı
engellemek için, taş malzemeyle yeniden inşa etmeye başlamıştır. Diyarbakır hazinesinden
surların yeniden yapılması için, 1.000.000 akçe ayrılmıştır. 1571’de dış surlar 458.843 akçe
3

Hüsrev Paşa, şehrin Selçuklu dönemi sonrası gelişiminin banisidir. Hüsrev Paşa Külliyesi ve Sarayı şehrin yerleşiminde
yeni bir merkez oluşturmuştur. Bu kompleks şehrin Ortaçağ dokusunu güney sura taşımıştır. Hüsrev Paşa Külliyesi’nden
doğuya doğru Hüsrev Paşa Hanı ve Kaya Çelebi yer almaktadır. Kazılarla bu taşlık yolun Yeni Kapı’ya kadar olan bölümü
ortaya çıkarılmıştır. Ulu Camii ve Kızıl Minareli Camii arka planda kalmıştır. Hüsrev Paşa’nın doğu-batı yönünde uzanan
yeni aksa Yeni Kapı civarında inşa edilen kamu yapıları ile Osmanlıların şehir yerleşime en büyük etkisi olarak görülebilir.
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ile yeniden inşa edilmiştir. Hazinenin gönderdiği bütçeden kalan 571.157 akçede Diyarbakır
hazinesine geri gönderilmiştir. 1572 yılında toprak malzemeli iç surlarda yer yer yıkılmalar
başlamıştır. Bu durum merkeze yeniden bildirilerek Diyarbakır hazinesine iade edilen
571.157 akçe Van Beylerbeyliği’nin emrine verilerek iç surların tamamı 1572’de taş malzeme
ile inşa edilmiştir (Kılıç, 1997: 207; Öztürk ve Mızrak, 2001: 34). İç surun günümüze ulaşan
kalıntılarından, doğu surdaki Bab-ı İç’ten batı surun orta kısmına kadar dehlizli sur sisteminin
bu dönemde inşa edildiği düşünülmektedir (Fotoğraf 1).
1568-1572 yılları arasında Hüsrev Paşa’nın Van beylerbeyliği zamanında tahkimatla
ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Diker, bu dönemde ana kayalıktaki Büyük Burç ve Kuzey
Burcu’nun yapılmış olabileceğini belirtmektedir (2015: 289). 1 Ocak 1574 tarihinde Ahmed
Paşa, Van’a gelir ve Ağustos 1576 yılında Hüsrev Paşa’dan aldığı görevi iade eder. Bu bilgiye
göre minyatürde geçen “Merhum Ahmed Paşa Tamir ve Termin Eylemiştir” ifadesinden,
onarımın 1574-1576 yılları arasındaki görev süresinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
Hakkında “merhum” olarak bahsedilen Ahmet Paşa, minyatürün resmedildiği 17. yüzyıl
öncesinde vefat etmiştir. Bu nedenle 18. yüzyıl sonrasında Van’da görev yapan diğer Ahmet
Paşa isimleriyle karıştırılmamalıdır.
1581 yılında Van şehri dışında çevre yerleşim alanlarındaki gayrimüslim halkın can
güvenliğini sağlamak amacıyla, şehrin güneybatı ile İskele Kapı arasındaki surlar
genişletilerek, şehrin iç alanı büyütülmüştür (Öztürk ve Mızrak, 2001: 34). Batı kısımda
1572’de yapımı tamamlanan surların günümüze ulaşmamasının sebebi 1581 yılında
genişletilen şehrin batı surlarının şehrin içinde kalmış olması veya yıkılmasına bağlanabilir.
Hava fotoğraflarında4 güneydeki surun yıkılan kısımlarının izleri gözlemlenirken, batı
kısmındaki surda gözlemlenememiştir (Fotoğraf 1).
16 Şubat 1610 tarihinde Van Beylerbeyine gönderilen bir hükümle, Kızılbaş
hareketine karşı surların tamir ve bakımının yapılması istenmiştir. Van’ın Kızılbaş tehdidi
altında bulunduğu 1636 yılında kalede bazı düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir (Kılıç,
1997: 204). Takiben 26 Haziran 1639 tarihinde merkezden Van Beylerbeyine gönderilen bir
hükümde, şehir surlarının düşman saldırılarına karşı mukavemetini arttırmak, bakım ve
onarımlarının yapılması emredilmektedir (Öztürk ve Mızrak, 2001: 34). Bu hükme göre geçen
yarım asırda surda tahribat ve yıkımların olduğu anlaşılmaktadır. 1642 yılında da, Van
Kalesi’nin yeniden tamiri için birtakım girişimlerin yapıldığı görülmektedir.
Kala’i Sengi Van minyatürünün 17. yüzyılda yapıldığı bilinmektedir 29 Mart 1548
tarihinde Kanuni Sultan Süleyman İstanbul’dan sefer için çıkmış ve 27 Ağustos 1548 Van
Kalesi’nin ele geçirmiştir. Bu bilgiler ışığında vefat eden kişiler ile ilgili kullanılan merhum
ifadesi yer almadığından, Emin Paşa’nın minyatürün çizildiği dönemde hayatta olabileceği
göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynaklarda rastlanmayan Emin Paşa’nın 17. yüzyılda,
minyatürün çizildiği dönemde veya hemen öncesinde surları tamir ettiği söylenebilir.
Minyatürün kesin tarihi bilinmediğinden 1574-1576 yılları arasında Ahmed Paşa’nın onarımı,
1636 Kızılbaş tehdidine karşı hazırlıklar ve surun tamiri, 1642 merkezden gelen tamir ve
onarım emri, 1645’de Ketenci Ömer Paşazade Mehmed’in tamiri göz önüne alındığında;
Emin Paşa’nın surları tamir tarihi ve minyatür 17. yüzyıl II. yarısına tarihlendirilebilir. Siyasi
4

Hava fotoğrafı çekimlerinden dolayı Arkeolog – Rıdvan Yıldız’a teşekkür ederim.
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olayların 17. yüzyıl I. çeyreğinde gerçekleşmesiyle onarım ve tamirat faaliyetleri de bu tarih
aralığında yoğunlaşmıştır. Ancak 17. Yüzyıl II. yarısındaki durgunluk döneminde tamir ve
onarımların sıklığını azaltmıştır.
1730 yılında şiddetlenen savaş ve İran tehdidinin artması üzerine sınır kalelerinde asker
sayısı arttırılmıştır. 1746 anlaşmasından sonra Kasr-ı Şirin sınırlarına dönülmüş ve mevcut
durumu korunmaya çalışılmıştır. 1764-1765 yılından itibaren Van Kalesi’nde güvenlik
amacıyla yeniçeriler bulunmaktaydı (Kılıç, 1997: 357).
1830 tarihinde Ahlat Kalesi’ndeki top ve mühimmatın gemilerle Van Kalesi’ne nakli
ile Van şehrinin önemi bir kat daha artmıştır. Takiben 1856 tarihinde tüm şehir ve kale surları
tekrar tamir edilmiştir. Surların bu tarihteki tamir kitabesi5 Yeni Kapı üzerinde yer almaktadır
(Öztürk ve Mızrak, 2001: 34). 1840’ların sonlarında Van’ı ziyaret ettiği anlaşılan seyyah ve
jeolog X.H. de Hell, şehrin çift sıra surla çevrili olduğunu teyit eder. Surların
dayanıksızlığından bahseder, surların bir tekme ile yıkılacak durumda olduğunu belirtir.
Surların önünün su dolu bir hendekle çevrelendiği doğrular (Hell, 1856; Konyar, 2018: 247248). Hell 1840’da surların çok dayanıksız olduğu ile ilgili verdiği bilgiler yukarıdaki 18301856 tarihlerindeki onarımlar ve tamirler ile çelişmektedir. Bu bilgiyi yorumlarken şuna
dikkat çekmek gerekir ki Hell bir jeologdur ve konuya daha teknik açıdan yaklaşmaktadır.
1876 yılında Van şehrini ziyaret eden F. Burnaby, şehrin batı yönünde yer alan
bataklığın özellikle yaz aylarında oldukça sağlıksız olduğunu belirtir. Bölgede tifo gibi salgın
hastalıklar yaygındır (Konyar, 2018: 249) (Fotoğraf 2). E. Shantre’nin Van’da yaptığı
çalışmalar sırasında oluşturduğu fotoğraf albümünde doğu surlarında Tophane Kulesi’nin
bulunduğu kayalığın eteklerinde iç sur ve dış sur arasında faal bir çarşı görülmektedir
(Fotoğraf 3). Ayrıca şehrin batı surlarında Horhor bölgesinde surların üzerinde barbataların
net bir şekilde görüldüğü bir fotoğraf bulunmaktadır (Fotoğraf 4).
J. Laurens’ın 1892 yılına ait “At Meydanı ve Kurşunlu Camii” adlı gravüründe, Saray
Kapı ile arkasında yer alan Hüsrev Paşa Camii ve Kaya Çelebi Camii çizilmiştir. Sur
kalıntılarının, günümüzde kalıntıları bulunan güney surun batıya doğru uzantısı bu gravüre
göre yıkık olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 5). Ayrıca İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi’nde bulunan II. Abdülhamit tarafından hazırlatılan Yıldız Albümleri’nde Van
muhtevalı fotoğraflar yer almaktadır. Hüsrev Paşa Hanı civarında olduğunu düşündüğümüz
solda yer alan eyvanlı kapı ve sağında sur kalıntıları yer almaktadır. Bu sur kalıntılarının
kaplama taşlarının söküldüğü görülmektedir (Fotoğraf 6). Albümdeki bir diğer fotoğrafta
şehrin doğu surları kaydedilmiştir. Bu fotoğrafta dış surun temel seviyeleri ön kısımda
görülmekte ve iç sur ayaktadır. İç surun kaplama taşlarının da söküldüğü yer yer
görülmektedir (Fotoğraf 7).
Şehrin I. Dünya Savaşı öncesinde batı kısmında sıvılaşmanın yoğun olmasına bağlı
olarak yerleşimin terk edildiği fotoğraflardan teyit edilebilmektedir. F. Burnaby’in bahsettiği
bu sıvılaşma mevsimsel olarak etkili olmakta ve iskanı olumsuz yönde etkilemektedir
(Fotoğraf 2). Şehrin 19. yüzyılda dinamik merkezlerini ticaret alanları ve surun dışına taşmış
kamu yapıları oluşturmaktadır. Bu ticaret merkezleri doğu surda Tebriz Kapı, Yeni Kapı ve
5

Tamir kitabesi Van Müzesi İslam Dönemi eserlerinin Osmanlı kısmındaki teşhir alanında bulunmaktadır.
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Hüsrev Paşa Hanı civarıdır (Fotoğraf 3, 6). Şehrin ovada yer alan yerleşimi ile bu alanlara
doğrudan bağlantı yolları ulaşmaktaydı. Şehrin dışında ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi
İslam şehir anlayışı ile bağlantılıdır.6 Silah teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak, surların
şehirleri koruyucu nitelikleri ortadan kalkmıştır.7 Bu nedenle şehir surları doku içerisinde
kaybolmaya başlamıştır. Fotoğraf arşivleri detaylı incelendiğinde anıtsal yapıların taş kaynağı
olarak kullanılması, maalesef işlevsiz kalan surların da kaderi olmuştur.
Eski Van Şehri’nin savaştan öncesine ait fotoğraf arşivleri incelendiğinde sur belirgin
değildir. Surlar etrafında gelişen dokudan dolayı sur aralıklı olarak takip edilebilmektedir. Bu
noktada gelişen dokunun iç ve dış sur arasını işgal ettiği unutulmamalıdır. Surların işlevsiz
hale gelmesi ve dış surun mimari açıdan daha niteliksiz olması, yukarıda bahsedilen tüm
faktörlerle daha hızlı ortadan kalkmıştır. Eski Van Şehri’nde tüccar, esnaf ve kamu görevlileri
19. yüzyıl sonunda şehir dışındaki iskanı gerçekleştiren zümredir. 93 harbi ve takiben 20.
yüzyıl ilk çeyreğinde I. Dünya Savaşı ile şiddetlenen mücadele sadece Eski Van Şehri’nde
değil, haritalardan yerleşim alanlarının tespit edilebildiği günümüz yerleşim yerleri üzerinde
de etkili olmuştur.8 Bu nedenle I. Dünya Savaşı ve öncesi olaylar Eski Van Şehri odağında
mevcut yerleşimdeki doku ile bütünsel değerlendirilmelidir.
Eski Van Şehri savaştan sonra doğal bir yıkım sürecine girmiştir. Şehirde anıtsal
yapılar ayakta kalsa da insani tahribata maruz kalmıştır. Taş malzeme ile inşa edilen bu
yapılar taş ocağı olarak kullanılmıştır. Restorasyon öncesi fotoğraflarda bu durum açıkça
görülebilmektedir. Sivil mimaride ahşap destekli kerpiç malzemenin kullanımı yıkım sürecini
hızlandırmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Eğitim Bilişim Ağı arşivlerinde9 1956,
1974 ve 1976 yıllarına ait fotoğraflarda yıkım süreci periyodik olarak izlenebilmektedir.
Şehrin 20. yüzyıl ilk çeyreğine kadar geleneksel dokuda mimarinin devam ettiği ve
planlardaki yayılım alanın da geliştiği görülmektedir.
Eski Van Şehri Sur Mimarisi
Evliya Çelebi’nin anlatımından üzerinde kuleler olan sur duvarlarının önünde daha
alçak ikinci bir savunma duvarının olduğu anlaşılmaktadır (Fotoğraf 8). Van minyatüründe de
çifte sur betimlenmiştir. Yine birçok kaynak surların bu niteliğini pekiştirir (Konyar, 2018:
226).10 Sur üzerinde barbatalar ve burçlar daha nitelikli malzeme ile inşa edilmiştir (Fotoğraf
9). Surlar üzerinde top yoktur. Bu surların iç yüzünde yer altında dehlizler yer almaktadır.
6

İslam şehirlerinin önemli özelliklerinden biri de ticaret ve ikamet alanlarının birbirinden ayrılmış olmasıdır. İlk İslam
fetihlerinin ardından ele geçirilen yerlerle kurulan yeni şehirlerde mahalle ve semtler etnik köken ve mesleklere göre teşkil
edildi ve bu şekilde gerçekleştirilen yerleşimler belirli bir kimliği olan şehir birimlerinin gelişmesini sağladı (Küçükaşçı,
2000: 444).
7
Kaleler, top gibi uzun menzilli ve tahripkar silahların keşfinden sonra ehemmiyetlerini yavaş yavaş kaybetmiş, bugün
geçmişlerin kahramanlık destanlarını tilavet eden birer eski eser haline gelmiş bulunmaktadır (Sevgen, 1959: 12).
8
Bakınız H.F.B. Lynch, Armenia: Travels and Studies I-II, New York, 1901; Kazım Karabekir, Hayatum, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 2009; 19. Yüzyıl son çeyreği Eski Van Şehri ve Bahçeler (BOA-PLK.p.03977, BOA-HRT.2076),
(Konyar, 2018:204-213); Eski Van Şehri ve Bahçeler ( Muller Simonis, L’Armenia, Le Kurdistan et la Mesopotamie, Paris,
1892); Eski Van Şehri ve Bahçeler Planı (G. Badalyan, Atlas of Van-Vaspurkan, Yerevan, 2015:6).
9
Bakınız Mesut Gül. (2020), “Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Arşivinde Van’ın Taşınmaz Kültür Varlıkları, Van: Tarih Toplum
ve Şehir, (Edit. Suvat Parin), Çizgi Kitabevi Yayınları, 117-138.
10
Eski Van Şehri’nin çift sur sistemi için bakınız: Texier, C. (1842). Description del’Armenie la Perse et la Mesopotamie,
Paris; Hell, X.H. (1854). Voyages eb Turquie et en Perse, execute par ordre du Gouvernement Français Pendant les anees
1846, 1847 et 1848, Paris; Deyrolle, M.T. (1876). “Voyage Dans le Lazistan et L’Armenie”, Le Tour Du Monde, Nouveau
fournal des Voyages, I, Paris, 369-416; Schulz, F.E. (1840). “Memoire sur le lac de Van et ses environs par”, Journal
Asiatique, 3/9, 257-323; Tozer, H.F. (1881). Turkish Armenia and Eastern Asia Minor, London; Muller, S.P. (1892).
L’armenie, Le Kurdistan et la Mesopotamie, Paris.
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Kuşatma sırasında düşman bu kaleye toprak sürse, bu anılan yollardan hendek içine sürülen
toprağı kalede mahsur olanlar kaldırıp, kaleyi toprağa boğulmaktan kurtarırlar (Evliya Çelebi,
2010: 246). Van bölgesi, doğusunda İran, güneyinde Mezopotamya ve batısında Anadolu
mimari gelenekleriyle çevrelenmiş bir konumdadır. Bahsi geçen bölgelerin mimarlık
geleneğini oluşturan temel inşa yöntemi ise taş temel üzerinde yükselen kerpiç duvarlar ve
bunları destekleyen ahşap hatıl ve dikme sistemidir (Diker, 2015: 289). Şehir surlarının bazı
burçlarında bu geleneğin kullanıldığı görülmektedir.
Eski Van Şehri,11 Doğu suru 300 m. uzunluğunda kuzey-güney istikametinde
uzanmaktadır. Güney köşede ve arada silindirik gövdeli kulelerle desteklenmiş olan sur
duvarı, içten ve dıştan iki ayrı taş duvarın arasının sıkıştırılmış toprak ile doldurulmasıyla
oluşturulmuştur. Güney sur, 1070 m. uzunluğunda doğu-batı istikametinde ilerlemektedir.
Doğu köşedeki silindirik burçtan itibaren düz bir hat çizerek uzanan sur, arada kesintiye
uğramaktadır. Sur, iki ayrı taş duvarın arasına sıkıştırılmış toprak doldurulmasıyla elde
edilmiştir. Batı surun tamamına yakını günümüze ulaşamamıştır. İki kademeli yapısı yaklaşık
400 m. uzunluğu ile kuzey-güney istikametinde uzanmaktadır (Top, 2010: 301).
Van Kalesi12 şehir surlarında dört demir kapı yer almaktadır. Bunlardan en sağlamı
doğu tarafa açılan Tebriz Kapısı’dır (Fotoğraf 10). Orta Kapı, güney tarafa ve kıble yönüne
Edremit bağları tarafına açıktır ki, üç kat demir kapıdır. Uğrun Kapı, Paşa Sarayı’nın bahçesi
köşesinde kıbleye bakar bir küçük demir kapıdır. Yalı Kapısı, batı tarafına bakar dört kat
bağlam demir kapılardır (Evliya, 2010: 249; Cuinet, 1891: 693). Eski Van Şehri’ni üç yönden
çevreleyen surda 56 burç bulunmaktadır. Bunlardan sekizi yukarıda ismine yer verilen
kapıların çifte burçlarıdır. Ayrıca kuzeydoğuda Tebriz Kapı’nın ana kayaya bağlandığı
noktada Tophane Kulesi yer almaktadır. Güneydoğu köşede surların birleştiği noktada Sultan
Veled Kulesi ve güneybatı kısımda surların kesiştiği noktada Ali Paşa Kulesi bulunmaktadır.
Horhor bahçesinin bulunduğu alanda dışa doğru çıkıntılı kısımda kulelerin kesin olarak yerleri
bilinmemektedir.
Evliya Çelebi, Eski Van’ın bugünde karşılaşılan yeraltı sularının yüzeye yakınlığını
vurgular. Siperlere toprak kazılarak dışardan ulaşmak zordur. “Zira bir arşın13 kadar metris
kasılsa su çıkar” demektedir. Ancak bu alanlara toprak yığılarak siperlere ulaşılabileceğini
vurgular. Çelebi, Tebriz Kapı tarafından aşağı kente saldırıların yoğun olduğunu bu alanda
hendek bulunmaktadır (Konyar, 2018: 226).
Süleyman Han Van Kalesi’nin ta en tepesine yirmişer karış, otuzar-kırkar karış
balyemez toplar koymuş ki ta dört saat uzaklıkta mesafede Edremit bağlarında
düşman görünce bu anılan toplar Van sahrasında adam ve kırk mil deryasında gemi
deryasında gemi gezdirmez (Evliya, 2010: 241). Bu kere düşman bir oyunla kale altına
girse bu yukarıdaki ta uzun topların gülleleri uzak mesafelere gidip kale altında olan
düşmana zarar vermez diye koca Süleyman Han düşünüp bu mağaraların nicelerine,
11

Eski Van Şehri ile ilgili Öztürk, Eski Van Şehir Surları başlıklı makale (2001: 32-40) ve Diker’in Van Kalesi Osmanlı
Dönemi Burçları Üzerine Gözlemler (2015: 282-293) başlığıyla ana kayalık üzerinde yer alan dokuyu çalışmıştır.
12
Van Kalesi hakkında Şeyh Sadi hazretleri Gülüstan’ında Van’ı, “Kızıl Arslan Kal’a-i saht daşt” beytiyle övmüştür. Bütün
Acem tarihçileri Van Kalesi’ne Kızıl Arslan derler (Evliya, 2010: 238).
13
Osmanlılar'da, bir mimar arşınının yarısı olan 12 parmaklık uzunluğa kadem (ayak) ismi verilmiş ve bu ölçü kazı işlerinde
kullanılmıştır (Erkal, Mehmet. (1991). “Arşın”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 3, İstanbul, 412).
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kalyon karnındaki top deliklerine denk delikler delip her bir mağarada birer çeşit
toplar çıkarmış ki insan gördüğünde parmağını ağzına götürüp susar ve hayran olur
(Evliya, 2010: 241). Van Kalesi’ne çok toplar dizilmiştir ki sanki yükünü almış bir
kalyon gibi sağında ve solunda dört kat toplar vardır (Evliya Çelebi, 2010: 242).
Şehir surlarında top bulunmadığı kaynaklarda belirtilmektedir. Yukarıda yer alan
bilgilerden şehrin ana kayalık üzerine konumlandırılan topların mahiyetini detaylı olarak
anlatılmıştır.
Konyar’ın Eski Van Şehri minyatürü üzerine yaptığı çözümlemede; iç sur (sur-u
dahili) ve dış sur (sur-u harici) üzerindeki yazılar çözümlenerek yer verilmiştir. Kuzeyde yer
alan citadelde ise surların üzerinde iki kez “Tamir ve Termine Muhtaçtır” yazmaktadır.
Burada yer alan yapıların isimlerine de yer verilmiştir. Minyatürün sol üst kısmında ise Kala-i
Seng-i Van14 yazmaktadır (Konyar, 2018/Minyatürden).
Dış surda; doğuda Tophane Kulesi’ne yakın “Bab-ı Tebriz” yazılıdır. Surun
güneydoğu köşesindeki kule “Sultan Veled Kulesi” ve güneybatıdaki “Ali Paşa Kulesi”dir.
Güney surda orta kısımdaki burçlu kapıda “Bab-ı Orta” ve batısında Ali Paşa Kulesi’ne yakın
açıklık “Bab-ı Evvel” yazmaktadır. Surun batı kısmında köşede “Bab-ı İskele” ve batı surun
ortasına yakın burçta “İskele-i Evvel” yazılıdır. Güney dış sur üzerinde doğudan batıya; Bab-ı
Orta’nın doğusunda “Sur-ı Tarih Emin Paşa Tamir ve Termin Eylemiştir”, iki kapı arasında
yine “Sur-ı Tarih Emin Paşa Tamir ve Termin Eylemiştir” yazıları yer almaktadır. Batı dış sur
üzerinde ise “Defa Tamiridir” yazmaktadır (Harita 2).
İç surda; güney surun ortasında yer alan açıklığın batısında “İkinci Surdur” yazılıdır.
Doğuda Tophane Kulesi’ne bağlanan “Bab-ı İç Kapısı” yer almaktadır. Güney iç surda anıtsal
cephesiyle “İç Kapısı” ve batısında “Uğrun Kapısı” bulunmaktadır. Uğrun Kapısı’nın hemen
üstünde büyük bir kule gibi işlenen mimari üzerinde “Paşa Kapusudur” yazılıdır. İç Kapı’nın
doğusunda sur üzerinde “Merhum Ahmed Paşa Tamir ve Termin Eylemiştir” yazmaktadır
(Harita 3).
Konyar’ın minyatür çözümlemesi göstermektedir ki, iç sur ve dış surda yer alan
kapılar ve burçlar yayınlarda birbirine karıştırılmaktadır. Dış surda doğuda yer alan Bab-ı
Tebriz ile Bab-ı İç ve dış surdaki Bab-ı Orta ile iç surdaki İç Kapısı birbiri yerine yanlış
olarak kullanılmaktadır. Minyatüre göre doğu surda günümüze kalan Bab-ı İç ve onarımı
yapılan kapı Bab-ı Orta’dır.
Yukarıda detaylı olarak yer verilen Eski Van Şehri’nin surlarından, iç surun doğu ve
güneyinden kalıntılar günümüze ulaşmıştır. İç surda (sur-u dahili) Tophane Kulesi, Bab-ı
İç’ten güneydoğu köşedeki burca kadarki arada beş burç kalıntısı hava fotoğrafından tespit
edilmiştir. Bu burçlardan ikisi Yıldız Albümü’ndeki fotoğrafta tespit edilen yarım daire planlı
burçlardır (Fotoğraf 7). Güney surda ise altı burç tespit edilmiştir. Bunlar; kapıların iki
yanında yarım daire planlı ikişer burç ve Orta kapının her iki yanında dikdörtgen formlu
burçlardır. Şehrin iç surlarında yarım daire planlı burçlar sur duvarından daha yüksektir.
Şehrin surlarında yer alan burçların genel olarak isimleri bilinmekte ancak
konumları belirlenememiştir. Kaynaklardan tespit edildiği kadarıyla burçların hangi yöndeki
14

Kala-i Sengi Van adlı 17. yüzyıla tarihlenen minyatürü (Topkapı Sarayı Müzesi E.9487 no’lu defterden)
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sur üzerinde yer aldığı bilinmektedir (Harita 4). Bunlar doğu surda; Tophane Kulesi ve Sultan
Veled Kulesi, güney surda; Orta Kapı Kulesi, Van Ağası Ahmed Ağa Kulesi, Çerkes İskender
Paşa Kulesi, Ulama Paşa Kulesi, Atlı Paşa Kulesi, Yassı Kule, Nakışlı Kule, Felemet Kulesi,
Elmacı Paşa Kulesi ve batı surda; Şah Kulesi, Rüstem Paşa Kulesi, Hüsrev Paşa Kulesi,
Elmacı Paşa Kulesi, Ketenci Ömer Paşa-zâde Kulesi bulunmaktaydı.
Sur ile ilgili taş duvarların içinin toprak ile doldurulduğu kaynaklarda belirtilmektedir
(Top, 2010: 301; Öztürk ve Mızrak, 2001: 34) (Çizim 1). Ancak Evliya Çelebi surların iç
yüzeyinde kagir yapı yollar olduğunu ve kuşatma sırasında düşman bu kaleye toprak sürse de
bu anılan yollardan hendek içine toprağı kalede mahsur olanlar tarafından kaldırıp kaleyi
toprağa boğulmaktan kurtarıldığını aktarmaktadır. Her birinde birbirine kayalar içinde
yardıma gidecek yollar vardır ki ana yol değildir, onu bilir başka neferleri vardır ki o
yollardan kuleden kuleye gidilebildiğini belirtmektedir (2010: 246).
Yukarıda Evliya Çelebi’nin bahsettiği kurgu gözlemlenmiş, ancak dışarı ile bağlantısı
tespit edilememiştir. Özel geçit ve galeri olarak belirtilen kurgu, burçlarla surların iç mekanda
insan sirkülasyonunu sağladığı dehlizlerdir. 2019 yılı kazı sezonunda yapılan gözlemler bu
konunun gözlem ve tespitlerine yöneliktir.15
İç sur yumuşak zemin üzerine moloz taş ile temel oluşturulmuştur. Moloz taş ile inşa
edilen zeminin derinliği yaklaşık 1.00 m’dir. Dıştan simetrik olarak inşa edilen taş
malzemeden duvarlar 4.00 m yüksekliğindedir (Fotoğraf 12). Duvarlarda moloz taş
yoğunlukta olmak üzere kayrak taşlarıyla birlikte inşa edilmiştir. Dıştan düz olan duvarlar
içten 1.50 m aralıkla içe doğru kademelenme tespit edilmiştir. Bu çıkıntılar içe doğru
pandantif benzeri kavisler oluşturmaktadır. Kesit çizimlerinde yer verilen bu çıkıntılar harç ve
moloz taşın içe doğru taşırılmasıyla sağlanmıştır (Fotoğraf 13,14; Çizim 2). Sur duvarlarının
kalıntılarından içe doğru çıkıntılar aradaki mesafe göz önüne alındığında birleşmemektedir.
Taş duvarın bu çıkıntılarına hava fotoğrafları ve sur üstünden bakıldığında iki taş duvar
arasının kayrak taşlarıyla örtüldüğü anlaşılmaktadır (Fotoğraf 15). Sur duvarı dıştan dışa 4.30
m olarak ölçülmüştür. Taş duvarın kalınlığı 0.70-0.75 m’dir. Taş duvarların iç kısmında 2.80
m mesafe bulunmaktadır (Fotoğraf 16). Taş duvarın iç kısmındaki çıkıntı 0.50 m’dir. Bu
ölçülerle iki duvar arasında 1.80 m boşluk kalmaktadır. Günümüze ulaşan yıkıntılardan iki
sıra kayrak taşı 0.20-0.25 m harç tabakası üzerine örülmüştür. Mevcut sur kalıntısında 0.20 m
kalınlığında toprak kayrak taşları üzerinde yer almaktadır (Fotoğraf 17; Çizim 3).16
İç surda günümüze ulaşan duvarların üstündeki barbatalardan günümüze herhangi bir
kalıntı ulaşmamıştır. Beden duvarları barbatalarla birlikte 5.50 m yüksekliğindedir. Surların
üstü 1.40 x 1.40 x 1.50 m ölçülerinde, 1.40 m. arayla karşılıklı olarak mazgal siperleri inşa
edilmiştir.17 Her iki yandaki mazgal siperlerin arasında 2.50 m genişliğinde seğirdim yolları18
vardır (Kılıç, 1997: 207) (Fotoğraf 18).

15

2019 Kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmanın yayınlanmasına izin veren Doç.Dr. Erkan Konyar’a teşekkür ederim.
İç sura ait bu ölçümler Yeni Kapı’nın doğusunda yer alan kalıntılardan alınmıştır. Bazı ölçüler iki duvarın günümüze
ulaştığı doğu burca yakın sur kalıntısından alınmıştır.
17
Surların üs kısımlarına yakın yerlerde çıkma olarak taş veya ahşapdan yapılan kulelere senkendaz=taş atıcı veya küluhendaz= tuğla veya taş atıcı veyahut metris denilirdi. Bu kulecikler, surun dibine yakınlaşmış olan düşmanın tepesinde ateş,
ok, taş vs. atmakta kullanılırdı (Sevgen, 1959: 6). Bu tür bir uygulama doğu sur üzerinde büyük burçlar arasında
fotoğraflardan tespit edilmiştir.
16
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İç kısımda 0.70 m kalınlığında kerpiç duvar yer almaktadır. Kerpiç duvar iki tarafta da
taş duvara bitiştirilerek inşa edilmiştir (Fotoğraf 19; Çizim 3). Kerpiç duvar ile taş duvar
arasındaki bağlantı 0.30 m aralıkla kayrak taşlarıyla mukavemeti arttırılmıştır. Taş duvarın iç
yüzünde kayrak taşları 0.30 m aralıkla yerleştirilen kayrak taşlarının izleri algılanabilmektedir
(Fotoğraf 20; Çizim2). Bazı kısımlarda kayrak taşları da yer almaktadır. Surun iç duvarını
oluşturan kerpiç örgü içten 0.80 m aralıkla üç sıra kayrak taşıyla güçlendirilmiştir (Çizim 4).
Kalıntıların dik açılı ve yatay açıdan çekilen fotoğraflarında kayrak taşlarının sürekliliği surun
belli kısımlarında izlenebilmektedir (Fotoğraf 19,21). Yukarıda tespit edilen dokuda kerpiç
duvar ile örtüde yer alan harç tabaka ve üstündeki kayrak taşlarıyla oluşturulan doku
arasındaki boşluk ile ilgili bazı izlerden yorum yapılabilmektedir. Kerpiç duvarın iç yüzünde
2.40 m yükseklikte 1.40 m açıklık kemer kurgusuyla oluşturulmuş olmalıdır. Taş duvarların iç
yüzündeki çıkıntılar birleşmemekte ve aradaki boşlukta harç tabakasını oluşturmak için bir
düzlem gerekmektedir.
Surlarda toprak dolgulu bazı kısımlar tespit edilmiştir. Tophane Kulesi’nden Bab’ı İç
ve bu kapıdan ikinci burç kalıntısına kadar olan kısımda dıştan taş duvar arasında taş katkılı
toprak dolgu bulunmaktadır (Fotoğraf 22). Doğuda yer alan ikinci burçtan Orta Kapı’nın
batısındaki sur kalıntısına kadar ise taş duvarların arası kerpiç duvar ve dehlizlidir (Fotoğraf
23). Bu dehlizli kurgunun Hüsrev Paşa döneminde 1572 yılında yapılan yeniden inşa ile
oluşturulduğunu düşünmekteyiz. İç surdaki bu kurgu bakım ve tamiratlarla günümüze
ulaştırılmıştır.
İç surun günümüze ulaşan kalıntılarından sur kalınlığı ve yüksekliği değişkenlik
göstermektedir. Bazı kısımlarda sur duvar kalınlıkları da farklı ölçülerdedir. Günümüze
ulaşan iç surun yıkılan bir şehrin ardında kalan, yüzyılı aşkın işlevsizliği, kaplama taşlarının
söküldüğü ve şehrin terk edilmesiyle yaşamdan yoksun geçirdiği yüzyıllık sürecin sonucunda
ulaşmıştır.
Surun teknik yönden zayıf yönleri bulunmaktadır. Orta Kapı’nın her iki yönündeki
dikdörtgen formlu burçları bu konuda fikir vermektedir. Surun dış duvarı ile burcun içte
dehlizi daraltan duvarı bağlantısız olarak inşa edilmiştir. İki duvar arasında köşelerde
geçmeler olmadığından duvarlar bloklar halinde yıkılmaktadır (Fotoğraf 24). Burçlar dehlizin
1.40 m genişliğini 0.70 m ölçüsünde daraltmaktadır (Fotoğraf 25). Orta Kapı’nın doğusundaki
kalıntıdan tespit ettiğimiz bu detay dehlizin başka bir kanıtı niteliğindedir.
Van’a yakın coğrafyada dehlizli sur sisteminin bu nitelikte örneğine rastlanmamıştır.
Bölgede bulunan Ahlat Kalesi, Bitlis Kalesi ve Hoşap Kalesi dış surunda bu olguya dair
herhangi bir kaynağa rastlanmamıştır. Erzurum ve Diyarbakır’da dış sır anıtsal boyutlarda ve
dehlizlidir. Ancak boyut, malzeme-teknik ve dehlizin oluşturduğu bağlantılar açısından daha
fonksiyonel ve gelişkindir.
Sonuç
Eski Van Şehri surları hakkında bir kronoloji oluşturulmuştur. Günümüze ulaşan
şehrin iç suru, Osmanlı döneminde inşa edilip, yukarıda detaylı olarak değinilen tamiratlar ve
18

Surların üzerinde her yere yetişebilmek için düz yapılır ve buralar “seğirdim yeri” denilirdi. Askerler buradan her yere
kolaylıkla ulaşabilirlerdi (Sevgen, 1959: 6).
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eklemelerle şekillenmiştir. cümlesi buraya eklenecektir Kaynaklardan edinilen bilgilerden
Kala’i Sengi Van minyatüründe, hakkında bilgi bulunmayan Emin Paşa’nın minyatürün
çizildiği dönemde hayatta olabileceği veya hemen öncesinde surları tamir ettiği sonucu ortaya
çıkmaktadır. Buna bağlı olarak minyatürün de 17. yüzyıl II. yarısında çizildiği öne sürülebilir.
Şehrin 19. yüzyılda gravürlerle belgelenmesi ve devamında fotoğraf belgeleme çalışmaları
şehrin tüm yönleriyle somut şekilde sürecini yorumlamayı sağlamıştır.
Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları Başkanlığı tarafından 2019 yılında yapılan
çalışmalar kapsamında Eski Van Şehri’nde incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler
sonucunda yukarıda belirtilen somut veriler bilinenin aksine veriler sunmuştur. Surun dıştan
taş içten toprak ile doldurulduğu kaynaklarda yer almaktaydı. Yapılan incelemeler ile şehrin
savunma sistemine ait günümüze ulaşabilen surda tespit edilebilmiştir. Sur dıştan taş malzeme
ile içten kerpiç duvarın oluşturduğu çift duvarlar arasında dehliz oluşturmaktadır. Kerpiç
dokulu taşıyıcı öğe üzerine kalın harç tabakası ve kayrak taşlarıyla örtülüdür. Barbatalardan
günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.
Şehrin günümüze ulaşan iç surunda; dikdörtgen planlı burçlarla sur duvarları
bağlantısızdır. Bitiştirilerek inşa edilen sur duvarları günümüzde teknik konudaki eksiklikten
dolayı bloklar halinde yıkılmıştır. Doğu surda yer alan dairesel formlu burçlar ise surdan daha
yüksek ve taş temel üzerine kerpiç malzeme ile örülmüştür. Güney surda yer alan dairesel
planlı burçlar ise taş malzeme ile inşa edilmiştir. Orta Kapı’da yapılan restorasyonda duvarın
dış yüzeyi bazalt malzeme ile örülmüştür. Kaynaklardan bu kısmın malzeme cinsine yönelik
herhangi bir bilgi edinilememiştir. Fotoğraflarda bu kısımda yer alan sur kalıntısının temel
seviyesine kadar kaplama taşları sökülmüş durumdadır.
2019 kazı sezonunda yerinde yapılan gözlem ve tespitler ile sondaj çalışma alanları
belirlenmiştir. Ancak günümüze ulaşan kısımda surun iç ve dıştan farklı yerlerinde tahribata
uğramış alanlar, kesitler sunduğundan kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir. Özellikle kazı
çalışmaları neticesinde sura ait bilgilerin daha görünür ortaya çıkarılması halinde güvenlik ve
insani tahribatın hedefi haline getirme kaygısı etkili olmuştur. Şehirlerde yapılacak kazı
çalışmalarının şehir dokusu göz önünde bulundurularak bütünsel yaklaşılmalıdır. Eski Van
Şehri’nde yapılacak bu tür çalışmalarda restorasyon yerine konservasyon ile ziyarete açılması
şehrin açık hava müzesi niteliğine katkı sağlayacaktır.
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Harita 1: Eski Van kenti yerleşim planı
(Texier, C. (1842). Description del’Armenie la Perse et la Mesopotamie, Paris, Firmin Didot
Frères)

Fotoğraf 1: Eski Van Şehri Orta Fotosu
(İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Eski Van Şehri
Kalesi ve Höyüğü Kazıları Arşivi’nden)
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Fotoğraf 2: Van şehrinin havadan görünümü, I. Dünya Savaşı başında çekilmiştir (Nogales, R.
(1925). Vier Jahre unter dem Halbmond: Erinnerungen aus dem Weltkriege, Berlin, Reimer
Hobbing)

Fotoğraf 3: Tebriz Kapı ve ticaret alanı
(Shantre, E. (1881), Kafkasya bilimsel misyonu çalışmalarından)
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Fotoğraf 4: Şehrin güneybatısından batı surların ve kalenin görünümü.
(Shantre, E. (1881), Kafkasya bilimsel misyonu çalışmalarından)

Fotoğraf 5: At Meydanı ve Kurşunlu Camii, önde Hüsrev Paşa Camii ve arkada Kaya Çelebi
Camii (J.Laurens, 1892)
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Fotoğraf 6: Osmanlı Dönemi eyvanlı taçkapı ve sağında sur kalıntısı
(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi - Yıldız Albümleri)

Fotoğraf 7: Van Kalesi’nin güneydoğudan görünümü.
(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi - Yıldız Albümleri)
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Fotoğraf 8: Van Şehri'nin doğudan görünümü, (Ana Kayalık, sur-u harici ve sur-u dahili)
(Texier, C. (1842). Description del’Armenie la Perse et la Mesopotamie, Paris, Firmin Didot
Frères)

Fotoğraf 9: Şehrin güneydoğusundan Tebriz Kapı mevkiinin görünümü.
(Lynch, H.F.B. (1893). Armenia, Travels and Studies, Volume II: The Turkish
Provinces, Londra, Longmans, Green, and Cooperation)
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Fotoğraf 10: Tebriz Kapısı (Sur-u Harici’de Bab-ı Tebriz)
(Vartan A. Hampikian, (1923), http://historyarmenia.org/8790.html/23-2)

Fotoğraf 11: Tebriz Kapı (Sur-u Harici’de Bab-ı Tebriz ve surun devamında doğuda Tophane
Kulesi) (http://historyarmenia.org/8790.html/23-2)
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Harita 2: 17. yy'da Van Şehri Minyatürü (Kala-i Sengi Van). Sur-u Harici
(Topkapı Sarayı Müzesi E.9487 no’lu defterden)

Harita 3: 17. yy'da Van Şehri Minyatürü (Kala-i Sengi Van). Sur-u Dahili
(Topkapı Sarayı Müzesi E.9487 no’lu defterden)
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Harita 4: Eski Van kenti yerleşim planı.
(Charles Texier, de l'Arménie la Perse et la Mesopotamie , Première Partie, I, Paris, 1842)

Çizim 1: Eski Van Şehri Saray Kapı Rölöve ve Restorasyon Kesit Çizimi (Öztürk, 2001: 39)
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Fotoğraf 12: Surun dış duvar görünümü

Fotoğraf 13: Surun taş duvarının iç kısımdan taşıyıcı nitelikteki çıkıntıları
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Çizim 2: Sura ait taş duvarın içten kesit çizimi
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Fotoğraf 14: Surun taş duvarının çıkıntıları üzerine içe doğru duvar kalıntısı

Fotoğraf 15: Sueun taş duvarı ve üstte yer alan kayrak taşlarının görünümü
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Fotoğraf 16: Surun dışta yer alan taş duvarlarının görünümü

Fotoğraf 17: Surun taş duvarı ve çıkıntıları arasında kalan kısmındaki harç tabakası ve kayrak
taşı kullanımı
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Çizim 3: Sur duvarının dıştan taş içten kerpiç duvarların kesiti
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Fotoğraf 18: Surun üst kısmında günümüze ulaşan seğirdim yolu

F

Fotoğraf 19: Surun dışta taş ve içte kerpiç duvarların kesit görünümü
/ Kerpiç duvarın içten kesit görünümü
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Fotoğraf 20: Surun taş duvarının içten kerpiç duvar ile bağlantı izlerinin kesit görünümü

Fotoğraf 21: Surun içte yer alan kerpiç duvarının görünümü
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Çizim 4: Surun içte yer alan kerpiç duvarının kesiti
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Fotoğraf 22: Surun taş duvarları arasında toprak ile dolgulu olduğu kalıntıdan görünüm
(Bab-ı İç’e yakın alanda)

Fotoğraf 23: Surun kerpiç duvarından detay görünümler
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Fotoğraf 24: Sur ve burçların bağlantısız duvar kalıntısı

Fotoğraf 25: Burcun sur ile kesişiminde kalan dehliz geçidinin görünümü
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Son Dönem Maarif Bürokratlarından Abdullah Hasib Efendi ve Mekâtib-i Gayr-ı
Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği
Kasım HIZLI1
Özet
Ayrılıkçı hareketlerin hızlandığı 19. yüzyıl, Osmanlı idarecilerinin bölünmelerin önüne
geçebilmek için yeni kurumlar ihdas ettikleri bir zaman dilimi olmuştur. Bu kurumlardan biri
olan Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği, 1886 yılında misyoner okulları ve
yerli gayr-ı müslimlere ait okulların denetimi için kurulmuştur. Başlangıçta Osmanlı
azınlıkları ile sefaretlerin tepkisini çekmemek için gayr-ı müslim Osmanlı vatandaşı
Kostantinidi Paşa’nın tayin edildiği müfettişlikten istenen verim alınamamıştır. Bu sebeple
aradan bir yıl geçmeden muktedir ve Müslüman bir bürokratın atanması kararlaştırılmıştır.
1887 yılında Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’ne Farukîzâde Abdullah
Hasib Efendi tayin edilmiştir. Abdullah Hasib Efendi’nin müfettişlik dönemi, bu yeni denetim
kurumunun nizamnamesinin hazırlanarak görev alanının belirlendiği ve kurumsal alt yapısının
hazırlandığı bir dönem olmuştur. Makalede, son dönem Maarifçilerinden Abdullah Hasib
Efendi’nin biyografisi ortaya konduğu gibi on beş yıl süren Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve
Ecnebiye Müfettişliği’ne tayin edilmesinin ardındaki dinamikler ile müfettişlik kurumunun
teşkilatlanması konusundaki çabaları incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: II. Abdülhamid, Abdullah Hasib Efendi, Kostantinidi Paşa, Mekâtib-i
Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği

A LAST PERIOD EDUCATION BUREAUCRAT ABDULLAH HASİB EFFENDİ AND
NON-MUSLİM & FOREİGN SCHOOLS INSPECTORSHIP
Abstract
As the separatist movements accelerated in the 19th century, Ottoman administrators
established new institutions to prevent the division. Inspection of Non-Muslim & Foreign
Schools, one of these institutions, was established in 1886 for the supervision of missionary
and non-Muslim schools. Initially, a non-Muslim Ottoman citizen, Kostantinidi Pasha, was
appointed to avoid the reaction of minorities and embassies, but efficiency was not achieved.
In 1887, Farukizade Abdullah Hasib Efendi was appointed as the Non-Muslim and Foreign
School Inspector. Abdullah Hasib Efendi, son of Farukizade Mahmud Efendi, from Mosul
notables and a member of Provincial Council, was born in Mosul in 1839. Hasib Efendi who
could read and write in Arabic, Turkish and Persian, was the Seal-keeper of the Grand Vizier
Tunisian Hayreddin Pasha after his first degree civil service. He served as the Judicial
1
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Inspector of the Cezayir-i Bahr-i Sefid Province. In 1887, he was assigned to the Inspector of
Non-Muslim & Foreign Schools. With the declaration of the Second Constitutional
Monarchy, Abdülhamid II’s cadres were dismissed from the public service and he retired on
25 February 1909. He translated and published the book “Misbahü'n-Necat” by the Islamic
scholar Imam al-Ghazalî. There are also unpublished works of Hasib Efendi, who has another
published work named “Imruülkays Kaside-i Muallakası’nın Şerhi”. Abdullah Hasib Efendi,
who drew attention with his senior management positions in the last period education units of
the Ottoman Empire, died in Istanbul in 1912. In the article, the biography and inspectorate of
Abdullah Hasib Efendi, one of the late education bureaucrat, was examined.
Keywords: Abdülhamid II, Abdullah Hasib Effendi, Kostantinidi Pasha, Inspection of NonMuslim & Foreign Schools
Giriş
Osmanlı idarecileri, ayrılıkçı hareketlerin hızlandığı 19. yüzyılda devlet bünyesine zarar veren
oluşumları engelleyebilmek için yeni kurumlar ihdas etmiştir. Bu kurumlardan biri olan
Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği, 1886 yılında misyoner ve yerli gayr-ı
müslimlere ait okulların denetimi için kurulmuştur. Başlangıçta Osmanlı azınlıklarının ve
sefaretlerin tepkisini çekmemek için gayr-ı müslim bir Osmanlı vatandaşının tayin edildiği
müfettişlikten istenen verim alınamayınca aradan bir yıl geçmeden muktedir bir Müslüman
zatın atanması kararlaştırılmış, 16 Nisan 1887 tarihinde Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve
Ecnebiye Müfettişliği’ne Abdullah Hasib Efendi tayin edilmiştir.
Abdullah Hasib Efendi’nin müfettişlik dönemi, bu yeni denetim kurumunun nizamnamesinin
hazırlanarak görev alanının belirlenmesi ve kurumsal alt yapısının oluşturulması açısından
önem arz etmektedir. Çalışmada son dönem Maarifçilerinden Abdullah Hasib Efendi’nin
biyografisi ortaya konduğu gibi on beş yıl süren Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye
Müfettişliği’ne tayin edilmesinin ardındaki dinamikler ile müfettişlik kurumunun
teşkilatlanması konusundaki çabaları incelenmiştir.
Biyografisi
Musul eşrafından Farukîzâde Mahmud Efendi’nin oğludur. Hazret-i Ömer’in soyundan
olduğu için Farukî nisbetini kullanmıştır. 1839 yılında Musul’da doğmuştur. Özel hocalardan
ilk Arapça bilgileri almış, fıkıh, ulûm-ı âliye, Farsça ve Türkçe birçok kitabı tetebbû etmiştir.
Arapça, Türkçe ve Farsça okuyup yazabilir (BOA, DH.SAİD, 152/52).
1865 yılında 300 kuruş maaşla Musul Vilayeti Tapu Kalemi refîk-i evvelliğine, 1866’da 2000
kuruş maaşla Konya vilayeti Rüsûmât Nâzırı muavinliğine tayin edilmiştir. 24 Nisan 1869’da
400 kuruş maaşla Rüsumat Emaneti Tahrirat Kalemi muavin refakatinde bulunmuştur. 4 Ekim
1869’da Hudeyde Sancağı Meclis-i İdare Başkitabeti de eklenerek Tahrirat Müdüriyeti’ne
tayin edilmiştir. 17 Mayıs 1873’te 900 kuruş maaşla Dersaadet Birinci İcra Mahkemesi
mümeyyizliğine tayin edilmiş, 4 Aralık 1878’de Sadrazam Tunuslu Hayreddin Paşa’nın
mühürdarlığını yapmaya başlamış, 28 Temmuz 1879’da mühürdarlık vazifesi uhdesinden
alınmıştır.
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12 Haziran 1881’de 1000 kuruş maaşla Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti Adliye Müfettişliği’ne
nakledilmiştir. Bu görevi esnasında Midilli Mutasarrıfı Namık Kemal ile problem yaşamıştır
(Namık Kemal’in Hususi Mektupları III, 2013: XXIII).
Şura-yı Devlet Başkâtibi Vasfi Efendi’nin damadı olan Abdullah Hasib Efendi’nin Maarif
bürokrasisine dahli ise 8 Nisan 1887’de 4000 kuruş maaşla Maârif Nezâreti Mekâtib-i Gayr-ı
Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’ne tayini ile olmuştur. 19 Mart 1892’de Tedkîk-i Müellefât
Komisyonu Azalığı’na, sırasıyla İâne-i Mekâtib Komisyonu Azalığı ve fahri olarak bazı
memurlar hakkında tetkikat icrası için kurulan komisyon azalığına getirilmiştir (BOA,
MF.MKT, 450/30).
9 Ocak 1893’te 300 kuruş maaşla Dârulmuallimîn Belâgat Muallimliği ilave memuriyet
olarak uhdesine verilmiştir. 7 Kasım 1897’de 6000 kuruş maaşla Mekâtib-i Gayr-ı Müslime
ve Ecnebiye Müfettişliği uhdesinde kalmakla Maarif Nezareti bünyesindeki kitap sansür
kurumu olan Encümen-i Teftiş ve Muayene reisliğine tayin edilmiştir. 1902 yılında
müfettişlik ve encümen reisliğinden alınarak Meclis-i Maarif Azalığı’na tayin edilmiştir.
Mecidî Nişanı, İmtiyaz Madalyası ve Osmanlı Nişanı sahibidir. (BOA, DH.SAİD, 152/52).
II. Meşrutiyet’ten sonra devr-i Hamid kadrolarının memuriyetten uzaklaştırılması ile
Abdullah Hasib Efendi Maarif Meclisi azalığından azledilmiştir. Gerek bireysel gerekse
Cemiyetü’l-İhâü’l-Arabiyyü’l-Osmanî (Osmanlı Arap Kardeşliği Cemiyeti) aracılığıyla
memuriyete girmek için başvuru yapmıştır. Liyakatinden dolayı (Arabî, Farisî ve Türçe kıraat
ve kitabete vukûfu) taşrada bir memuriyete tayini teklif edildiyse de gerçekleşmemiştir (BOA,
BEO,3435/257595). 1 Mart 1909 tarihinde emekliye sevk edilmiştir (BOA, BEO,
3502/262611). 19 Ocak 1912’de İstanbul’da ölmüştür. İstanbul Belediyesi Bahçeler Müdürü
olan oğlu Reşad Ümeri 7 Mart 1950’de ölmüş, Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilmiştir
(Pakalın, 2008: 23-25; Koçu, 1958: 48).
I.I. Eserleri
Encümen-i Teftiş ve Muayene reisliği dolayısıyla basın-yayın dünyasının faaliyetlerine
merkezinde şahitlik eden Abdullah Hasib Efendi, deyim yerindeyse sektörün içinden birisi
idi. Mesleği ve ilgisi sebebiyle çok okuyan Hasib Efendi, telif ve tercüme eserleri ile basın
yayın dünyasının sadece denetim kısmında kalmamış, eser bırakarak yayın hayatında varlık
göstermiştir.
Arapça’nın inceliklerine vâkıf bir devlet adamı olan Hasib Efendi, İmam Gazzalî’den İslam
ahlakına dair yaptığı Misbâhu’n-Necâh tercümesi ile meşhur Arap şairi İmruülkays’ın yetmiş
sekiz beyitlik kasidesini şerh edip bastırmıştır.
Hasib Efendi’nin, “Et-Tersî’ fî Envâi’l-Bedî’” ve “Er-Riyâzü’l-Hasîbiyye fî Akvâli’lHukemâi’l-İslâmiye” isimli iki telif eseri daha vardır. Kendi ifadesine göre her biri bin
sayfadan fazla olan bu eserleri 1907 yılında teftiş ve muayene için Maarif Nezareti’ne takdim
etti ise de basılmamıştır (BOA, MF.MKT, 998/55).
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Misbâhu’n-Necâh
Farukî Abdullah Hasib, Misbâhu’n-Necâh, Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye, Sene 1308, 23 s.
Huccetü’l-İslam İmam Gazzalî’nin (ö. 1111) İslam ahlakına dair risalesinin tercümesidir.
İmruülkays Kasîde-i Mu’allakası’nın Şerhi
Farukî Abdullah Hasib, İmruülkays Kasîde-i Mu’allakası’nın Şerhi, Dersaadet, Matbaa-i
Âmire, Sene 1316, 123 s.
Arap şairlerinden İmruülkays bin Hucr’un (ö. 540) meşhur kaside-i muallakasının şerhidir.
Kendisi de Arap olan ve Arapça’nın inceliklerine vâkıf olan Abdullah Hasib Efendi,
çağdaşlarının Batı edebiyatı ve şiirine olan düşkünlüğünün aksine her nevi hikmet, edebiyat
ve kemalâtı barındırdığını ifade ettiği Şark edebiyatının en güzel örneklerini okura sunmak
istemiştir. Edebiyat-ı Cedide şair ve yazarlarını eleştirmiş, Şark eserlerini tercümeye
İmruülkays’ın kasidesi ile başlamıştır. Yetmiş sekiz beyti şerh ettiği eserinde, Şark şiirinin
edebî tarzını göstermek istemiştir.
Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği
Osmanlı Devleti’nde herhangi bir denetime tabi olmayan yabancı ve gayr-ı müslim
mekteplerin sayılarının artış göstermesi üzerine bir denetim mekanizmasına bağlanmaları
gerekli görülmüştür. Bu iş için Maarif Nezareti bünyesinde bir düzenlemeye gidilmiş ve
nezarete bağlı bir müfettişlik kurulmasına karar verilmiştir (Kodaman, 1999: 35-36; Alkan,
2019: 355).
1884 yılında müfettişlik kurumunun ihdası için adım atılmış, Babıali ile Rum Patrikhanesi
arasında görüşmeler yapılmış fakat herhangi bir sonuç alınamamıştır. Maarif Nazırı Münif
Paşa (ö. 1910), bu mekteplerin kontrolsüz kalmalarının siyaseten doğuracağı mahzurlara
dikkat çekerek bütün milletlerin güvenini kazanmış bir görevlinin tayini ile müfettişliğin
kurulmasını teklif etmiştir. Meclis-i Vükela’nın da onayıyla müfettişliğin kurulmasına karar
verilmiştir. Meclis-i Maarif azalığında ve Selanik vali müsteşarlığında bulunan Türkçe,
Rumca, Fransızca ve İngilizce bilen Kostantinidi Alexandros Paşa2 dört bin kuruş maaşla 6
Mayıs 1886’da Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’ne (Inspection des Ecoles
Non-Musulmanes & Etrangeres) tayin edilmiştir (BOA, İ.MMS, 83/3580).

2

Kostantinidi Alexandros Paşa (1839-?): İstanbul’da doğdu. Tüccardan Kostantinos’un oğludur. İstanbul Fener Rum
Mektebi’nde eğitim görerek Yunanca, Latince, Fransızca, İngilizce, Türkçe, İtalyanca ve Almanca öğrendi. Yirmi yedi
yaşında Babıali Tercüme Odası ile memuriyet hayatına adım attı. Tefrik-i Tebaiyet-i Yunaniye Komisyonu Başkâtipliği,
Darulfünun muallimliği, Meclis-i Kebir-i Maarif azalığı, Beyoğlu Bidayet Mahkemesi Hukuk Dairesi azalığı, İkinci
Mahkeme-i Ticaret azalığı, Mahkeme-i İstinaf azalığı, Selanik Vilayeti müsteşarlığı yaptı. 1878 yılında Selanik vilayetinde
meydana gelen Bulgar ihtilalinin yatıştırılmasındaki hizmetinden ötürü paşalık rütbesi verildi. Kısa süreli Mekâtib-i Gayr-ı
Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin ardından 6 Ocak 1896’da Selanik vilayeti vali muavinliğine tayin edildi. 22 Temmuz
1909’da memuriyetinin lağvı ile görevden ayrıldı. Selanik Vilayet Tercümanı ve Matbaa Müdürü Yanko Kostantinidi’nin
kardeşidir. Elifbâ-yı Osmanî, Rehnümâ-yı Kıraat, Müntehebât-ı Âsâr-ı Osmaniye, Sarf-ı Osmanî, Malumât-ı Nafia, Usûl-i
Tahsîl-i Lisan-ı Osmanî, Mükâlemât-ı Türkiye ve Franseviye ve Rumiye, Ayasofya Tarihi, Kavâid-i Esasiye-i Lisan-ı Osmanî,
Fransızcasıyla Türkçesi Karşılıklı Lomon Sarf ve Nahvinin Tercümesi, Lûgat-i Osmaniye ve Rumiye isimli eserleri vardır
(BOA, DH.SAİDd, 4/30).
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Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin görevleri şu şekilde belirlenmiştir:
“Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye İdaresi’nin vazifesi, Dersaadet ve bilâd-ı selâsede
kâin mekatib-i gayr-ı müslime ve ecnebiyenin aleddevam icra-yı teftişatıyla tedrisatın hüsn-i
cereyanına ve programlar haricinde şifahen ve tahriren tedrisat ve telkinat icra
ettirilmemesine ve ruhsatsız mekatib-i gayr-ı müslime açılmamasına dikkat etmekten ve
müceddeden tesis ve küşad olunacak mekatib muamelatını bu babda şeref-sadır olan irade-i
seniye-i hazret-i padişahi hükm-i münifine tevfikan yürüterek ruhsatname vermekten ve
mukaddema ruhsatsız olarak açılan mektepleri ruhsat-ı resmiyeye rabteylemekten ve taşrada
bulunan mekatib-i gayr-ı müslime ve ecnebiye hakkında vilayattan ve maarif müdürlerinden
vuku bulacak istizahata ve mekatib-i mezkurenin hin-i teftişinde görülen yolsuzluklara dair
makam-ı celil-i nezarete müzekkereler arz etmekten, kezalik bu mekteplerin imtihan-ı
umumilerine ber-mantuk-ı irade-i seniye-i hazret-i şehriyari mümeyyizler izam eylemekten
ibarettir.” (Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1319: 41).
Kostantinidi Paşa, farklı milletlere ait ve birçoğu yabancı sefaret himayesindeki mekteplerin
denetimini tepki çekmemek için yüzeysel şekilde yaptığından müfettişlikten beklenen verim
alınamamıştır. Görevde bir yılı doldurmadan yabancı mekteplerle ilgili şikâyetlerin arttığı
gözlemlenmiş ve müfettişliğe muktedir ve Müslüman bir zatın tayin edilmesi gündeme
gelmiştir. Görev değişikliğinin esas sebebi ise Beyoğlu’nda açılan bir Yunan mektebine
Yunan müdür tayin edilmesi neticesinde mektebe devam eden çocuklara Yunan ihtilali
fikrinin aşılanması, mektep öğrencilerinin Cuma günleri selamlık merasiminden dönen
taburlara hakaret etmeye teşvik edilmesi, “aklı başında” Yunan vatandaşların çocuklarını
mektepten alarak durumu saraya haber vermeleri ile yaşanan gelişmelerdir. Yunan mektebi
hakkındaki şikâyetler üzerine müfettişlik görevinin Adliye Müfettişliği görevinde bulunmuş
ve birkaç lisana aşina Abdullah Hasib Efendi’ye verilmesi teklif edilmiş, 16 Nisan 1887
tarihinde Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’ne Abdullah Hasib Efendi tayin
edilmiştir (BOA, Y.A.HUS, 201/65; Y.PRK.DH, 5/52).
Maarif Nezareti, bünyesindeki bu birimin etkili olmasını ve görevini dikkatle yapmasını
istiyordu. Etkili olması isteniyordu, çünkü Berlin Antlaşması ile imparatorluk içindeki
ayrılıkçı akımlar hız kazanmıştı. Bu akımların kendilerine insan kaynağı olarak gördükleri
yerlerden biri yabancı mekteplerdi. Dikkatli olması isteniyordu, zira sefaretlerin
himayesindeki bu mekteplerde yaşanacak “sızıltı”, devleti iç ve dış siyasette sıkıntıya
sokabilirdi.
Büyük beklentilerle müfettişliğe tayin edilen Hasib Efendi, 1887 Eylül ayı gelip eğitim
sezonu başladığında görevini tam manasıyla icra etmeye niyetlendi. Fakat ilk anda temel bazı
eksikler olduğunu fark etti. Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği ismiyle bir
kurum ihdas edilmiş fakat bu kurumun görev tanımı yapılmamıştı. Ne nizamnamesi ne de
talimatı vardı. Maarif Nizamnamesi’nin 129. Maddesi’ne ilave olarak kaleme alınan, İstanbul
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ve taşradaki yabancı ve gayrımüslim mekteplerini kapsayan iki fıkra varsa da bunlar yetersiz
kalmaktaydı.3
Öyle ki müfettiş, birçok yabancı mektep tarafından tanınmamış, teftiş için mekteplere kabul
edilmemişti. Hasib Efendi bu eksikleri fark edince birtakım öneriler sundu: İstanbul’daki
yabancı ve gayrımüslim mekteplere mahsus olmak, eksikleri görüldüğü takdirde ikmal
edilmek, faydası görüldükçe taşra gayrımüslim mekteplerine teşmil edilmek üzere bir
nizamname hazırlanmasını istedi. Bu hem müfettişin bir kanun ve nizam çerçevesinde
çalışmasını sağlayarak keyfî uygulamaların önüne geçecek hem de yabancıların nizamname
hükümlerine uygun yeni bir oluşum içine girmelerini sağlayacaktı (BOA, Y.PRK.MF, 1/52).
Abdullah Hasib Efendi’nin bu “netameli” göreve tayin edildikten sonra hem işini hakkıyla
yapabilmek hem de kendisini koruma altına almak amacıyla yetki ve sorumluluk alanlarını
belirlemek için çaba içine girdiği görülmektedir.
Hasib Efendi’nin talebi üzerine Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin görev
ve sorumluluk alanını belirleyecek bir nizamname kaleme alınmasına karar verildi. Fakat
nizamnameyi hazırlayan heyete Hasib Efendi’nin kabul edilmemesi ufak çaplı bir krize sebep
oldu. Müslüman kız çocuklarının yabancı ve gayrımüslim mekteplere kabul edilmemesine
dair madde Meclis-i Maarif’teki komisyon tarafından, “İslam kızlarının ne yaşta bulunursa
bulunsun ecnebi mekteplere alınmaları memndur” şeklinde hazırlanmıştı. Maddede
gayrımüslim mekteplerin zikredilmemesi, İslam kızlarının bu mekteplere kabulüne kapı
aralıyordu. İlgili kurumun yetkilisi olduğu halde kendisinin bilgisi olmadan hazırlanan
“lastikli maddelerin” çıkaracağı sıkıntılara dikkat çeken Hasib Efendi, nizamnamenin
hazırlanma sürecinde etkin olmak istediğine vurgu yaptı. Hasib Efendi’ye göre
nizamnamedeki maddelerin ucu açık olmasının sebebi, Meclis-i Maarif üyelerinin arasında
gayrımüslim okulların idare heyetinde bulunan kişilerin olmasından kaynaklanıyordu (BOA,
Y.PRK.MF, 1/55).
Müfettişliğin ilk yıllarında yüz yüze kaldığı problemler karşısında pasif davranmayan Hasib
Efendi, yaşadığı sıkıntıları doğrudan doğruya saraya bildirerek durumdan haberdar etti.
Görevini aktif olarak yapmaya başladığı takdirde hakkındaki şikâyetlerin bakanlık sınırlarını
aşarak sefaretlere kadar uzanacağının farkındaydı. Zira İstanbul’daki ruhsatsız yabancı
mektepleri tespit etmeye başlamıştı. Maarif Nezareti’nin bu mekteplerin ruhsatlı olup
olmadığı konusunda bilgisi yoktu. Önceki müfettiş Kostantinidi Paşa, sefaretlere hoş

3

129. Madde: Mekâtib-i hususiye bazı mahallerde cemaatler tarafından veya gerek Devlet-i Aliye ve gerek teba-i
ecnebiyeden olan efrad ve eşhasdan biri canibinden ücretli veya ücretsiz olarak ihdas ve tesis olunan mekteplerdendir ki
bunların masarıfat ve muhassasatı ya müessisleri tarafından veyahut merbut oldukları vakıfları canibinden idare ve rüyet
kılınır. Memalik-i Şahane’de bu nevi mekteblerin tesisine evvela muallimlerinin yedinde Maarif Nezareti canibinden veyahut
mahalli Maarif idaresinden şehadetname bulunmak ve saniyen bu mekteblerde âdâba ve politikaya mugayir ders
okutturulmamak için talim olunacak derslerin cetveli ve kitaplar Maarif Nezareti’nden veyahut mahalli Maarif idaresinden
tasdik edilmek üzere taşrada ise vilayet Maarif idaresi ile vilayet valisi tarafından Dersaadet’te Maarif Nezareti canibinden
ruhsat-ı resmiye verilir. Bu üç şart kâmilen mevcut olmadıkça mekâtib-i hususiye küşadına ve devamına ruhsat verilmez. Ve
hilafında hareket vukuu takdirinde men ve seddolunur. Mekâtib-i hususiye küşad edenlerin tayin edecekleri hocaların
yedlerinde şehadetname bulunduğu halde onu Maarif idaresine tasdik ettirmeleri lazım gelecektir (Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi, 1286: 35-36).
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görünmek için görevini yerine getirmemişti. İşe ciddiyetle eğilen Abdullah Hasib Efendi’nin
Kadıköy ve Beyoğlu’ndaki ecnebi mekteplerden ruhsatsız olanları tespit etmesi, “müslim
muvahhid” çocukların kilisede Hıristiyanlar gibi ibadet etmesinin önüne geçmesi, Müslüman
kız çocuklarının bu mekteplere gitmesini engellemesi ve müfettişlik memuriyetinin bir
Müslüman’a verilmesi Hasib Efendi’yi hedefteki adam haline getirmişti. Göreve tayin
edilmesinin üzerinden henüz altı yedi ay geçmesine rağmen Maarif Nezareti dışında bir
bakanlığa tayini ya da Meclis-i Maarif azalığına tayin edilerek müfettişlik görevinin başkasına
verilmesi teklif edildi (Alan, 2011: 219).
Hasib Efendi’nin faaliyetleri hakkında şikâyetler devam ederken müfettişlik kurumunun
kanuni altyapısı için önemli bir adım atılmıştı. 1888 yılında 19 maddelik nizamname kaleme
alınarak Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin görev ve yetki alanı
belirlendi. Nizamnamede, mektep ruhsatlarının kontrolü, okutulan kitapların içeriğinin
kontrolü, her mezhebin çocuklarının kendi mezhebinin okuluna gitmesi, Osmanlı vatandaşı
öğrencilere Türkçe okuma yazma ve Osmanlı tarihi öğretilmesi, dinle ilgili derslerin ilgili
mezhep öğrencilerine okutulması, görülen aksaklıkların müfettişlik tarafından yazılı şekilde
tebliğ edilip dikkate alınmadığı takdirde mektebin kapatılması, İslam dini, padişah ve ülke
çıkarına aykırı olup yabancı devletlerin politikasını destekleyici yayınları mektebe sokan ve
öğrencilere bu fikirleri aşılayan öğretmenlerin mektepten ihraç edilmesi, öğrencilerin giyim
kuşamları, mektep kütüphanesindeki kitapların Encümen-i Teftiş ve Muayene’nin
kotrolünden geçmiş olması gibi maddeler yer alıyordu (BOA, Y.PRK.MF, 1/63).
Kız çocuklarının ecnebi ve gayrımüslim mekteplere verilmemesi hususu nizamnamede,
“İslam erkek ve kız çocuklarının ne yaşta bulunursa bulunsun ecnebi mekteplerine alınmaları
memnudur. Hilaf-ı memnuiyet kabul edilmiş olanlar velilerine ve olmadığı halde diğer
mahalle yerleştirilmek üzere zabıtaya teslim edilecektir (Dokuzuncu madde)” şeklinde yer
aldı. Bu maddeye Hasib Efendi’nin istediği şekilde yer verilmesi, nizamnamede Hasib
Efendi’nin ağırlığına işaret etmektedir (BOA, Y.PRK.MF, 1/63).
Hasib Efendi hakkındaki şikâyetlerin ilerleyen yıllarda da devam ettiği anlaşılmaktadır.
Kumkapı Ermeni Patrikhanesi Mektebi’nin ödül törenine davet edildiği halde katılmayınca
görevinde rehavet gösterdiği gerekçesiyle saray tarafından uyarı yapılmıştır. Hasib Efendi ise
cenaze sebebiyle törene katılamadığından mazur olduğunu bildirmiştir (BOA, Y.PRK.MF,
2/17). Hasib Efendi, davet edildiği mektep merasimlerinde hem teftiş vazifesini yapıyor hem
de padişah için yapılan dua ve övgü cümlelerinin tekrar edilmesine nezaret ediyordu. Tören
akabinde öğrencilere Maarif Nezareti adına yaldızlı kitap hediye ediliyordu (BOA,
Y.PRK.HR, 4/18).
Müfettişliğin görev tanımının belirlenmesinin ardından Hasib Efendi yaptığı icraatları Maarif
Nezareti’ne sunmaya, icraat dosyası aylık cetveller halinde saraya takdim edilmeye
başlanmıştır (BOA, Y.PRK.MF, 3/15; 3/29). Yapılan bir araştırma, nizamname ile Osmanlı
Devleti bünyesindeki yabancı ve azınlık okulların statüsünün net biçimde belirlenmiş
olmasına ve devlet yöneticilerinin teftiş konusundaki niyetlerine rağmen özellikle sefaretlerin
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baskısı sebebiyle kurumun görevini icrada muktedir davranamadığını ortaya çıkarmıştır
(Özeçoğlu, 2020: 27).
Bu sonucun ortaya çıkmasında ekonomik ve siyasi güçten yoksun Osmanlı Devleti’nin
yabancı misyonların baskısı ile kanunları uygulama noktasında düştüğü zaafın etkisi
yadsınamaz. Lakin müfettişlik kurumunun teşkilat yapısının zayıf hatta hiç olmamasının
payını da göz ardı etmemelidir. Nitekim Hasib Efendi’nin teşkilatla ilgili isteklerini sıraladığı
raporlara beş yıl sonra yeni nazır Zühdü Paşa’nın ilgisi ile ancak karşılık bulabildiği
görülecektir.
Hasib Efendi’nin denetim sahası İstanbul sınırlarını kapsıyordu. Fakat sadece İstanbul
genelinde bin iki yüzden fazla gayrımüslim ve ecnebi mektep vardı.4 Hasib Efendi’nin bu
mekteplerle ilgili Maarif Nezareti’ne yazdığı raporlara uzun süre ehemmiyet verilmedi.
Ahmed Zühdü Paşa’nın 4 Eylül 1891 tarihinde Maarif Nezareti’ne tayini ile başlayan yeni
dönem, hem müfettişlik hem de Abdullah Hasib Efendi için yeni bir devrenin açılmasını
sağladı. Hasib Efendi’nin icraatlarını destekleyen yeni nazır, müfettişlik kurumunun
teşkilatlanması konusunda saraydan ısrarlı isteklerde bulundu. Zühdü Paşa’nın müfettişlik
kurumuna olan ilgisi işlem gören evrak sayısına da yansıdı. Zühdü Paşa’nın nazırlığa tayin
edilmeden önceki üç buçuk yılda müfettişliğe ait 170 evrak işlem görmüşken, Zühdü Paşa
göreve geldikten sondaki altı ay zarfında bu sayı 1200’ü geçmişti. Zühdü Paşa, müfettişliği
taşraya da teşmil etmeye niyetliydi. İstanbul genelindeki bin iki yüz mektep yanında taşrada
otuz beş bin kadar mektep vardı. Bu mekteplerde iki yüz bin civarında muhtelif milletlerden
muallim görev yapıyordu. Mekteplerin yüzde doksan beşi ise ruhsatsızdı. Mekteplerin
ruhsatının kontrolü, program ve kitaplarının tetkiki, mektep gelir-giderlerinin incelenmesi,
öğretmenlerin diplomalarının kontrolü gerek görüldüğünde imtihanların icrası, saha
teftişlerinin yapılması, mektep istatistiklerinin hazırlanması, mektep menfaatine her sene
düzenlenen balo, tiyatro, konser ve piyangoların tetkik ve hesabı, tüm bu işlemlerin daireleri
ile olan yazışmaları çok fazla iş yüküne sebep oluyordu. Bu kadar işin tek kişinin omzuna
yüklenmesi ise işlerin akim kalmasına sebep oluyordu. Zühdü Paşa, Mekâtib-i Gayr-ı
Müslime ve Ecnebiye müfettişliğini taşraya teşmil etmek isterken öncelikle teşkilat
problemini çözmek istiyordu. Hasib Efendi’ye refakat edecek müfettişlerin mümkünse
Mekteb-i Sultani ve Mülkiye mezunlarından olmasını istiyordu. Bu görevlilerin üçü
müfettişlik refakatinde seyyar teftiş hizmeti görecekti. Beşi ise yazı ve kayıt işleri ile meşgul
olacaktı. Zühdü Paşa’nın istekleri doğrultusunda Hasib Efendi’nin maiyetinde çalışmak üzere
sekiz memurun tayin edilmesine 1 Ocak 1893 tarihinde irade çıktı (BOA, İ.MF, 1/39).
Bu irade üzerine yapılan yeni atamalarla zaman içerisinde müfettişlik kadrosu genişledi
(Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1316: 490-491):
4

Ecnebi mektep sayısının İstanbul ve Osmanlı genelindeki toplam sayısı konusunda birlik yoktur. Maarif Nazırı Zühdü
Paşa’ya göre 1893 yılında İstanbul genelinde 1.200, ülke genelinde 35.000 ecnebi ve gayrımüslim mektebi bulunmaktadır.
İki yüz bin civarında öğretmenin görev yaptığı bu mekteplerin %95’i ruhsatsızdır (BOA, İ.MF, 1/39). Küçük Said Paşa’nın
aynı yıla ait raporunda ise ecnebi ve gayrımüslim mektep sayısı 10.000 olarak verilmektedir. Zühdü Paşa 1894 yılındaki
ayrıntılı raporunda ise ecnebi ve gayrımüslim mektep sayısını 4.960 olarak vermektedir. Döneme ait salname verilerine
dayanarak yapılan araştırmalarda yukardaki rakamlardan farklı rakamlar ortaya çıkmaktadır. (Mutlu, 2005: 375; Zengin,
2007: 261; Çetin, 1981-1982: 194).
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Mektâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği
Müfettiş

Abdullah Hasib Efendi

Başkâtip ve Müfettiş Muavini

Şükrü Bey

Sermüsevvid

Hakkı Bey

Müsevvid

Şevket Bey

Mübeyyiz

Ziya Bey

Ecnebi Mektep ve Matbaalar Halid Bey
Müfettişi
Teftiş Memuru

Salih Bey

Teftiş Memuru

Hayri Bey

Abdullah Hasib Efendi, Maarif’teki görevleri esnasında kimi zaman özel görevler de icra etti.
Bu görevlerden birisi Osmanlı hilafeti aleyhine yayın yapan Süryani gazeteci Louis Sabuncu 5
ile İstanbul’da yaptığı görüşmedir. Maarif nazırının direktifi ile gerçekleşen görüşme
sonrasında ayrılıkçı yayınlar yapan Louis Sabuncu, faaliyetlerine son vermiş ve Osmanlı
Devleti hizmetine girmeyi kabul etmiştir. Hasib Efendi’nin bu görev için seçilmesinde basın
yayın dünyasına olan aşinalığı, Ortadoğu menşeli olması ve Doğu dillerine olan vukûfu etkili
olmuştur (BOA, Y.PRK.ASK, 70/105).
İlerleyen yıllarda uhdesine verilen Encümen-i Teftiş ve Muayene Reisliği ile Mekâtib-i Gayr-ı
Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği görevlerinin iş yükü tek bir memura ağır geldiğinden bu
görevlere başkaları tayin edilerek Abdullah Hasib Efendi 28 Haziran 1902 tarihinde Meclis-i
Maarif azalığına tayin edilmiştir (BOA, MF.MKT, 639/20).

5

Louis Sabuncu (1838-1931): 1838 yılında Mardin Derik’te doğmuştur. Süryani bir aileye mensuptur. Babasının iştigal
ettiği sabunculuk mesleğinden dolayı “sabuncu” lakabıyla şöhret bulmuştur. 12 yaşında Cebel-i Lübnan’a bağlı
Kisrevan’daki El-Şarfa okulu hocalarından Lügat-i Arabiye, Süryanice ve İtalyanca öğrenmiştir. 1854 yılında Süryani Patriği
Anton Samhiri, Sabuncu’yu Roma’ya göndererek Propaganda Mektebi’nde eğitim almasını sağlamıştır. Bu okulda Yunan,
İtalyan, Latin, Fransız ve İngiliz lisanlarını tahsil ettikten sonra belâgat, mantık, hikmet, tarih, kelam, hukuk ve tıp fenlerini
de Roma mekâtib-i aliyyesinde 10 sene zarfında tahsil ederek diploma alıp Roma’da ‘Arcadi’ isimli akademi azalığına kabul
edilmiştir. 1864 yılında felsefe doktorasını tamamlayarak Beyrut’a dönmüştür. 1865-1969 seneleri arasında Beyrut Süryani
Katolik Cemaati Reisliği’nde bulunmuştur. Beyrut ve Londra’da çıkardığı en-Nahle ve el-Hilafe gazetesi ile Osmanlı Devleti
ve saltanatı aleyhinde yayınlar yaptı. 1890 yılında danışmanlık yaptığı şirkete demiryolu imtiyazı almak için İstanbul’a geldi.
Burada Münif Paşa vasıtasıyla II. Abdülhamid’in hizmetine girdi ve Yıldız Sarayı’nda Mâbeyn-i Hümayun Mütercimi olarak
istihdam edildi. Mâbeyn Mütercimliği yaptığı on sekiz yıl boyunca (1891-1908) Avrupa ve Amerikan basınında devlet ve
saltanat hakkında çıkan haber ve yorumları tercüme ederek siyasi raporlar yazdı. II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine görevine son
verildi. Son yıllarını Mısır, İngiltere ve Amerika’da geçiren Sabuncu, 1931 yılında Los Angeles’ta öldü. (Hızlı, 2014: 6-47).
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Sonuç
Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişliği ile Encümen-i Teftiş ve Muayene Reisliği
gibi göz önünde iki kurumun âmirliğini titizlikle yürütmeye çalışan Abdullah Hasib Efendi,
zaman zaman kurum içi ve kurum dışı eleştiri ve ithamlara mazur kalmıştır.
Göreve ilk tayin edildiği yıllarda kurumun doğası ve yeniliğinden dolayı üzerindeki baskı ile
hareket eden Hasib Efendi, sekiz ayda müfettişlikten alınan selefi Kostantinidi Paşa’nın
aksine müfettişlik görevini on beş yıl icra etmiştir. Göz önündeki bir kurumda uzun yıllar
istihdam edilmesinin en önemli sebebi disiplini ve çalışkanlığıdır.
1891 yılında Zühdü Paşa’nın Maarif Nazırlığı’na tayin edilmesi ile Hasib Efendi’nin görevini
daha rahat yaptığı ve isteklerine karşılık bulabildiği anlaşılmaktadır. Bunda Zühdü Paşa ile
Hasib Efendi arasındaki işbirliği ve koordinasyonun etkili olduğu ortadadır. Zühdü Paşa’nın
göreve tayini ile müfettişlik kurumu teşkilat yapısına kavuşmuş ve kurumsallaşma açısından
önemli adımlar atılmıştır. Yanı sıra 1897 yılında Maarif Nezareti bünyesindeki Encümen-i
Teftiş ve Muayene reisliğine tayin edilmiştir. Nezaret bünyesindeki iki önemli ve kritik
birimin yöneticilik pozisyonunun aynı anda Hasib Efendi’ye verilmesi disiplin ve çalışkanlığı
kadar Zühdü Paşa ile olan işbirliği sebebiyledir. Nitekim Zühdü Paşa’nun 1892 Nisanı’nda
ölümünden üç ay sonra müfettişlik ve Encümen-i Teftiş’teki görevlerinden alınmış, Meclis-i
Maarif azalığına tayin edilerek deyim yerindeyse kızağa çekilmiştir.
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Ek
Mekâtib-i Gayr-ı Müslime ve Ecnebiye Müfettişi Farukîzâde Abdullah Hasib Efendi
(İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, 90850/125).
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Van Kırgızlarının Pakistan'daki Dönemi
N. ISABAEVA1
Afganistan'da Babek Kamran döneminde Abdül Kadir adlı bir askeri lider Rusların
yardımıyla darbe yaptı ve Komünistler iktidara geldi. Pamir Kırgızlarının eski korkuları
nedeniyle yaşlılar bir araya gelerek Rus ordusuna haber vermeden 200 kişiyi silahlandırmaya,
eşyalarının ve hayvanlarının yarısını sürmeye ve 1300 kişiyi Pakistan'a göndermeye karar
verdiler.
Hareketin farkında olan Pakistan hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
(UNICEF) çadırlar kurdu ve yardım sağladı. Gilgit'e 200, Chytyrkan'a 100 ve Misker'e 60-70
aile yerleştirdiler. Orası için hayvancılık elverişsizdi ve hayvanların satılması gerekiyordu.
İnsanlar çalışmak için Urdu, Kujur, Sart, Misker ve Kuvarcha gibi çeşitli dilleri öğrenmeye
mecbur kaldılar. Pakistan'a geldiklerinde çok az doktor vardı ve şifalı bitkilerden ilaç
yapılıyordu. Sıcak iklim nedeniyle bir ayda 170 kişi koleradan öldü. Böyle bir hayata
alışamayan 30 aile Afganistan'a tekrar geri döndü. İki yıl sonra Pamir Kırgızları başka bir
ülkeye gitmeyi düşünmeye başladılar. Önce Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım isteyen bir
mektup gönderdiler. 5 ay sonra bu konuda olumlu bir yanıt almadılar. ABD Senatörü Ted
Steven, Kırgızların Alaska'ya yeniden yerleştirilmesiyle ilgili bir dizi sosyal ve hukuki sorunu
gündeme getireceğinden korkarak teklifi kabul etmeyi reddetti. Alaska'dan gelen cevabın
ardından Rahmankul Khan Türkiye'ye bir mektup yazdı. Kısa bir süre sonra, Türk hükümeti
Türkmen, Kırgız ve Özbek mültecileri kabul etmek için Afgan Mültecilerin Koordinasyonu
için Yüksek Komite oluşturdu.
Anahtar Kelimeler: siyasi barınak, devrim, baskı, mektup, mülteci
Abstract
The time of Van Kyrgyz in Pakistan
In the time of Babek Kamran in Afghanistan there was the head of soldiers named
Abdulkadir,who made a revolution with the help of Russian and communists came to power.
So the old generation of Pamir Kyrgyz people took the decision to arm 200 men and 1300
people with their things and cattles gutted the road to Pakistan.
Knowing about this arrival the government of Pakistan and society of Unisef welcomed
them and helped. They were divided into several towns,so in Gilghit there were 200 people,in
Chatyrkan -100, in Misker 60-70 families. Since it was difficult to take care of cattles,they
began to sell. In order to survive,they had to work on different works and learn more
languages. Many medicines were made from herbs,and there were not so many doctors. Since
the climate was very hot 170 people died from cholera.Because of such way of life 30
families didn't endure and came back to Afghanistan 2 years ago, Pamir Kyrgyz tried to go to
the other countries. At the first they send the message to America,and 5 months ago, they
couldn't get an answer. The American senator Ted Stiven refused to get Kyrgyz people to
1 Doç. Dr. Kırgız Milli Universitesi, nazgulia@bk.ru
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Alaska because of social and legal questions. After getting the answer from Alaska ,
Rahmankul khan applied to Turkey. Some time later, Turkey made decision to apply the
Kyrgyz, Uzbek and Turkmen refugees and was established the high committee.
Keywords: political shelter, revolution, repression, letter, refugee.
PAKISTAN'DA VAN KIRGIZLARININ DÖNEMİ
Çalışmaya konu olan Kırgızların yaşadığı yere, dünyanın en uzun dağ silsilelerinden biri
olan Himalayalar, Karakurum, Tanrı ve Hindukuş Dağları’nın birleşme noktasında yer aldığı
için Pamir Düğümü (Pamirian Knot) adı verilmektedir. Bölgenin yükseklik ortalaması 3.500
m. olup, 7.500 metrelik zirvelerin kuşattığı bir bölgede, Dünyanın Damı’nda yaşayan Pamir
Kırgızları’nın hayatı aslında yaşadıkları coğrafya gibi zorlu ve mücadele ile doludur.
Bölgenin zorlu koşullarının yanı sıra halkın Pakistan’a göç etmesi ayrı bir zorlu sürecin
başlangıcı olmuştur. Bu çalışma Pamir Kırgızlarının Pamir’deki yaşam koşullarını, Pakistan’a
göç ve buradaki zorlukları ve Van’ın Erciş ilçesine göçlerini konu edinmektedir.
1921'de Afganistan Savunma Bakanı General Muhammed Nadir Han, Çin, Sovyetler
birliği ve Afganistan sınırları arasında kalan ve bu ülkelerin üzerinde hak iddiasında
bulunamadığı bir geçiş yolu olan Wakhan Koridoru’nu görmek için Pamir Kırgızlarının
bölgesini ziyaret etmiştir. Bakanın sekreterinin yazdıklarına göre, bölgenin nüfusu yaklaşık
2.000 kişiydi. Büyük Pamir’de 300 aile ve Küçük Pamir’de 100 aile yerleşik halindeydi.
Kırgızların barınak için yaptığı çadırların ağaçları bile Kaşgar'dan getirilmişti. Çünkü
bölgenin aşırı soğuk olmasından dolayı herhangi bir ağacın yetişme imkânı yoktu. Bildirildiği
kadarıyla Küçük Pamir'de yaşayan 60 ailenin iyi bir geçim kaynağına sahip olduğu ve kalan
40 ailenin ise yardımcılık ve hizmetçilik yaparak yoksulluk içinde yaşadığı bildirilmiştir.
Pamir Kırgızlarının tarihinin önemli safhalarına bakıldığında, Sovyetler Birliği'nin 1938'de
Pamir Kırgızlarının sınırlarını zorla kapatması üzerine, Kırgızların o dönemki lideri olan
Rahmankul Han'ın Doğu Türkistan ile ticareti canlandırmıştır. Kırgızlar Pamir’de altını
atalarından gördükleri şekliyle çıkarmaktaydılar. İngiliz gezgin A. Gordner kitabında altın
çıkarma yöntemini şöyle anlatmaktadır: Yakınlarında bulunan bir yerde nehrin içinde derinde
bir kayanın üzerine koyun postu yerleştiriyorlar. İki veya üç gün sonra yerleştirdikleri koyun
postunu sudan çıkartıyorlar ve güneşte kuruttuktan sonra, derinin üzerinde biriken ve kalan
altını topluyorlardı. Bunlar Kaşgar ve Jarkent pazarlarında satılan kaya kristali, jasper olarak
bilinen kıymetli taş ve altın külçeleri de çıkartıyorlardı (S.M. Abramzon). [ Jumabaev 2009:
63].
1920'lerde, 1930'larda ve 1940'ların başında sınırların kapatılmasıyla, Doğu Türkistan
ile Pamir arasındaki ticaret genişleyerek süregelmiştir. Bu durum Çin hükümetine oldukça
fayda sağlamıştır. 1930'larda Kırgız liderlerden olan Hoca Niyaz’ın Kırgız topraklarının
Çin’den iadesini ve Doğu Türkistan'a da kendilerine bağlanmasını talep eden isyanı, Çinliler
tarafından Sovyetler Birliği’nin yardımı da sağlanarak bastırılmıştır.
Sovyet hükümetinin Kırgızistan’da zengin kesime, yânibay-manaplara uyguladığı sert
tedbirler, bazı Kırgızların ülke dışına göçünü doğrudan etkilemiştir. Meselâ, 1930’da Çüy
ilçesinden 30 ailenin Çin’e gitmesinin sebeplerini araştıran hükûmet komisyonu raporunda,
baymanaplara uygulanan ekonomik ve cezaî tedbirlerin, Çon Kemin bölgesindeki kolhozlarda
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kolhozcular arasında etkili siyasî propaganda yapılmamasının, hayvancılıkla uğraşan ailelere
ekin ekme ve tahıl üretip devlete teslim etme mecburiyeti getirilmesinin, kolhozlarda
“yabancı unsurların” bulunmasının bu insanları göç etmeye zorladığı belirtilmektedir.
Zenginlerle yakın akrabalık ilişkileri olan fakir ve orta halli insanların da göç edenlerle
birlikte Çin’e gittikleri anlaşılmıştır. Aynı raporda yer alan bilgilere göre, Çin’e kaçma
hazırlıkları ilkbaharda birlikle başlamıştır; 7 Şubat 1931’de Isık-Göl bölgesinin Balıkçı
ilçesinde kulak ve bay-manaplara ağır görevler yüklenmesi ve kulakların, OGPU makamları
tarafından tutuklanmasından dolayı, bay-manaplara halkın Çin’e gitmesi yönünde propaganda
dolaysıyla Orta Asya’da Sovyet yönetimine karşı Basmacı Hareketinin mücadelesi 1917 yılı
sonlarında başlamıştır;
1923-1924 yıllarında basmacıların büyük bölümü ortadan kaldırılmıştır. Kırgızistan’da
Basmacı Hareketine katılanların bazıları da dış ülkeye sığınmak zorunda kalmışlardır. 1930’lu
yıllarda Pamir Alay dağlık bölgelerinde yaşayan Kırgızlar, yeni Sovyet yönetiminin özel
mülkiyeti kısıtlama, hayvan ve mülkleri devletleştirme gibi sert siyaseti ile uzlaşamamış ve
Basmacı Hareketine katılmışlardır. Neticede, Sovyet yönetimini kabul etmeyen bazı Kırgızlar,
Bolşeviklerden kaçarak kurtulmak umuduyla liderlerinin öncülüğünde Çin’e geçmişlerdir
[Altımışeva 2013: 20-21].
Başlangıçta, Rus hükümeti yerel halkın özgürlüğünü ve göçebe geleneklerini tam olarak
korunmasını ve hayatlarına karışmamasını garanti etti. Ne yazık ki, bu tür anlaşmalar sadece
kâğıt üzerinde kaldı ve Rus yetkililer gizlice hedeflerine uygun hareket etti. Örnek verirsek,
dönemin yaşlılarına göre, 1972'de insanlar, Marco Polo geyiği olarak bilinen Pamir'deki argali
geyiği avlamak için Sovyetler Birliği'nin her yerinden ve Batı ülkelerinden geldikleri anlatılır.
Pamir Kırgızları için bu tür "misafir avcılar" devamlı bir endişe kaynağıydı. Avlanmaya
geldiklerini iddia eden bazı avcıların Kırgızca veya Tacikçe konuşup haritaya bir şeyler
çizmesinden her zaman şüphelenip korktular. O donem yerlilerin dikkatini Sovyet sınırından
gelmiş avcılar çekmişti, çünkü gelen avcılar buradan dört kişinin saldırı tüfekleriyle
silahlandırıldığını fark etmişler. Gelenler Batı'daki avcılara sadece geyiklerin nerede olduğunu
soruyorlarsa da, başkalarına Kırgızların nerelerde kışı geçirdiğini, hayvanlarını nerelerde
otlattığını ve Afgan güvenlik güçlerinin nerede olduğunu sormuşlardı. Sovyet sınırının diğer
ucundan gelen avcılar, yerel halkı Rusların o zamanki Afgan Kralı Davud Han'ın yakın
arkadaşları olduğuna ikna etmeye çalışmışlar. Sonunda, yerel halk yabancıların buraya olan
ilgisinden şüphelendiği ve korktuğu için Pamir’i terk etmek zorunda kalmışlardı. Daha sonra
Kırgınların otlakları Sovyet askeri kamplarına dönüştürülmüştü.
Yüzyıllar boyunca hayatlarının akışını değiştiren Pamir Kırgızlarının göçüne yol açan bu
göçün başlangıcını ve sonuçlarını yukarıda belirtilen siyasi nedenler etkilemişti.
1978'de Afganistan'ın Rus birlikleri tarafından işgal edilmesiyle uzun zamandır beklenen bu
tehdidi tahmin eden Pamir Kırgızları komşu ülkelere sığınmaya başladı. Yerlilere göre
Rahmankul Han, oğullarından birini görüşmeler için Pakistan'a gönderdi. Pakistan hükümeti
bu görüşmelere dayanarak Rahmankul Han'ın yalnız değil, halkıyla birlikte gelmesini önerdi.
Han ailesiyle birlikte gelirse devletten çok az destek alacağını, halkıyla birlikte gelirse
"mülteci" statüsü alacağını ve uluslararası toplumun geri kalanı tarafından destekleneceğini
belirtmiştir. Bunun nedeni, göçün amaçlandığından daha erken gerçekleşmesi gerektiğidir.
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Rahmankul Han, önceden Pakistan'daki yaşam koşullarını bildiği için yalnızca ailesiyle
birlikte hareket etmeye karar vermiş. Göç zamanı halkı bir araya toplamış ve onlara şu şekilde
hitap etmiştir. "Sevgili halkım! Doğduğum ve yetiştiğim ülkemi terk etmek benim için çok
zor. Ama artık burada kalmanın imkânsız olduğunu hissediyorum. Sonraki adımlarda, Rus
hükümetinin Afganistan siyasetine karışmayacağına ve bizi rahat bırakmayacağına ikna
oldum [3]. Bu yüzden, sizin izninizle ailemle başka bir ülkeye taşınmaya karar verdim. Size
ve ülkem olarak tanıdığım Afganistan'a hizmet ettim. Çeşitli siyasi baskılar altında sistematik
yönetime her zaman karşı çıktık. Rus yetkililer her zaman bize karşı hareket ettiler. Yine de
onlara inandık bu yüzden hatalarımız çok ağırdı. Örnek olarak, 1937'de en iyi Kırgız
siyasetçiler ve bilim adamları vuruldu ve hapsedildi. Onları milliyetçi Turancı ve Pankurtçu
olmakla suçladılar. Böyle bir Rus dayatmasına boyun eğmemeliyiz. Burada az olsak da,
Afgan hükümeti bize karşı adil davrandı ve içişlerimize karışmadı. Aksine bize hep yardımcı
oldular. Rusların buraya gelmesini hiç beklemiyordum. Bu topraklara sahip olmayı hayal
ediyorlar ve ben onlara güvenmiyorum ya da inanmıyorum. Benimle gelmek istiyorsanız,
kendiniz karar vermelisiniz. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Rusların aradıkları benim.
Dolayısıyla kişisel olarak sizin için hiçbir şey yapamam. Yani burada kalırsanız sizin için
tehlike yok. Size tüm eşyalarımı ve malımı bırakacağım. Hepinizi burada topladım çünkü
sizden izin almaya ve büyüklerin duasını almak istedim"
Birçok kaynağa göre Rahmankul Han'ın halka hitap ettikten sonra halk, “handan asla
ayrılmayacağız ve nereye giderseniz gidin biz orada olacağız” demişler.
Bu durumda, uzun yıllar hanlık yapan ve halkın saygısını kazanan Rahmankul Han’ın halkını
terk edip ve tek başına hareket etmeye karar vermesi çeşitli tartışmaları beraberinde
getirmiştir. Daha sonra anlaşıldığı kadarıyla Rahmankul Han, Rus yönetimin kendisine
yönelik baskısından dolayı bölgeyi terk etmek istemiştir. Çünkü ona göre Rus yönetimi
sadece kendisini ele geçirmek istemektedir. Bu nedenle insanların bir yerden başka bir yere
taşınmalarını ve zorluklar çekmelerini istememiştir. Ayrıca bölgede yabancıların görülmesiyle
uyuşturucu kullanımı artmış ve ticareti başlamıştır. Böylece Han’ın halkı üzerindeki otoritesi
de zayıflamıştır. Halkın milli değerleri geçmişe oranla zayıflamaya başlamıştır. Dolayısıyla
Han bölgeyi terk etmek isterken halkından bir kısmı kendisini takip ederek bölgeden göç
etmeye karar vermiştir. Böylece benzer sorunların ortaya çıkmasıyla Pamir Kırgızları
Pakistan'a göç etmek zorunda kalmışlardır [Kayıpov 2017: 16].
Göç katılımcısı Abdulahim Vatan, o dönemdeki sosyal durumu şöyle anlatmaktadır:
"Babek Kamran'ın Afganistan'daki iktidarı sırasında Abdülkadir adlı askeri lider rusların
yardımıyla darbe yapmış, siyasi iktidarı ele geçirmiş ve Komünistler iktidara gelmiş. İhtidara
gelenler önce yerel halkı sonra da hayvanlarımızı öldürdüler. Bu nedenledir ki eski rus
korkumuzdan biz de Pakistan'a kaçtık. "
Aileler yer değiştirmeye hazırlanırken, yaşlılar birbirlerine danışmış, köyden 200 adama silah
temin etmişler ve göç sırasında onları çeşitli soygunlardan korumak için de hayvanları
yanlarına almışlardı. Yol uzun ve zor olduğu için tüm hayvanları götürmekte mümkün
değildi. Göç edecekleri yere daha önce Pakistan ile olan bağları nedeniyle seyahatin dört gün
sürmesi planlanmışsa da, çocuk ve yaşlıların varlığı nedeniyle de bu şartlar altında göç bir
hafta sürmüştü.
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Ailelerdin kaçışları devam ederken Sovyet ordusunun, Kırgızların Pakistan'a geçme
girişimlerini fark etmediği de bir gerçekti. Pamir Kırgız'larının "Rus yetkililerin gelip yerel
halkın can ve mallarını alacağı" fikrinin, Kırgızistan'da Sovyet iktidarının ilk yıllarında ve onu
izleyen kolektifleştirme döneminde oluşturulmuş bir kavram olarak değerlendirilebileceğini
belirtmek gerekir. O dönemde pek çok insan, çiftlik hayvanlarının Sovyet yetkililerine teslim
edilmesini protesto edip Pamir’e kaçtılar ve oradaki eski Kırgız halkına katıldılar. Bu kavram,
Rus yetkililerin saldırgan politikası hakkındaki kendi bilgilerine dayanarak Pamir
Kırgız’larında derin bir şekilde kök salmıştır.
Göçün başlangıcındaki bazı tanıklar ve Pamir Kırgızları, Pakistan'a taşınmaya hazırlanırken
durumu aralarında konuştular. “Düşmanın ellerinde her türlü silahları vardı ve hân’ımızı
çeşitli şekillerde ele geçirmeye çalıştılar, bize hayat vermediler. En başından beri atalarımızın
topraklarını Ruslar işgal etti ve onlara karşı çıkanlar zalimce katledildiler. Ruslar Afganistan'ı
işgal ettiğinde Pakistan'dan başka bizi kabul edecek bir ülke de yoktu. Komünizmden
kaçıyorduk. Afganistan ruslara satılmıştı. Komünistler, güya zenginden nefret ediyor,
servetlerini fakirler arasında paylaştırıyor ve fakiri zenginlere karşı propaganda ettiriyorlardı”.
Van’ın Erciş ilçesindeki Kırgız köyü olan Ulupamir’in tarihini iyi bilen ihtiyar Alim'e göre,
“Atalarımız 1916'da Alai'nin Gulche köyünden ayrılıp ilk olarak Çin'e kaçtılar. Zamanı
geldiğinde ise Türkistan denilen Kaşgar'dan Tagarma'ya oradan da Tacikistan'a insanlar
geliyorlardı. 1934'te Murgab katliamı başladığında atalarımız Çin'e kaçtılar ve 1938'de
Afganistan'a döndüler. 1947'de Rus birlikleri Pamir'i tekrar işgal ederek Büyük Pamir’de 73
ve Küçük Pamirlerde 3 kişiyi öldürdüler. Aileler tekrar Çin'e kaçtıktan ve iki yıl orada
yaşadıktan sonra, 1949'da halk, rus yanlısı bir lider olan Mao Zedong'un Çin'de iktidara
gelmesiyle komünist gücün geri döndüğünü iddia ederek Pamir'e geri kaçtılar. O tarihlerde
Ruslar 1978'de Afganistan'a döndüğünde ise Pakistan'a kaçmak zorunda kaldılar. Pamirde
sıcaklık 38 derecenin altındayken, Pakistan'daki sıcaktık 50 santigrat dereceydi ve o zaman
yaklaşık 350 kişi sıcaklıktan ölmüştü. İnsanlardın yardımıyla nehir kıyısında birçok insanlar
kurtarıldı ve değerleri da bütün gece nehirde balık gibi yatıp hayatta kalmayı başardılar.
Geldikleri Pakistan'da gıda sorunu bulunmuyordu. Yeni dönemlerde Pakistan halkı yiyecek
yardımında bulundular. Tek sorun günün sıcaklığı ve suyun kirliliğiydi. İnsanların çoğu
hastalandı çünkü eşek ve köpeklerin ölülerinin içinde bulunduğu suyu içmek zorunda
kalıyorlardı. Hastalanan insanlara hemen ilaç veriliyor ya da hastaneye kaldırılıyordu. Ancak
200'den fazla kadın ve çocuk maalesef bu göç sırasında öldü. Son olarak Alim, hastanede
sarılıktan kurtulduğunu söyledi”.
Pakistan'ın Ulu Pamir köyünden Abdulhalim Galip
şunları hatırladı: “Pakistan'a
taşındığımızda, Pakistan hükümeti bizi üç gruba ayırdı ve Gilgit'de 200, Chytyrkan'da 100 ve
Misker'de 60-70 aileyi yerleştirdiler. Gilgit'in eteklerinde Kenjut köyünün yakınlarında bir
kampta yaşıyorduk. Yanında köprüsü olan bir nehir vardı. Hepimiz o nehirden gelen suyu
içmek ve çamaşır yıkamak için kullandık. Kirli su yüzünden birçok insan öldü. Pakistan'da
çok az doktor vardı ve sadece kadınlar şifalı bitkilerden ilaç yapıyordu. Yerel halkın çoğu
evsiz ve ağaçların altında yaşayan fakirdi. Yine de 1-2 hektar meyve bahçesi olan Pakistanlı
komşularımız bize meyve veriyorlardı. Onlara yardım etmek için elimizden geleni yaptık.
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Zayıf kayalık arazi ve hayvancılık yapamama nedeniyle keçiler sıklıkla yetiştirildi. Birkaç
kişiyle meraya giderdik. Oradaki su hala temizdi ve kışa kadar kefir içebilirdik” [5].
Pakistan'da UNICEF, Pamir Kırgızlarına çadır ve diğer yardımlarda bulundu. Görgü
tanıklarının Pakistan’daki hayata dair tanıklıkları, Kırgızların oradaki yaşam tarzına ve sosyoekonomik duruma dair fikir vermektedir. Bunlardan bazıları şöyle anlatımlarda
bulunmaktadır., “Benim adım Yoldoş Küçlü, 54 yaşındayım, Kutan aşiretindenim. Pamiri 14
yaşında terk ettiğimde perişan oldum ve vatanımı kaybetmek yıkıcı oldu. Yol boyunca birçok
zorluk yaşadık. Selde ölen insanlar vardı. Bizimle birlikte göçe eden yaklaşık yüz akrabamız
Pamir'e tekrar geri döndüler. Pakistan'a vardığımızda hatırladığım şeyler, motorları, arabaları,
parkları ve yeni şeyleri ilk defa görmüştük. Pakistan halkı bize çok iyi baktı ve bizi aç
bırakmadılar. Geçimimizi sağlamak için süt, buz ve su sattık bununla beraber çalışmayanlar
da vardı. Pakistan'daki yaşamın zorluklarından dolayı bazı örf adetlerimiz değişti ve
Pamir'deki geleneklerimiz azaldı» [6].
57 yaşındaki Napahan Akyol, Kıpçak aşiretinden, Pamir’den küçükken göç etti. Pakistan'da,
15 yaşında, Oduncu kabilesindenden olan İsmail adlı birisi ile evlendi. Kayınvalidesinin
yokluğunda, kayınbiraderinin karısıyla yaşadı ve sonra kendi evlerine taşındılar. Pakistan'da
yaşayacak yer ve yiyecek bulmak çok zordu. Ebeveynlerinin geçmişte yoksulluktan muzdarip
olduğunu hatırlıyorlar. Pakistan'da herkes yeteneklerine göre yaşıyordu. Çul, nevresim ve
nakış dikip satarak geçimini sağladıklarını söyledi [7].
Ali Kuney, “Pamirde yaşarken okula gittim ve Kur’an okumayı öğrenmiştim. Orada evlendim
fakat çok geçmeden karım hastalandı ve öldü. Pakistan'da 4 yılımı sığır gütmekle geçirdim.
Kardeşim ise Pamir'de kaldı.” Ali Nufuk, “70 yaşındayım, Pakistan'da sığır güdüyordum.
Onları pazara götürürsek daha ucuza isterlerdi.”
Bahid Şah, “62 yaşındayım, Pamirlerde yaşarken zenginlerin hizmetkarıydım, Pakistan'a
gelenlere hizmetkâr olmaktan kurtulduk. Şimdi eşit olarak yaşıyoruz.”
Şayim kabilesinden 58 yaşındaki Sayım Vatan’ın anlatımına göre Kırgızlar, Pakistan'a göç
ettiklerinde Pamir’deki bazı geleneklerini yaşatma imkanı bulamamışlardır. Örneğin Pamir’de
iken ölen birisinin arkasından tutulan kırk günlük yas ve benzeri gelenekler Pakistan’da
devam ettirme imkanı bulamamışlar. Pakistanlılar ilk başta çok baharatlı yiyecekler yedikleri
için Kırgızlar onların yemeklerini yemekte zorluk çekmişlerdir. Dört yıl boyunca yemek yeme
kültürlerine uyum sağlamaya ve davranışlarının bazılarını değiştirmeye başlamışlarıdır. Çoğu
bir iplik fabrikasında çalışmaya başlamış ve Pakistan hükümeti 4 yıl boyunca bir miktar para
ve yiyecek sağlayarak hayatta kalmalarına destek olmuştur. Pakistanlı aileler Kırgız
kadınlarına yorgan dikmeleri karşılığında belli miktarda ödeme yaparak kadınların çalışma
imkanı elde etmelerine yardımcı olmuşlardır.
Sayım Vatan, eşinin Pakistan'da iken on yaşında olduğunu ve birkaç yıl sonra erken yaşta
kendisiyle evlendiği ifade etti. Satıbaldı Levent 55 yaşında, koç kabilesindendir. Pamirden
göç ettiğinde 11 yaşındaydı. Yolda at sırtında, öküzlerle ve yaya olarak Pakistan'a geldiler.
Birçok insanın sıcaktan öldüğünü hatırlıyor. Pakistan'da, dili hızla öğrenmiş ve çocuk bakıcısı
olarak çalışmış kızılayak aşiretiden olan 66 yaşındaki Torgoy Cengiz 21 yaşında doğum
yapmış. Ancak hayatın zorlukları nedeniyle 4 erkek çocuktan 1'i yaşayabilmiş. Pakistanlılar
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daldama otundan yapılan sıvı yağ kullandıklarından, yiyecekler sığ ve tatsızdı. Pamir’deyken,
güçlü yiyecekler ile beslendiklerinden Pakistan’daki yiyeceklerden dolayı hızla kilo
vermişlerdi. Orada doğum yapan kadınların sağlıkları iyiydi, doğumdan sonra kadınlar fazla
dinlenmeden ev işlerine devam edebiliyorlarmış. Oysaki Pakistan'da ise doğum yapan
kadınlar daha zayıf oldukları için ancak doğumdan uzun bir süre sonra kendilerini iyi
hissedebiliyorlardı. Pakistan’da doğum yapan Kırgız kadınların bebekleri genellikle güneşin
sıcaklığına maruz kaldılar. Çocuklar bir yaşına gelmeden hayatlarını kaybetmişler.
Recep Ali Wura, Keşek kabilesinden 72 yaşında. Karısı ondan 10 yaş büyük yani 82 yaşında.
“Pakistan'a vardığımızda yorgun düşmüştük onların askerleri bize su ve çeşitli yardımlar
getirdiler. Pakistan'da pek çok kişi çalışmadı, hükümetin yardımı ile kurtuldular.” Bugünkü
Van kırgızları yaygın olarak "Guzaran" kelimesini kullanır. “Sahip olduklarımızla
yaşadıklarımız” anlamına gelmektedir. Pakistan'daki Pamir kırgızların sorunlarından biri de
çok dilde konuşmalarıdır. Mısırlılar Urduca konuşurken, başkent halkı hem Urduca hem de
diğer dilleri konuşuyorlardı. Ancak herkes Pakistanlıların sevecen ve yardımsever insanlar
olduğunu hatırlıyor.
Kayın Çetin 1960 yılında doğmuş, Dürböl kabilesindendir. Pamir’i 16 yaşında terk etmiş.
Onun hatıraları şu şekildedir: “Pamirde evlendim ama karım epilepsiden öldü. Pamirden beri,
epilepsi veya yorgunluğu olan kişilere "korkak" deniliyordu. Şimdi Pakistan'daki yaşamdan
hatırladığım şey, konuştuğumuz Kuvarça dilin çok zor bir dil olduğu. Çoğunlukla Pakistan'ın
köylerinde Kuvarça konuşulurdu. Öldüklerinde karılarının siyah giyinme geleneğini
hatırlıyoruz. Beş veya altı ay sonra, kadınlar yas tutmak için kırmızılar giyerlerdi."
İshak Dağ 63 yaşında ve kydyrşa'nın jutankı kabilesinden. 20 yaşında Pakistan'a gelerek 1000
kaldar (para) verip evlendi. Yaşlılar, şartlara bağlı olarak o sırada kalın (başlık parası)
miktarını belirlediler.. Gelin önce evlenmemişse 1.000 kaldar, dul ise 500 kaldar verilirdi.
Pakistan'daki kötü yaşam koşulları koyunların kesilmesini engelledi ve mevcut yiyeceklerden
yemek pişirmesini sağladı.
Toolos aşiretinden 16 yaşındaki Aitkulu Karabaş'a göre Pakistan'a gelerek hayvanlarını satmış
ve para biriktirip Türkiye'ye gelmişler. "1978'de Pakistan'da evlendik ben 25 yaşındaydım ve
karım 15 yaşındaydı. Gilgite'de yaşıyorduk ve karımı Pakistan'ın başka bir köyünden bir
arabada getirdik. Kalym için Pakistan parasıyla 500 kaldar verdik. Halkı çağırdık ve bereket
aldık [8].
İsmail Atılgan 57 yaşında, bu türklerin verdiği isimler dedesinin adı Aitmambet ve babasının
adı Abylkasym idi. Babası, 40 yaşındayken Pamir'de vefat etmiş. Dedesinin şerefine 5 jambı
vererek evlenmiş. 1 pelviste 10 koyun vardı. Artık dört çocuk babasıdır. Hala Pamirde
yaşamaktan mutlu olduklarını söylüyorlar. Yaklaşık 100 hayvanımız vardı ve kışın ahşap
kulübelerde yaşıyorduk. Bir ay gibi Afganistan'ın Sarattan şehrinden alış veriş yapıp
geliyorduk. Pakistan'a geldiğimizde kendimizi desteklemek için inşaat işleri üzerinde çalıştık.
Sart dilini konuşmayı öğrendik. Pakistan'ın sıcağında bir ayda 170 kişi koleradan öldü. Otuz
ailemiz Afganistan'a döndü.” Genel olarak Pakistan'dan gelen bilgiler bu yöndeydi.
Çağdaşları, Pamir Kırgız hanı Rahmankul Han'ın kendisine eşlik ettiği, halkının kötü
durumundan pişmanlık duyduğu ve görünmez bir şekilde ağladığı günler olduğunu hatırlıyor.
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Sonunda Pakistan'daki hayata uyum sağlayamayacaklarını anladılar ve bu yüzden başka bir
ülkeye taşınmaya karar verdiler. Han Pamirlerde yaşadığından beri Batı'dan gelenler,
Amerika'nın bazı bölgelerinin hava durumu açısından Pamirlere benzediğini biliyorlardı. Bu
bilgiden etkilendiği için miydi yoksa geçmişte diğer ilgili kişilerden yer değiştirme konusunda
tavsiye almaya motive olmuş muydu? Kısacası sığır besleyerek halkın adetlerinin ihlal
edilmediği bir yer aradı ve göçebe bir hayat yaşamaya devam etti.
Başlangıçta Pamir Kırgızları, Pakistan'dan Türkiye'ye gelmek için uygun yerlere başvurdu.
Ancak o dönemde Türkiye'deki siyasal ortam karışıktı. Talepleri için olumlu görüş
bildirilmedi. Bu durumda Kırgızlar daha sonra ABD'den yardım istemek zorunda kaldılar. O
dönem Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Afgan mültecilerin Pakistan'dan Alaska'ya
taşınması için müzakerelerin sürdürüldüğü yazılmaktaydı [Мааnаеv 1983:120]. Başta
Amerika teklifi kabul etti ve mektupta belirtildiği gibi soğuk bir yer istedikleri için Alaska'yı
kabul edeceklerini söyledi. Ne yazık ki 5 ay sonra ABD Büyükelçiliği teklife olumsuz cevap
verdi. Gelen mektupta şöyle yazılmaktaydı:
“Sevgili Rahmankul Han, bu mektubu yazmak benim için çok zordu. ABD Senatörü Ted
Steven, Kırgızların Alaska'ya yeniden yerleştirilmesi ile ilgili bir dizi sosyal ve hukuki sorun
olacağını söyledi. Bu davadan olumlu bir yanıt almadık. Kimseye itaat etmeyen bir halk
olduğunuzu asla unutmayacağım. Tarih, özgürlüğe değer verdiğinizi göstermiştir. Senin gibi
dürüst ve vatansever insanlar her zaman doğmaz. Ancak, sizin gibi insanlar her zaman
iktidardakiler tarafından hafife alınır. Büyük milletlerde bile çok az insan cesur ve dürüst
insanların varlığına saygı duyar. Alaska'da böylesine cesur ve iradeli insanları görmenin
değerini bilmiyorlar. Zamanı gelmeden anlayacaklar. Umudunu Kaybetme. Ben ve
arkadaşlarım size yardım etmeye çalışacağız. Bu mektup size İstanbul Büyükelçiliği aracılığı
ile ulaştırılacaktır. Umarım mektuba cevap verirsiniz. Sizi ve halkınızı görmek istiyorum.
Uzun bir hayat yaşayacaksın ve halkının kaderi güzel olacak. 16 Eylül 1980. Alaska.
Anchogaze. Sayın Huci Leddi ”.
Mektuba verilen cevabın ardından Rahmankul Han, Türk hükümetine ikinci defa bir mektup
gönderdi. O sırada Türkiye'deki durum istikrar kazanmıştı ve Kenan Evren lider olarak başa
geçmişti. Kendisi Pakistan'a gelerek Rahmankul Han'la görüşerek, "Siz yabancı değilsiniz, biz
Türkler size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız" demiş [Каyıpоv 2016: 53].
Bu girişimden önce, Türk devleti Pakistan'daki Türkçe konuşan kardeşlerini kabul etmeyi
planlıyordu. Türk hükümeti, Pakistan'daki Türkmen, Kırgız ve Özbek mültecileri kabul etmek
için 2641 sayılı Afgan Mültecilerin Koordinasyon Yüksek Komitesinin kurulmasına dayanan
ek bir yasa çıkardı. Böylece, Pamir Kırgız hanı halkıyla istişare ederek Türkiye’ye göç etmeyi
kararlaştırdılar [Мааnаеv 2017: 220]. Böylece 1982 yılında, çeşitli müzakereler sonucunda
1138 Pamir Kırgızları Türkiye'ye taşınmıştır.
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТ ТҮСІНІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУЫ
Мейрамкүл ИСАЕВА1
Құқықтық мемлекет ұғымы, құқық саласында және саяси ғылымдар саласында ең
көп көңіл бөлінген тақырыптардың бірі болып табылады. Адам құқықтары мен
бостандықтарын қорғаудағы мемлекеттің дамуы сатысының ең жоғары шегі құқықтық
мемлекет мәртебесі болып саналады. «Құқықтық мемлекет» ұғымын түсіндірмес
бұрын, «құқық» және «мемлекет» терминдеріне анықтама берген дұрыс болар. Құқық
және мемлекет терминіне қатысты алғашқы көзқарастар Ежелгі Грек еліндегі
ғалымдардың ойларынан бастау алады.
Ежелгі грек философтарының шығармаларында: мемлекет және құқық туралы
тақырыптар аз қозғалмаған, атап айтсақ: Гереклиттің пікірінше, заңдар Құдайдың күші
болып табылады және халықтар заңдарды қорғауы керек деген ойда. Ежелгі гректің
корнекті саяси өкілі және ақыны Хилонның ойынша «заңға бағынатын мемлекет - ең
жақсы мемлекет» деп атап көрсеткен. Пифагордың ойынша, адамдар Құдайдан кейін
ата-аналарға және заңдарға мойынсұну керек деген. Платонның пікірінше, әділетті
заңдар болған жерде мемлекет болады деген ойда. Диогеннің ойынша, мемлекет
мәдениеттің өнімі болып табылады және заңсыз мемлекет бола алмайды деп санайды.
Аристотель болса,
мемлекетте заңның үстемдігінің қорғалуы кажеттігін және
мемлекетте әлеуметтік үстемдік болуы қажет деп санайды2.
Ежелгі Рим ойшылдары да құқықтық мемлекет туралы ойдың дамуына
айтарлықтай үлес қосты. Ежелгі Римнің әйгілі ойшылы Цицеронның айтуынша, «ортақ
істің» құқықтық формасы мемлекет болып табылады және «әркім заңның ықпалында
болуы керек» деген пікірде3.
Құқықтық мемлекет анықтамасын ашпастан бұрын, бұл терминнің негізі болған
құқық және мемлекет ұғымдарына қысқаша тоқталған дұрыс. Құқықтық мемлекеттің
негізге құрамдас термині болып табылатын құқық ұғымының замануи халге келуі ұзақ
тарихи даму кезеңдерінен өтті. Дж.Дж.Филлимор 1860 жылдары құқықтық
нормалардың қалыптасуын үш периодқа бөлді: әдет-ғұрып, доктриналар, кодекс4.
Адамзат тарихындағы ең алғашқы құқық жүйесі Ежелгі Месопатамиядан бастау
алады десек болады. Тарихшылардың зерттеулерінше Месопатамиядағы құқық
жинақтары екі сыныптан тұрады: шумер тіліндегі құқық жинағы және аккад тіліндегі
құқық жинағы. Ежелгі Месопатамияның ең ескі халқы шумерлердің шумер тілінде
тарихты төрт құқық жинақтары белгілі, олар: Урукагина заңдары, Ур-Намму заңдары,
1

Доктарантура студенті, Erzincan Binalı Yıkdırım Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, meiramkul.issayeva@erzincan.edu.tr
İlyas İsmayılov, Hukuk Devleti, Kesit Yayınevi, İstanbul, 2015, s.28-30.
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İlyas İsmayılov, Hukuk Devleti, Kesit Yayınevi, İstanbul, 2015, s.31.
4
Антон Михайлов, «Универсальный путь правогенезаи семья общего права», стр. 1-2
https://www.academia.edu/4346780/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1
%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1
%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0, (26.10.2020)
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Ана-Иттушу заңдары, Липит-Штар заңдары. Ал, Месопотамия топырақтарында
шумерлерден кейін билігін жүргізген аккадлардың да аккад тіліндегі заңдар жинақтары
бар, олар: Эшнунна заңдары, Хамураппи заңдары және Орта Ассур заңдары5. Кейінірек
Ежелгі Римде қолданылған «12 кесте заңдарында» отбасы, борыш, қылмыстық және
мирасқа байланысты заңдар қарастырылған6. Орта ғасырлардағы құқық жүйесінің
дамуындағы ең маңызды кезең Британияда 1215 жылы қабылданған Магна Карта
заңдар жинағының қабылдануымен байланысты7. Жаңа заманда «табиғи құқық
доктринасының» пайда болуы құқық жүйесінің дамуындағы маңызды кезең еді8. Жаңа
заманда Британияда 1689 жылы «Құқылар туралы Билл» қабылданды және осы құжат
нәтижесінде 1776 жылы АҚШ-та Вирджиния Декларациясы қабылданып, артынша бұл
декларацияның мәтіндері елдің конституциясында орын алды9.
Кейбір құқық саласының әдебиеттерінде құқықтық мемлекеттің синонимі
ретінде «конституциялық мемлекет» анықтамасы да қолданылады. Кемал Тезичтің
пікірінше, әр мемлекеттің конституциясы болуы мүмкін, бірақ «конституциялық
мемлекет» болмауы мүмкін10. Конституциялы мемлекет құқықтық бір ерекшелігі болса,
«конституциялық мемлекет» анықтамасы болса, саяси бір сипатта қолданылады. 11.
Мемлекеттегі: соғыс, әскери жағдай және төтенше жағдайлар секілді қалыптан тыс
жағдайлар құқықтық мемлекет принциптерін жүзеге асыруда кедергілер келтіруі
мүмкін12.
Мемлекет түсінігінің бүгінгі мағынада қолдануының шамамен 500 жылдық
тарихы бар13. XVI ғасырға дейін батыс тілдерінде мемлекет сөзінің орнына «Стато»,
«Стате», «Стат», «Эстат», «Этат» (“Stato”, “State”, “Stat”, “Estat”, “Etat”) ұғымдары
қолданылып келді14. “Status”, сөзі латын тілінен алынған және ол қандай да бір қалыпкүйді, қатынас, тұрыс, тепе-теңдік пен сабақтастықты білдіреді. Мемлекет сөзі қазіргі
мағынада «стато» терминінде Макиавеллидің «Әмірші» деп аталатын еңбегінде
қолданылады. Ежелгі Грецияда мемлекет “site” деген атаумен, ал Ежелги Римде
«sivitas» немесе «res publika» деген атаулармен аталған15.
Қазіргі уақытта мемлекет термині туралы әртүрлі көзқарастарға негізделген
алуан түрлі анықтамалар бар, бірақ мемлекет түсінігінің нақты сипаттамаларына сәйкес
келетін ортақ түсініктеме табу қиын. Тарихта мемлекет ұғымының әртүрлі
5

Uygarlık Tarihi, Ed.Taciser SİVAS, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, Eskişehir, Ağustos, 2013, s.34.
Uygarlık Tarihi, Ed.Taciser SİVAS, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, Eskişehir, Ağustos, 2013, s.176.
7
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Halil KALABALIK, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, Eskişehir, Ağustos,
2018, s.20.
8
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Halil KALABALIK, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, Eskişehir, Ağustos,
2018, s.21.
9
İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Halil KALABALIK, Anadolu Üniversitesi Yayını, 2. Baskı, Eskişehir, Ağustos,
2018, s.21.
10
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos, 2009, s.4.
11
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos, 2009, s.144.
12
Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.131.
13
Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.134.
14
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos, 2009, s.114.
15
Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.133.
6
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анықтамалары бар: мысалы: Гегельдің пікірінше, «мемлекет - Құдайдың жердегі
жорығы» 16 және мемлекет - бұл адамның, отбасының және қоғамның құқықтарын
қорғайтын дамыған құқықтық жүйе болып табылады17, Гоббстың пікірі бойынша
«Левиафан», яғни құбыжық басты алып тіршілік иесі18, ал Хайектің пікірінше,
мемлекет «проблемаларды шешу құралы емес, бұл проблемалардың өзі»19. Морис Оури
мемлекетті "институттар институты" деп бағалай отырып, ал мемлекет барлық
институттардың ішіндегі ең жоғарысы деп болжайды20. Француз ойшылы Л.Дюгидің
пікірінше, мемлекет - бұл саяси билікке ие басқарушылар мен басқарылатындар
арасындағы сараланудың нәтижесі. Неміс заңгері Еллинек құқықтық негіздің
мемлекетпен проблемалары бірдей екенін атап өтті. Француз заңгері Карре де Малберг
болса, мемлекеттің негізін сол мемлекеттің конституциясына негіздейді21. Eрдоған
Тезичтің айтуынша, мемлекет терминін екі мағынада, яғни кең және шектеулі мағынада
түсіндіруге болады. Кең мағынада мемлекет – бұл, ортақ тарихи негіздері, діні, тілі мен
этникалық топтары сияқты белгілі бір одаққа тән ұлттық қауымдастық. Мемлекет
ұғымының тар мағынасы болса, бұл қоғамды әртүрлі мәжбүрлеу құралдарымен
басқаратын жүйе22. Канттың пікірінше, «мемлекет - бұл заңдарға бағынышты
адамдардың бірлігі» және ол азаматтарға заң алдында бастарын июді ұсынды23.
Француз ойшылы Раймон Карре де Мальбергтің айтуынша, заңның жалғыз қайнар көзі
- мемлекет, ал мемлекеттік билікті шектеудің қайнар көзі де мемлекеттің өзі болып
табылады. Француз заңгері Дюгидің айтуынша, құқық құралдары мемлекеттен бұрын
қалыптасады24.
Сонымен қатар, мемлекеттің пайда болуы туралы бірнеше парадигмалар бар, атап
айтсақ: теологиялық, патриархалдық, куштеу, органикалық, қоғамдық келісім
теориясы, психологиялық теориясы, материалисттік теория. Әрбір парадигма мемлекет
түсінігін өз теориясы аясында түсіндіреді.
Мемлекет негізгі құрамдас элементтері болған жағдайда ғана толық атауына ие
болады және бұл элементтердің классификациясы да құқық әдебиеттерінде біріңғай
емес, мысалы: Түрік құқықшысы Шереф Ибаның пікірінше, мемлекеттің ең маңызды
үш элементі: Халық, Ел, Егемендік25. Ал, Ресей құқықшысы И.В.Быковтың
сыныпландыруына қарай, мемлекет ұғымы бес негізгі элементтер жиынтығынан
тұрады, олар: территория, билік, заң, салық, егеменділік26.
16

Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.133.
17
İlyas İsmayılov, Hukuk Devleti, Kesit Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 42-43.
18
Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.133.
19
Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.135.
20
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos, 2009, s.116.
21
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos, 2009, s.115.
22
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, Ağustos, 2009, s.115.
23
İlyas İsmayılov, Hukuk Devleti, Kesit Yayınevi, İstanbul, 2015, s. 42-43.
24
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.29.
25
Şeref İba, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 2017 Anayasa Değişikliği İşlenerek Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş, 3.
Baskı, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017, s.141.
26
Быков Игорь Владиморвич, «О Сущности Государства», Проблемы и Перспективы Развития Местного
Самоуправления в Странах СНГ и Европы, Международная Практическая Конференция, Сборник Научных Трудов,
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Құқықтық мемлекет ұғымы батыс елдерінде төмендегі терминдермен белгілі:
ағылшын-американдық заң тілінде «state of law»27, француз тілінде «etat de droit»28
ретінде белгілі, «rule of law» либерализм принциптеріне негізделген болса, «rechtssaat»
мемлекеттің заң негізінде ұйымдастырылуын жақтайды29.
Құқықтық мемлекет теориясының дамуында үш негізгі мектеп бар: неміс
құқықтық мемлекет теориясы, француз құқықтық мемлекет теориясы,кельзендік
құқықтық мемлекет теориясы.
Отто Майер, немістің Rechtsstaat доктринасының негізін қалаушы 30. Rechtsstaat
теориясы мемлекетті «өзін-өзі шектеу» идеясымен байланыстыра отырып, әкімшілік
құқықтың негізін қалады31. Rechtsstaat - бұл жеке адамдардың бостандығы қорғалатын,
меншік құқығы қорғалатын және олардың қауіпсіздігіне кепілдік беретін мемлекет32.
Rechtsstaat доктринасын Иеринг, пен Еллинек «өзін-өзі шектеу» (Selbstbindung, autolimitation) түрінде түсіндірді33. Құқықтың «өзін-өзі шектеу» қағидасы, яғни құқықтық
позитивизмнің «сыртқы» принципіне қарама-қарсы, яғни құқықтың «мемлекетке
дейінгі» кезеңде бар болуын теріске шығарады34.
20. ғасырдың екінші жартысынан бастап Францияда неміс Rechtsstaat
доктринасы белгілі бола бастады. Rechtsstaat доктринасына еңбектерінде сілтеме
жасаған француз заңгерлері: Леон Дюйги және Морис Ориу құқықтық мемлекет
ұғымын I'Etat de droit деп атады35. Француз ойшылдары Леон Дюйги мен Морис Ориу
адам құқықтары декларациясы заңдар иерархиясынан, тіпті Конституциядан да жоғары
деген пікірде36. Ориудің пікірінше мемлекет барлық биліктің иесі болып табылады, ал
егер мемлекеттік билік келісімге негізделген болса, оның қызметі жалғасады,
сондықтан мемлекет құқықты жалғыз қайнар көзі ретінде қарастырыла алмайды. Ориу,
құқықтың мемлекетке тәуелді емес екендігін және құқықтың мемлекеттің биліктің
шекарасын белгілей алатын ерекшеліктерін сипаттайды37.
Неміс құқықшысы және философы Ганс Кельзеннің құқықтық мемлекет
теориясы «құқықтық мемлекет» ұғымы және «құқықтық тәртіп» ұғымымен
анықталады38. Ганс Кельзеннің пікірінше, құқық тәртібі, мемлекетті қалыптастырады
және құқықтық нормаларды реттейді39. Кельзендегі құқықтық мемлекеттің
Российский
Университет
Дружбы
Народов,
Москва,
2013,
страница
295,
(file:///C:/Users/Start/Downloads/bykov_iv_o_sushchnosti_gosudarstva.pdf), (02.10.2020)
27
Mithat Sancar, Devlet Aklı Kıskancında Hukuk Devleti, 8. Baskı, İletişim Yayını, İstanbul, 2016, s.32.
28
Mithat Sancar, Devlet Aklı Kıskancında Hukuk Devleti, 8. Baskı, İletişim Yayını, İstanbul, 2016, s.32.
29
Mehmet Tevfik Özcan, Modern Toplum ve Hukuk Devleti, 2. Baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2017, s.359.
30
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.16.
31
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.11.
32
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.9.
33
Michel Troper, Hukuki Devlet Kuramı Üstüne, Devlet Kuramı, Derleyen Cemal Bali Akal, Bir Devlet Kuramı İçin Giriş,
Dost Kitabevi, Ankara, 2005, s.345.
34
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.30.
35
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.17.
36
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.2627.
37
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.3435.
38
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.38.
39
Jacgues Chevallier, Hukuk Devleti, Çev. Erturgul Cenk Gürcan, Hukuk Devleti, İmaj Yayınevi, Ankara, Eylül, 2010, s.42.
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сипаттамалары мыналар: сот және әкімшілік органдардың заңдарға бағыныштылығы,
үкімет қызметтерінің жауапкершілігі, соттардың тәуелсіздігі, азаматтардың кейбір
құқықтарының кепілдігі»40.
Неміс пен француздық құқықтық мемлекет теориясындағы айырмашылық:
неміс заңы бойынша «өзін-өзі шектеу», француз заңы бойынша «сыртқы шектеу»
теориясымен ерекшелінеді.
Француз ойшылдарының пікірінше, Rechtsstaat
доктринасына негізделген «өзін-өзі шектеу» теориясында құқық, мемлекеттің қызмет
аясын шектеуде кедергі келтіреді. Неміс доктринасында, ұлт, мемлекеттің негізгі
құрушы элементі ғана болса, ал француз доктринасында болса, мемлекет, ұлттың бір
көрінісі болып табылады. Яғни, егер неміс теориясында мемлекетке басымдық
берілген болса, ал француз теориясында, мемлекетке қарағанда ұлтқа басымдық
беріледі. Кельзен теориясында болса, керісінше, «бостандықтың үстемдігін» емес,
«билік пен тәртіптің үстемдігін» қорғайды.
Құқықтық мемлекет тұжырымдамасының бірнеше анықтамасы төменде
келтірілген: Гегельдің ойынша, құқықтық жүйенің дамуы құқықтық мемлекетті
қалыптастырады41. Дж.Локктың пікірінше, құқықтық мемлекет, бұл өмір, бостандық
және меншіктен тұратын үш табиғи құқықты қорғау болып табылады 42. Жан Жак
Шевальенің көзқарасы бойынша, құқықтық мемлекет екі негізге сүйенеді: либералды
негіз және заңды себеп. Құқықтық мемлекетті құрайтын либералды негізді ойшыл үш
негізгі атпен сипаттайды: еркіндікті түсіну, демократияны түсіну және мемлекеттің
рөлін түсіну. Құқықтық мемлекетті құрайтын екінші негіз болып саналатын заңдық
ақыл екі жолмен түсіндіріледі: заңға табыну және билікті заңдастыру43.
Р.Әбсаттаровтың пікірінше, құқықтық мемлекет – заңның тәжірбиеде жоғарылығын
қамтамасыз ететін, билікті халық бақылауына ала білген билігі құқыққа негізделеген
мемлекет44. Мехмет Айдынның ойныша, «демократиялық құқықтық мемлекетте сот
тәуелсіздігі мен бейтараптық принциптеріне негізделе отырып, құқық қорғаушылар
саясат, мүдделер мен идеологияның әсерінен әрекет етпеуі керек”45. Митхат
Санжардың пікірінше, бостандықты құқықтық ережелермен қорғайтын мемлекет
құқықтық мемлекет болып табылады46. Мехмет Тефвик Өзжанның ойынша, құқықтық
мемлекет - бұл жеке тұлғалардың бостандығының қорғалуы, құқық ережелерінің
жалпыға бірдей, айқын және нақты болуы47 деген аталған анықтамаға байланысты
түрлі көзқарастар бар.
Құқықтық мемлекет, индивидтердің құқықтары мен бостандықтарын агрессивті
индивидтен, тіпті қажет болған жағдайда, мемлекеттің билігінің жеке тұлғаға қарсы
қысымшылығынан да қорғайды48.
40
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Құқықтық мемлекет дегеніміз – ең алдымен мемлекеттің өзі, барлық әлеуметтік
қауымдастықтар мен жеке тұлғалардың заңды құрметтейтін мемлекеттік ұйымның бір
түрі. Құқықтық мемлекетте заң - мемлекет, қоғам және жеке тұлға арасында байланыс
орнатудың тәсілі ретінде әрекет етеді. Құқықтық мемлекет қағидаттарының бірі барлық заңдар мен заң нормаларының Конституцияға сәйкес келуі керек. Құқықтық
мемлекетте мемлекет пен жеке тұлға құқық нормалары алдында өз әрекеттері үшін
бірдей жауапкершілікте болады49.
Құқықтық мемлекеттің анықтаушы негізгі принциптері болады. Ол принциптеріді
жүйелеуде де зерттеушілердің ортақ бір пікірде емес екендігін көреміз. Мысалы:
Қазақстандық ғалым Ғ.Сапарғалиевтің пікірінше, құқықтық мемлекеттің маңызды
принциптері50: заңның үстемдігі, заң талаптарын орындауға барлық мемлeкеттік
органдардың және лауазымды адамдардың бірдей міндетті болуы; азаматтардың заңды
мүлтіксіз орындауы, соттың тәуелсіздігі. Ал, Кемал Гөзлердің құқықтық мемелкеттің
негізгі құрамдас бөлшектері төмендегі тізімде берілген51: әкімшіліктің заң алдындағы
міндеттілігі, сот әкімшілік жүйесін қадағалау, тәуелсіз судьялар болу, әкімшіліктің
қаржылық жауапкершілігінің болуы, әкімшілік қызмет алдын-ала белгілі болуы мүмкін,
басқа да талаптар ретінде тізімделуі мүмкін бірнеше талаптардан тұрады. Р.Т. Мухаев
және А.В.Земшовтың ойынша, құқықтық мемлекеттің төрт маңызды ерекшелігі бар52:
қоғамның барлық саласында заң үстемдігі, жеке адамдардың құқықтарын қамтамасыз
ету және олардың дамуы үшін қажетті жағдайлар жасау; мемлекет пен жеке адамның
құқық нормалары алдындағы өзара жауапкершілігі, биліктің бөлінуі (заң шығарушы,
атқарушы және сот тармақтары). Ал, Г.Н.Мановтың редакциясымен шыққан "Құқық
және мемлекет теориясы" кітабында құқықтық мемлекеттің негізгі принциптері53:
заңның үстемдігі, халық үстемдігі, мемлекет пен азаматтар арасындағы құқықтар мен
міндеттердің байланысы деп түсіндіреді.
Жоғарыда аталып өткендей, құқықтық мемлекет түсінігінің бүгінгі күнгі ұғымына
ие болу үшін бұл терминнің өзі ұзақ тарихи даму этаптарынан өтті. Құқықтық
мемлекет доктринасының негізгі түрлері және олардың
ерекшеліктері аталған
терминнің теорияларға қарай түрлі мағынада анықтама берілетінін байқадық. Сонымен
қатар құқықтық мемлекетті құрайтын қажетті принциптердің де әр автордың пікірінше
алуантүрлі болуы, құқықтық мемлекеттің ортақ бір ұғымының қалыптасуындағы
күрделілік туындататын байқатады. Дегенмен, құқықтық мемлекет туралы ұғымның
бірыңғай бір анықтамасы қалыптаспағанмен, қысқаша, құқықтық мемлекет дегеніміз –
заң нормаларының барлық қоғамдық саладағы үстемдігі деп айта аламыз.
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Aristotales Retoriği Çerçevesinde Orhun Yazıtları
Bora İYİAT1
Özet
Eski Yunanca’da bugün hitabet olarak tanımladığımız eyleme denk gelen “Rheterokis”
teriminden türemiş bir kavram olarak retorik temel anlamıyla, etkili söz söyleme anlamına
gelmektedir. Retorik salt kelime anlamının ötesinde aslında bir özel bilim sahası ve disiplinler
arası bir çalışma metodolojisi olarak kabul edilmektedir. Bu noktada retoriği bir bilimsel
disiplin haline getiren ve onu belirli kurallar içerisinde çerçevelendiren Antik Yunan
filozoflarından Aristotales’tir. Aristotales, Platon’un öğrencisi ve Büyük İskender’in hocası
olması nedeniyle hem felsefe hem de siyaset bilimi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Onun
retorik anlayışı üç temel unsura dayanmış ve günümüzde de bu üç unsur yani “ethos” yani
konuşmacı, “pathos” yani dinleyici ve “logos” yani iletişimde kullanılan argümanlar olduğu
retorikle ilgilenen herkesin üzerinde mutabakata vardığı bir gerçektir. Aristotales’e göre;
siyasi, hukuki ve törensel olmak üzere üç tip söylev vardır. İşte çalışmamızın amacı,
Aristotales tarafından disipline edilen retorik bilimin ışığında Türk tarihinin en önemli yazılı
belgeleri olarak kabul edilen Orhun Yazıtları’nın incelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Retorik, Aristotales, Orhun Yazıtları, İletişim Bilimi, Türk Tarihi
ORHUN INSCRIPTIONS IN THE FRAMEWORK OF ARISTOTALES RETORICS
Abstract
In ancient Greek, rhetoric as a concept derived from the term "Rheterokis", which
corresponds to the action we define as rhetoric today, means effective speaking in its basic
sense. Rhetoric, beyond mere word meaning, is actually considered as a special field of
science and an interdisciplinary study methodology. At this point, it is Aristotle, one of the
Ancient Greek philosophers, who made rhetoric a scientific discipline and framed it within
certain rules. Aristotle has an important place in the history of both philosophy and political
science, since he was Plato's student and teacher of Alexander the Great. His understanding of
rhetoric is based on three basic elements, and today it is a fact that everyone who is interested
in rhetoric agrees that these three elements, namely "ethos" ie speaker, "pathos" ie listener and
"logos" are arguments used in communication. According to Aristotle; There are three types
of discourse, political, legal and ceremonial. Here, the aim of our study is to examine Orkhon
Monuments, which are accepted as the most important written documents of Turkish history
in the light of rhetorical science disciplined by Aristotle.
Key Words: Rhetoric, Aristotle, Orkhon Inscriptions, Communication Science, Turkish
History
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GİRİŞ
Sosyal bir varlık insan düşünebilen ve bu yönüyle düşünsel evrimini sürekli geliştiren
bir canlıdır. Bu noktada evrimsel gelişmeden kastımız, diğer canlılarda olduğu gibi biyolojik
bir evrimden ziyade kültürel bir evrimdir. Yani insanoğlu kültür biriktirir, nakleder ve bu
kültür onun yaşamında önemli bir yer tutar. Bu nakil sırasında insanın kullandığı çok güçlü
bir silah vardır o silah iletişimdir. Yeryüzünde var olduğundan beri topluluklar halinde bir
yaşamı tercih eden insanoğlu sosyal ilişkinin temeli hatta gerekliliği olan iletişim kurmaya
başlamıştır. İletişim, insanın varlığını sürdürmesi ve sosyal tek varlık olan insanoğlunun bu
özelliğine has bir olgudur. Sosyal yaşam içinde haklı-haksız kavramını sağlayan değerlerin
ortaya en net konulabilmesi de, belli değerlerin kabullenilmesi ya da ret edilmesi de iletişim
sonucunda gerçekleşmektedir. İletişim ve kültür nakli tarihsel süreç içerisinde sözlü
iletişimin, yazıyla desteklenmesi ile bambaşka bir boyuta evrilmiş ve kalıcı eser bırakmak
güdüsündeki insanoğlu için bu eserler yoluyla kültür, bilgi ve tecrübe aktarımı kolaylaşmıştır.
Bu anlamda geçmişten günümüze uzanarak, hatta geleceğe yönelik önemli mesajlar taşıyan
insanlık tarihin önemli kaynakları olmuştur.
İşte bu kaynaklardan bir tanesi de Türk tarihinin önemli yazılı kaynaklarının ilki olan
Orhun yazıtlarıdır. Göktürk veya Köktürk Yazıtları adıyla da bilinen Orhun Yazıtları, tarihsel
süreç içerisinde Türkler tarafından kullanılan ilk alfabe olan Orhun alfabesi ile dikili taşlar
üzerine II. Göktürk Devleti’nin kağanı Bilge Kağan ve onun kardeşi ve ordularının
başkomutanı Kül Tigin adına yazılmış anıt yazılardır. Anılan yazılara bir temenni olarak
sonsuz anlamına gelen “Bengü Taşlar” adı da verilmiştir.(Ergin, 2002: 16) Orhun Yazıtları,
Türk Tarihi’nin ilk dönemlerinde, II. Göktürk Kağanlığı’nın var olduğu 682-744 yılları
arasında Orhun alfabesi olarak adlandırılan çivi yazısına benzer bir formda, runik şekilde
yazılmış ve anıt olarak dikilmiştir.(Tekin, 1998:10) Türklerde yazılı kaynaklar geleneği
anlamında yapılan araştırmalara göre; İsa’dan önce 18 bin yılından itibaren resim formlarına
ve yine İsa’dan binlerce yıl öncesinde tamga olarak adlandırılan Türk yazı geleneğinin bu
alfabe türüne zaman geçtiği akademik çevrelerde net bir tarihlendirme yapılamasa da
tahminler anılan yazının, İsa’dan önce 2 asra gelmeden kullanıldığı yönündedir.(Keleş, 2017:
68)
Aslında Orhun Yazıtlarının keşfi 19 yüzyıla tarihlense dahi anılan yazıtların varlığı
çok daha önceki tarihsel kaynaklarda vardı. Örneğin henüz 12. yüzyılda önemli İslam tarihçisi
Cüveynî tarafından kaleme alınan Târih-i Cihanküşa adlı eserde yazıtlardan basediliyordu.
Benzer şekilde tarihi Çin kaynakları da yazıtların varlığı ve dikili olduğu sahayı işaret
etmişlerdi. İlginçtir, bu kadar önemli tarihe yön verecek nitelikteki bu yazıtlar yakın tarihe
kadar bilinmezliğini akademik anlamda muhafaza etmişti. Bölgede farklı kitabe ve yazıtlar
üzerine çalışmalar yapan isimlerden Strahlenberg, yaptığı saha gezilerinde yine önemli tarihi
kaynaklar olan Yenisey yazıtlarından 1730 yılında yaptığı akademik yayınlarında
bahsetmesiyle akademik dünyanın ilgisini bölgeye çekmeyi başarmıştı. Böylelikle yapılan
araştırmalar genişlemiş, 1899 yılına gelindiğinde Rus bilgini Yadrintsev yeni yazıtlar
bulduğunu açıklayacak ve bu yeni keşfin Kül Tegin ve Bilge Kağan adına dikilen Orhun
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Yazıtları olduğu anlaşılacaktı. Onun keşfinin sonrasında bir yıl arayla önce Heikel'in lider
olduğu ve Finlandiyalılardan teşekkül eden, 1891'de de Radolff'un başkanlığında bir Rus
akademik çalışma grubu bölgeye gelerek, Yadrintsev’in açıkladığı keşfi yakından inceleyecek
ve bu incelemelerini fotoğraflayacaklardı. Her iki ekibin de yaptığı fotoğraf ve saha
çalışmaları sonucunda bir atlas oluşturulacak, böylelikle keşfin bir diğer safhası olan
yazıtların çözümlemesine geçilecekti. Bu sefer yazılı kaynakların deşifresinde önemli bir
bilim insanı olan Danimarkalı Thomsen, araştırmalarının üzerinden çok geçmeden, 1893'te
Orhun yazısını çözmeyi başaracaktı. (Keleş, 2017: 69)
Türk tarihinin akışı içerisinde üzerinde önemle durulması gereken en önemli devlet
teşkilatı şüphesiz Göktürk Kağanlığıdır. Bu devletin şüphesiz en önemli özelliği ilk kez Türk
adını kullanmasıydı. Türk milletinin oluşumunda genetik kod olarak kabul edilebileceğimiz
bir arada hareket etme, sosyal anlamda destekleme kavramları, Türk kültürünün siyasi
anlayışı bütününde devlet denilen üst otoriteye bakışın merkezine oturmuş ve Göktürk
Kağanlığı da aynı temel üzerine devlet yapısını inşa etmişti. Tarihte yer alan Türk devletleri,
yaklaşık 3 bin yıllık bir dönemde Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç farklı kıtada, farklı
zamanlarda, farklı coğrafyalarda, çok farklı etnik unsurlara hükmeden bir şekilde ortaya
çıkmış, birçoğu aynı mefkure üzerinde şekillenmişti.(Uslu, 2019:5) Bu anlamda Devleti idare
edebilmek adına oluşturulan kurumların temeli bu anlayıştı. Bu durum Türk topluluklarının
bulunduğu coğrafi şartlarıyla genetik kodlarına işlenmiş bir durumun da tezahürü idi. Tüm
diğer kavram ve olguların ötesinde olarak değerlendirilmesi gereken bir arada ve omuz omuza
yaşama kültürü, tüm bozkır coğrafyasının çetin ve riskli şartları altında dahi Türklerin direnç
göstermesine ve varlıklarının devamına yönelik en önemli faktör olmuştur. Siyasi tarih
alanında çalışan bilim insanlarının inceleme konularından olan devletlerin yönetim ve karar
alma aktörleri; devlete dair süreçleri ustaca yönetmek, düzen, asayiş, güvenlik gibi temel
gereklilikleri yerine getirebilmek için farklı metotlara yönelmişler, karar alım sürecinin her
safhasında sorumlukları paylaşmak, istişare mekanizmasını işletmek için bir organizasyonel
yapıya da gereksinim duymuşlardır. İşte söz konusu bu ihtiyaç Göktürklerde de ortaya
çıkmıştı.(Erdoğan, 2014:39)
Siyasi tarih anlamında bir bakış yapılırsa; Göktürk’lerin devletleşmede önce Avar
hakimiyetinde olduğunu ifade etmek gerekir. Göktürk devletini kuran boylar zaman içerisinde
Avarlar’ın buyruğundan kurtulmak arzusuyla Bumin Kağan’ın liderliğinde mücadeleye
başlamış ve 552 yılında Avar idaresinden kurtularak, devletleşmişlerdi. Yurt olarak da
kendilerine Ötüken bölgesini seçmişlerdi. Ötüken, tesadüfen seçilmiş bir yerleşim yeri
değildi. Güneyde bulunan Hangay Dağı ve kuzeyinde Tamır ırmağı ile çevrelenmiş geniş bir
yayla olan bölge bu önemli jeopolitik konumu sayesinde doğal ve korunaklı bir kaleyi
andırıyordu. Hem iklim ve doğal özellikleri açısından verimli toprakları üzerinde barındırıyor
hem de yukarıda bahsettiğimiz yönüyle mükemmel bir savunma sahasıydı. Tüm bu özellikleri
ile Ötüken, o bölgede bulunan topluluklara taarruz edenler için bir üs ve mühimmat merkezi
olması sebebiyle olduğu gibi, burasının savunulması için de önemli bir mukimdi.(Aydemir,
2010:198-199) Avar egemenliğinden budununu kurtararak Göktürk Devleti’ni kuran Bumin
Kağan, bir yıl sonra hayatını kaybedecek ve yerine devletin yeni kağanı olarak kardeşi İstemi
Kağan geçecekti. Ondan da devletin idaresini Bumin Kağan’ın oğlu Mukan alacaktı. Onun
idaresi döneminde Göktürk İmparatorluğu, kendi tarihihnin bir anlamda zirvesine ulaşmış,
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devletin sınırları dört bir yönde de genişlemişti. (Şahin, 2018: 132) Mukan Kagan’ın ardından
Göktürk devleti için artık gerileme ve çözülme süreci başlayacaktı. Mukan’ın yerine geçen
Tapo’nun hayata veda etmesi aynı zamanda devletin de çöküş sürecinin başlangıcı olacaktı.
Devlet, Batı ve Doğu Göktürk devletleri olacak şekilde iki ayrı parçaya ayrılacaktı. Bu
çözülmeden kısa süre sonra da Doğu Göktürkler, Çin egemenliğine girdi. Batı Göktürk
Devleti, her ne kadar Çin boyunduruğuna girmediyse de onlar da yıkılmakta kurtulamadı.
Böylece, Göktürkler için “Esaret Dönemi” başlamış oldu. 681 yılına gelindiğinde ise bu kez
yine Aşina boyuna mensup Kutluk Kağan, dağınık halde ve esaret altında yaşam sürdüren
yeniden tek bayrak altında toplayarak, II. Göktürk Devleti’ni kurdu. Kutluk Kağan’ın
ölümünün ardından yazıtların sahibi olan oğulları Bilge Kağan ve Kültegin devletin idaresini
ele aldı. Göktürkler, kısa sürede Türkistan bozkırlarının en büyük siyasi ve askeri gücü haline
gelecekti. İşte anılan bu yazıtlar, Türk tarihinin bu sürecini belgesel niteliğinde ortaya
koyduğu gibi, hükümdarın halkla istişaresini ve hesap vermesi anlamında da
önemlidir.(Karahasanoğlu, 2002: 194)
Anılan tarihsel kesitin konuşma diliyle tezahürü olan bu yazıtlar, tarihteki ilk Türk
devletinin hakim ve halk arasındaki siyasi ve sosyal ilişkileri günümüze taşımaktadır. Türk
milletine dün, bugün ve yarın zaman akışı bir sesleniş olan yazıtlar, aleniyet, ajitasyon
(duyusal) ve her yönüyle gerçek unsurlarla sunulmuştur. Bu noktada önemli retorik ögeleri
taşımaktadır.
RETORİK BİLİMİ, ARİSTOTALES RETORİĞİ ve ORHUN ABİDELERİ
Eski Yunanca’da bugün hitabet olarak tanımladığımız eyleme denk gelen “Rheterokis”
teriminden türemiş bir kavram olarak retorik temel anlamıyla, etkili söz söyleme anlamına
gelmektedir. Retorik salt kelime anlamının ötesinde aslında bir özel bilim sahası ve disiplinler
arası bir çalışma metodolojisi olarak kabul edilmektedir. Retorik, bu önemli detaylarının yanı
sıra iletişim biliminin ana konularından birisidir. Bu noktada ilk olarak iletişim kavramına bir
yakından bakmak konunun daha net anlaşılabilmesi için oldukça önemlidir.
Bilindiği gibi yeryüzünde var olduğundan beri topluluklar halinde bir yaşamı tercih
eden insanoğlu sosyal ilişkinin temeli hatta gerekliliği olan iletişim kurmaya başlamıştır.
İletişim, insanın varlığını sürdürmesi ve sosyal tek varlık olan insanoğlunun bu özelliğine has
bir olgudur.(Çakır - Uğur, 2019: 931) Sosyal yaşam içinde haklı-haksız kavramını sağlayan
değerlerin ortaya en net konulabilmesi de, belli değerlerin kabullenilmesi ya da ret edilmesi
de iletişim sonucunda gerçekleşmektedir. İletişim çağı en ilkel dönemde dilin ortaya
çıkmasıyla birlikte başlamıştır. Dil, hem soyut hem de soyut olarak tanımlayabileceğimiz
kavramlar içerisinde insanoğlunun yaşamsal periferisinde algıladığı her olgu ve nesnenin ses
karşılığıdır. Antropologlardan, filologlara ve tarihçilere kadar akademinin yanıt aradığı
soruların en önemlileri arasında insanoğlunun çevresinde yer alan objelere ilk olarak nasıl bir
söze tanımlama yaptığı, nesnelerin sesler halinde ilk nasıl ifade edildiği konusudur. Bu farklı
yaklaşımlarla, dillerin varlığının anlaşılması çabasını da beraberinde getirmiştir.(Aksan, 2000:
11) Bilimsel ya da teolojik, mitolojik birçok farklı varsayımla açıklanmaya çalışılan dilin
varlığı ve gelişimi ile başlayan iletişim hem bireye hem de topluluklara özgü en önemli
yaşamsal olgudur.
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İletişim denilen sosyal gerçekliği kısaca tanımlayarak, iletişimin içindeki faktörlere
baktıktan sonra iletişimin temel amaçlarından en başat olanı olan ikna edici iletişim konusuna
kısaca bakmakta fayda vardır. İkna edici iletişim kavramı, insana haiz algı, tutum gibi
kavramlarla doğrudan ilgilidir. İnsanlar arası iletişimin temel tanımlarında da yer alan tutum
kavramı, aslında insanlar için oldukça uzun sürede yerleşmiş olan duygu ve inanca bağlı
davranış normlarıdır. İşte iletişim bir diğer görevi de tutum ve davranış değişikliği
yaratabilmek adına yapılmaktadır. Tutum ve ikna, iletişimin bir parçası olduğu halde her
iletişim ikna üzerine kurulu değildir. Ancak özellikle kitle iletişimi üzerinde çalışanlar ve
siyasal iletişim uzmanlarının iletişim alanında esas ilgilendiği konu iknadır. İkna edici iletişim
ise temel olarak retorik disiplini üzerine bina edilmiştir.
Retorik kelimesinin etimolojik kökeni olan (rhetör) Antik Yunan’da, demokrasiye
geçiş sürecinin olarak etkisi daha fazla anlaşılarak ortaya çıkmıştır. Daha önceki dönemlerde
elitlerin söz aldığı halk meclislerine talepkar olarak başvuru yapan sıradan halkın konuşmacı
olarak evirildiği dönemin tezahürüdür. Böylelikle, rhetör kelimesi bir tür meslek olarak teşkil
ederken bir yandan da “Halkın Sözcüsü” gibi bir ulvi misyonu da üstlenmenin yanı sıra eş
zamanlı olarak kelimeleri büyük bir hünerle kullanan, bu yüzden de bazen kendilerine şüphe
ile yaklaşılan kişileri betimlemek için kullanılmıştır. Bu septik bakış açısında Yunan siyasal
yaşamının travmatik dönemi olan Tiranlık rejiminin etkisi çok büyüktür. Retorik, anılan
dönemde bir bilim veya sanat olarak kavramsallaştırılmamış olsa dahi süratle toplumsal
yaşamın bir öğesi haline gelmiş, bir günlük kullanım şeklinin yanında sanatsal bir anlam
taşımaya başlamış ve bireyleri etkilemeyi başarmıştı. Antik Yunan’da yaşayan her birey için
anlamı böylelikle artarken, retorik ve yaşam adeta bir arada sürdürülür hale gelmişti.
Antik Yunan siyasal ve sosyal yaşamında düşünce önemli bir eylem olurken,
felsefenin konusu olan zihinsel gelişim ve olgular filozofların, onu sunmak ise retoriğin
görevi olarak vücut bulmuştu. İşte, retoriğin bu derece önemli bir noktaya gelmesi üzerinde
daha fazla çalışılması gerekliliğini arttırmıştır. Böyle retorik, Yunanca erdem veya teknik
bilgi ile donatılmış anlamına gelen “sophos” kelimesinden türetilmiş; “sofist” olarak
isimlendirilen hatipler, eğitimciler ve danışmanlardan oluşan gruplar tarafından sistematik bir
disiplin olarak geliştirilmiştir. İşte, retoriğin bu derece önemli bir noktaya gelmesi üzerinde
daha fazla çalışılması gerekliliğini arttırmıştır. Böyle retorik, Yunanca erdem veya teknik
bilgi ile donatılmış anlamına gelen “sophos” kelimesinden türetilmiş; “sofist” olarak
isimlendirilen hatipler, eğitimciler ve danışmanlardan oluşan gruplar tarafından sistematik bir
disiplin olarak geliştirilmiştir. Ancak sofistler bunu zaman içinde akademik öğretme
misyonundan ziyade bir meslek haline getirmişlerdir. Sofistler, kendilerini konuşma veya
metin yazarı olarak kiralatmaya veya kamusal konuşma stratejileri eğitimler vermeye
başlamışlardı. Bunun yanı sıra ağırlıklı olarak para karşılığı kamusal bir etkinlikte veya bir
duruşma salonunda konuşmalarını satan profesyonel hatipler haline gelmişlerdi. Bu oluşan
yeni hal toplumsal bir tepkiyi beraberinde getirmeye başlamıştı. Atina ve diğer kent
devletlerinde retorik okullarının “Kamusal baş belası ve kötülük” olarak görülmeye
başlanması ile birlikte, sofistler toplum içerisinde değer kaybedeceklerdi. Atina’da öğretilen
retorik türünün, sorgulamayan dinleyicileri ikna etmek ve kararlarını yönlendirmek için
oluşturulduğuna inanılmaktaydı. Retorik sanatına ilk tepki Platon’dan gelmişti. Platon retoriği
“kokuşmuş – kirli” olmakla ve “Kelimelerle yapılan bir yağcılık sanatı.” olarak gördüğünü
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dile getirecekti.(Duman, 2019: 104) İşte özellikle Platon tarafından verilen bu son derece sert,
tepkisel tavır ve demokrasiyle özdeşleşme yolunda hızla önem kazanan kavram, Platon’un
gözde öğrencisi olan Aristotales’in zihninde daha fazla düşünce oluşturacak ve hem onu
sofistlerin manüplatif etkisinden kurtarmak hem de hak ettiği değere kavuşturmak için retoriği
disipline etmek üzere çalışacaktı.
Bu disipline etme süreci içerisinde Aristotales, önce retoriğin disiplinler arası
spektrum içerisindeki konumunu belirlemişti. Aristotales’e göre; İktisat, Strateji ve Retorik
bilimleri, siyaset felsefesi içinde yer alır ve siyaset felsefesi disiplini içinde değerlendirilmesi
gerekir.(Erdoğan, 2009: 154) Ancak diğer ikisinin aksine retorik aynı zamanda içeriği
açısından sanat kuramı içerisinde, estetiğin bir dalı olarak da değerlendirilmelidir. Kişilerin
bilgileri değil, bu bilgileri nasıl sunduklarının önemli olduğuna dikkat çeken retorik bu
içeriğiyle özellikle antik tiyatronun da aranan unsuru olmuştu. İşte bu önemli ayrıntı
Aristotales’in tespitlerinde de temel argüman olmuştur. (Barnes, 2002: 42) Aristotales’e göre;
retorik biliminin özünü oluşturan hitabet kavramı, tıpkı diyalektik gibi her bireyi ilgilendiren
bir konudur. Çünkü herkes fikirlerini açıklama, karşı fikirleri eleştirme ve yorumlama hakkına
sahiptir. Bu noktada kullanılan retorik, hitabetin ikna edici yönü olan birincil kısmıdır. Hitabet
konusuyla ilgilenenlerin esas odak noktası işte bu ikna etme becerisidir ki bunun dışında kalan
her şey ikincil durumdadır.(Aristotales, 2019: 21) Yine Aristo’ya göre; retorik bir inandırma
biçimidir. İnandırma ise bir göstergedir. Bir şeyi gösterdiğimiz zaman, o şeyin doğruluğuna
da inanırız. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Aristotales, retoriğin sonuca ancak doğru ve
inandırıcı argümanlar sunarak ulaşılacağını söylemekte, ikanın deliller yoluyla
güçlendirilebileceğine vurgu yapmaktadır.(Aristotales, 2019: 24) Aynı şekilde Aristotales bir
konuşmanın inandırıcılığı için üç faktör olduğunu iddia etmektedir. Bunlardan ilki konuşan
kişinin karakteri ve imajına bağlıyken, ikincil faktör konuşmacıdan bağımsız olarak
dinleyicinin ruh hali ile alakalıdır. Üçüncü ve son faktör ise yukarıda belirttiğimiz mantıktan
hareketle, hatibin konuşmaya kattığı kanıt ya da sözde kanıtlarla ilgilidir.(Aristotales, 2019:
27)
Aristotales, retorik bilimini üç temel unsura dayalı olarak kabul etmiş ve
incelemelerini bu üç temel unsura dayalı olarak disipline etmiştir. Bugün dahi, retoriğin temel
unsurlarının “ethos” yani konuşmacı, “pathos” yani dinleyici ve “logos” (Aristotales, 2019:
34) yani iletişimde kullanılan argümanlar olduğu retorikle ilgilenen herkesin üzerinde
mutabakata vardığı bir gerçektir. Ethos denilince akla, hatibin konuşması esnasında
sergileyeceği tavırlarla dinleyicilerin güvenini kazanması gelir. Son zamanlarda “imaj”
kelimesiyle ifade edilen ethosun, aslında konuşmanın ahlakî boyutu olduğu söylenebilir. Zira
iyi ahlak sahibi olmayan, toplum tarafından öyle bilinen ve algılanan bir konuşmacının,
inandırıcılığının olmayacağı da bilinen ve kabul edilir bir gerçekliktir. Pathos ise, retoriğin
muhatapları olan kişi veya kitlelere yönelik duyusal destekleyici boyuttur. Yapılan tüm
çalışmalar ispat etmiştir ki her birisi aynı zaman diliminde, farklı duyusal, ruhsal haller
içerisinde olan bireylerin, karar ve tutumları da birbirlerinden farklı olmaktadır. İşte, anılan
kavram, ilerleyen süreçte iletişim biliminden, halkla ilişkiler sanatına kadar uzanan yolda
ortaya çıkan kitle analizi kavramının da temelini oluşturmuş korku ve benzeri farklı
frekanstaki insani özellikler ile birlikte sürdürülür hale gelmiştir. Yine bu kitle analizi
kavramının demografik ayrımının da uygulanabilirliği söz konusu kavrama angaje edilmiştir.
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Neticesinde konuşmanın duyulara yönelik hali olan pathos ile birlikte bir diğer parametre olan
logos ise retoriğin zihinsel faaliyetlere yönelen şekli halidir. (Duman, 2019: 106)
Aristotales’e göre; yukarıdaki retorik temellerinde üç tip konuşma (Söylev) vardır.
Bunlar; siyasi, hukuki ve törensel söylevlerdir. Siyasi söylevler, bir şeyi yapıpyapamayacağımız hakkında karar vermemizi sağlarlar. Hukuki söylevlerin amacı ise,
mahkemelerde kişilerin suçlanması ve savunulması amacına yöneliktir. Törensel söylevler ise
övgü veya yergi amaçlıdır. Aynı zamanda bu konuşmalar zamansal açıdan da farklılık
göstermektedir. Siyasi konuşmalar geleceğe, hukuki konuşmalar geçmişe ve törensel
konuşmalar ise şimdiki zamana yöneliktirler.(Aristotales, 2019: 34-35)
Özetle, Aristotales çağlar öncesinden retorik biliminin çerçevesini çizmiş ve
metodolojisini ortaya koymuştur. Onun bu alanda yazdığı retorik isimli eser birçok dile
çevrilmiş ve günümüzde bile hala siyasal iletişim alanının önemli bir baş yapıtı olarak kabul
edilmektedir. Bu noktada bize çağlar öncesinden sunulan bu perspektif üzerinden Türk
tarihinin önemli yazılı kaynakları olan Orhun Yazıtları’nı değerlendirelim:
Orhun Yazıtları, sadece Türk adının ilk defa geçtiği ve bu anlamda tarihsel kıymeti
dışında aslında Türk devlet geleneğinin bir ritüel olan hükümdarın aleniyet ölçüsünde hesap
vermesi, kendisini ifade etmesi, Aristotales’in demokrasinin bir sorumlu yanı olarak gördüğü
siyasi retorik ile uyumludur. Bir kavmi millet yapan unsurlara sesleniş şeklinde sıkça ifadelere
yer verilen yazıtlar içerisinde kullanılan duyusal ve bilişsel ifadeler, Aristotales’in retoriğin
olmazsa olmaz, üç unsuru içerisinde tanımladığı pathos ve logos kavramlarının ustalıkla
işlenmesidir. Aristotales tarafından yukarıda bahsettiğimiz gibi üç grupta değerlendirilen
retorik temelli hitabet türlerinden törensel ve siyasal söylev özelliklerini taşıyan yazıtlar yine
onun disipline ettiği gibi hem yazıldığı tarih dikkate alındığında bugünü ve geleceğe yönelik
değerlendirilebilecektir.
Aristotales’e göre; siyasi alanda konuşma yapacakların üzerinde düşünmeleri ve
dolayısıyla hakim olmaları gereken beş ana konu vardır. Bunlar; yollar ve araçlar – savaş ve
barış – savunma işleri – ticaret – yasalardır. Yollar ve araçlar konusunda konuşacak olan
kişinin o ülkenin gelir kaynaklarını da bilmesi gerekir, bu sayede eksik olanlar tamamlanabilir
ya da gözden kaçanlar giderilebilir. Bu noktada ekonomik kaynakların kullanımı konusunda
önem kazanacaktır. Tabi ki bunu doğru yorumlamak için de sadece kendi ülkemizi bilmek
yeterli olmayacak diğer ülkeler hakkında fikir sahibi olunması gerekecektir. (Aristotales,
2019: 38) Bilge Kağan Anıtı’nın kuzey yüzünde “Dokuz Oğuz Beyleri ve halkı, bu sözümü
iyice işitin, sıkıca dinleyin! Doğuda güneşin. doğduğu yere, güneyde aydınlığın ortasına,
batıda güneşin battığı yere, kuzeyde karanlığın ortasına kadar, bu sınırların içerisindeki
halkın tamamı bana bağlıdır. Bu kadar halkın tamamını düzene soktum. Şimdi onların
endişesi yok. Türk Kağanı, Ötüken dağlarında hüküm sürerse ülkede sıkıntı çıkmaz. Doğuda
Şantung ovasına kadar sefer ettim. Denize bir kez bile varmadım. Güneye doğru Dokuz
Ersinlere kadar sefer ettim. Tibet’e bir kez bile varmadım. Batıda Sır Derya’yı geçip Temir
Kapıg’a kadar sefer ettim. Kuzeyde Yer Bayırkuların topraklarına kadar sefer ettim. Bu kadar
yere sefer ettirdim. Ötüken dağlarından daha iyisi kesinlikle yokmuş. Ülke kurulacak
topraklar Ötüken dağlarıymış…” ifadeleri yer almış ve buradan da anlaşılacağı gibi,
dinleyici/okuyucu yada Aristotales’in ifadesiyle pathos unsuruna yönelik hem bir jeo-politik
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ölçeklendirme verilmiş hem de tarihsel süreç içerisinden, geleceğe yönelik bir projeksiyon
ortaya konulmuştur. Bu anlamda, Kağan tarafından yaşanılan ve hakim olunan coğrafyanın
ötesinde, Türkistan coğrafyasının iyi bilindiği ortadadır.
Aristotales’e göre: Savaş ve barış konusunda konuşacak bir kişinin, ülkesinin askeri
gücünü iyi bilmesi, buna ilaveten bu gücün yapısal detaylarını, daha önce girilen savaşlar ve
bu savaşların ayrıntılarını, kendisinden daha güçlü ülkeler ile barışın nasıl tesis edileceği ve
sürdürüleceği, kendisinde güçsüz ülkeler dahil savaş ihtimallerinin kestirilmesi
gerekmektedir. Buna diğer ülkeleri askeri kapasiteleri de dahildir ki bu kıyaslama bize görece
bir tahmin-analiz yeteneği kazandırır. Yine diğer ülkelerin kendi aralarında yaptıkları savaları
bilmek de önemlidir. Bu konuşmacı ve ondan faydalanacak olan dinleyiciye daha geniş bir
analiz perspektifi sunacaktır. Savunma işleri konusunda konuşacak olan bir kişinin, askeri
birliklerinin ölçek ve kapasiteleri, stratejik yerlerin ve oralarda mukim birliklerin durumu,
kalelerin konum ve mevcut koşulları ile ülkenin genel coğrafyasının bilinmesi
gerekmektedir.(Aristotales, 2019: 38) Bu noktada yazıtlarda hem yapılan savaşlar ve
sonuçları hem de savaşların cereyan ettiği harp sahalarının özellikleri konusunda önemli
ifadeler yer almaktadır. Önce, kitlesel olarak Türk topluluklarının nasıl bir araya
getirildiğinin, bu var oluş mücadelesinde bir hakan olarak kendisine düşen büyük
sorumluluğunun, onu hangi koşullarda karar almaya sevk ettiğini anlatmakla başladığı
hitabetine, sırasıyla düşmanlara yönelik siyasi ve askeri zaferleri hangi koşullarda kazandığını
anlatarak devam etmişti. Bu yaptıklarının tamamını da kendi yaşı üzerinde bir zamansal
düzleme oturtmuş yine özellikle düşmanlarına yönelik olarak yaptığı diskursu, her bir düşman
topluluğun demografik, siyasi ve karakteristik özellikleriyle de belirtmiştir. Bir diğer önemli
özellik olarak da verdiği bilgileri, sayısal karşılıklarıyla da destekleme yolunu seçmiştir.
Ticaret konusunda konuşacak olan bir konuşmacının, hem kendi ülkesinden, hem de
diğer ülkelerde nelerin üretildiği, nelerin satılması, nelerin satın alınması gerektiği ve kendisi
ve diğer ülkelerin mali kapasitelerinin, ekonomik yapılarının bilmesine ihtiyaç
vardır.(Aristotales, 2019: 38) Son olarak Aristotales’in üzerinde en fazla yorumlamalar
yaptığı, diğer konulara oranla en fazla önemsediği yasalar konusunda konuşacak olan kişinin;
siyasal sistemleri ve yapıları çok iyi bilmesine ihtiyacı vardır. Bunun için Aristotales,
konuşmacılara rehber niteliğinde bir siyasal sistemler analizi de yapmaktadır.(Aristotales,
2019: 39) Yine aynı şekilde anılan yazıtlarda hem budununun ticaret yolları, ekonomik
kaynakları hem de komşularının özellikle de Çin’in ticarette başvurduğu hileler üzerinden,
dikkat edilmesi gereken noktalar didaktik ve lirik ifadelerle oldukça anlaşılır biçimde
sunulmuştur. Bu kez askeri değerlendirmelerin yanı sıra diplomatik manada sürdürülen Çin
başta olmak üzere komşularla olan faaliyetler de aynı ayrıntılı üsluba dikkat edilerek
verilmiştir.
Yine retoriğin sanatsal ve törensel yönüyle incelendiğinde “Ey Türk, üstte mavi gök
çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?” ifadesindeki
mükemmellik Yunan tiyatro eserlerini kıskandıracak kadar kusursuzdur. Orhun Yazıtları’nın
dil ve üslup anlamında bir diğer üzerinde durulması gereken ayrıntısı da Bilge Kağan ve
Kültegin tarafından yazılan yazılardaki buyruk verir, üstten konuşur ve prestij sahibi ifadeler
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iken, Göktürk veziri Tonyukuk tarafından kaleme alınan ifadelerdeki bürokratik yazım ve
üslup farkıdır.

SONUÇ
İlk kez içerisinde “Türk” ifadesinin bir milleti tanımlamak amacıyla geçtiği Orhun Yazıtları,
Türk dilinin, Türk uygarlığının en eski yazılı kaynaklarıdır. II. Göktürk Devleti döneminde,
devleti idare eden Bilge Kağan ve kardeşi Kültigin adına dikilmiş bu anıt taşlar üzerindeki
yazılar, tarihi, siyasi, edebi ve kültürel alanda oldukça kıymetli ve söz konusu alanlarda
çalışma konusu olarak tercih edilen kıymetli eserlerdir. Çalışmamız ise söz konusu bu tarihi
eserlerin, bir başka sosyal bilimler disiplini olan siyasal iletişim açısından
değerlendirilmesidir. Bu anlamda da temel başvuru kaynağımız asırlar öncesinde Antik
Yunan Filozofu Aristotales tarafından sistematik bir bilim ve sanat dalı haline getirilerek,
disipline edilen retorik üzerinden olmuştur. Bilindiği gibi varlığı ve kullanım sahası açısından
Aristotales öncesinde de var olan ve güzel söz söyleme, ikna edici iletişim sanatı olan retorik,
anılan dönemde ağırlıklı olarak Yunanca erdem veya teknik bilgi ile donatılmış anlamına
gelen bir kelimeden adını alan hatipler, eğitimciler ve danışmanlardan oluşan sofistler
tarafından kullanılmıştır. Zaman içerisinde sofistlerin, retoriği bir disiplin ve bir erdemli sanat
olmaktan öte bir şahsi menfaat temini olarak kullanmalarının yarattığı tablo bu önemli
olgunun disipline edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve Aristotales ortaya koyduğu kuramsal
yaklaşımlarla bunu başarmıştır. Onun disipline ettiğinde ortaya koyduğu yaklaşımlar bir başka
uzak coğrafyada yazılan Orhun Yazıtları’nda kullanılmış, retoriğin en mükemmel hali
Aristotales’ten habersiz kağanlar tarafından kusursuz şekilde uygulanmıştır.
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Burgâzî Fütüvvetnâmesi’nde Edep ve Adabımuaşeret
Murat KEKLİK1
Özet
Edep, iyi ahlaklı olmak, toplumla uyumlu yaşamak, nazik ve terbiyeli olmak gibi anlamlara
gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Adap ise edep kelimesinin çoğuludur. Muaşeret toplum
içerisinde karşılıklı, iyi ve güzel ilişkiler kurmak anlamındadır. Adabımuaşeret de görgü
kuralları, topluma uyumlu olmak, nazik olmak anlamlarına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim,
hadisler ve toplumsal tecrübelerin belirlediği bu kurallar ahlakın ve olgunluğun bir göstergesi
olarak toplum tarafından benimsenmiştir. Adabımuaşeret kurallarını konu alan kitapların yanı
sıra bu kurallara yer veren metinler arasında fütüvvetnameler de bulunmaktadır. Fütüvvet
yiğitlik, olgunluk, cömertliğin yanında iyi ahlak ve edep kurallarını da ihtiva eden bir
kavramdır. Fütüvvetnamelerde ideal arkadaşlık, sabır ve tahammül, fakire yardım etmek,
nefsini yenmek, fedakâr olmak, kendini iyi ve doğru yetiştirmek, iyi esnaf olmak ve
düşmanlık beslememek gibi birçok edep kurallarına değinilir. Kişiyi yaşadığı toplum ve
kültür içerisinde ideal bir konuma getirmek için belirlenen bu kurallar fütüvvetnamelerde
toplumun örnek şahsiyetleri konumunda olan ahiler nezdinde tüm insanlara anlatılmıştır.
Burgâzî'nin 14. yüzyılda kaleme aldığı Fütüvvetnâmesi de içeriğinde birçok adabımuaşeret
kuralını barındırır. Çalışmada edep ve adabımuaşeret kavramları ile Kur'an ve hadislerdeki
edep ile ilgili konulara değinildikten sonra Burgâzî Fütüvvetnâmesi'nde yer alan edep ve
adabımuaşeret kuralları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Edep, adabımuaşeret, fütüvvetnâme, Burgâzî
DECENCY AND ETIQUETTE IN BURGÂZÎ FUTUWWATNAMAH
Abstract
Edep is an Arabic-origin word meaning to be good moral, to live in accordance with society,
to be kind and polite. Adap is the plural of the word edep. Muaşeret means establishing
mutual, good and good relations in the society. Manners also mean etiquette, being in
harmony with society and being kind. These rules determined by the Quran, hadiths and
social experiences have been adopted by the society as an indicator of morality and maturity.
In addition to the books on the rules of etiquette, there are also conventions among the texts
that include these rules. Futuwvet includes courage, maturity, generosity as well as good
morality and decency. Many decency rules such as ideal friendship, patience and endurance,
helping the poor, defeating one's self, being self-sacrificing, raising oneself well and correctly,
being a good tradesman and not having enmity are mentioned in the surnames. These rules,
which are determined to bring the person to an ideal position in the society and culture he
lives in, are explained to all people in the surnames in the presence of the ahis, who are the
exemplary figures of the society. The Fütüvvetnâme, written by Burgâzî in the 14th century,
contains many rules of etiquette in its content. In the study, after mentioning the concepts of
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decency and etiquette and the rules of decency in the Quran and hadiths, the rules of decency
and manners in Burgâzî Futuvvetnâmesi were determined.
Key Words: Decency, Etiquette, Futuwwatnamah, Burgâzî.
Giriş
Edep toplum içerisinde topluma uygun davranmak, terbiye ve nezaket kurallarına
riayet etmek, tarih içerisinde toplumlarda oluşmuş ve kabul görmüş olan iyi, ahlaklı örf, adet
ve gelenekleri dikkate alarak yaşamaya denilir. Edeb kelimesinin köken olarak ziyafete davet
etmek manasındaki edb, zarif ve edepli olmak manasındaki edeb kelimesinden veya sünnet
manasındaki de'b kökünden türediği üzerine görüşler vardır. Ancak son görüş çok yaygın
değildir, onun yerine edeb kelimesinin çoğulu olan âdâb kelimesinden türediği kabul
görmüştür. Anlam olarak edep; güzelliği ile insanları şaşırtan, kendisine hayran bırakan,
insanları güzel ve iyi meziyetlere davet etmek gibi anlamlara gelmektedir (Çağrıcı, 1994:
412). Edep iyi ve güzel huylara sahip olmak, doğru görülen ve takdir kazandıran hal ve
hareketleri yapmak, medeni ve ahlaki davranışlara sahip olmak gibi huyların toplamıdır.
Adabımuaşeret ise edebin çoğulu âdâb ile barış içinde yaşama, birbiriyle uzlaşma
anlamındaki muâşere kelimelerinin terkibi olup insanların birbirleri ile medeni ve ahlaki
ölçülere riayet ederek nezaket ve uyum içerisinde yaşayacakları görgü kurallarını karşılar
(Yaşar, 2006: 34).
Edep kuralları toplum içerisinde zamanla oluşmuş kurallardır. Bu kurallar toplumun
hemen her kesimi tarafından kabul edilip düstur haline getirilen ve bu nedenle de manevi
yaptırıma sahip olan kurallardır. Bireyi kendi şahsi özellikleri açısından iyi, zarif, doğru insan
noktasına getirmek onu toplum içerisinde uyumlu, saygıdeğer, kültürlü bir noktaya taşımak,
manevi yaptırımlarla eğiterek bir kültür taşıyıcısı konumuna getirmekte edep kurallarının rolü
büyüktür. Bu kurallar, toplumların birlik ve bütünlüğü ile uyumlu olması açısından önem arz
etmektedir. Toplumdan topluma bu kurallar birtakım farklılıklar gösterir. Toplumumuza ait
adabımuaşeret kuralları İslam kültürü ve tarihi, coğrafi, sosyal temeller çerçevesinde
şekillenmiştir.
Bu kurallar toplum içerisinde uyumlu bir şekilde yaşayabilmek için konulmuş kurallar
bütünüdür. İnsanlar arasındaki muhabbeti artırmak, eskiden beridir konulmuş ortak kuralları
ifade eden görgü kurallarını her nesle aktarmak, edepli-nazik bir kişi olmak, toplum içerisinde
saygın bir noktaya gelerek insanlarla ortak bir dil oluşturmak gibi amaçlara hizmet
etmektedir. Bu kurallar kişiyi hem kendisi açısından edepli, kültürlü, eğitimli, olgun, medeni
bir noktaya taşır hem de kişiyi toplum içerisinde görgülü, anlayışlı, edepli bir konuma getirir.
Yani hem bireyin kendisi açısından hem de bireyin toplumla bütünlüğü ve toplumdaki
saygınlığı açısından önem arz etmektedir.
Adabımuaşeret kurallarına çeşitli kaynaklarda yer verilmiştir. Bu kurallar oturmaktan
konuşmaya, ziyaret adabından sofra adabına, hasta ziyaretinden davetlere kadar hemen her
alanda belirlenmiştir. Kaynaklarda yer alan başlıca adabımuaşeret kurallarına yönelik
başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz: ibadetlerde adap, sosyal ilişkilerde adap (aile, arkadaşlık,
komşuluk, akraba ilişkileri vs.), temizlik adabı, ziyaret adabı (hasta ziyareti, kabir ziyareti
vs.), konuşma adabı, dinleme adabı, yürümekte adap, seyahat etmekte adap, misafirlik adabı,
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sofra adabı, ziyafet adabı, davet adabı, selamlaşma adabı, tanışma-tanıştırma adabı, giyimkuşamda adap, uyumakta adap, hediye adabı, mektup-posta-mesaj göndermekte adap,
telefonla görüşmekte adap; kutsal yerler, lokanta, işyeri, sokak gibi yerlerde adap; beden dili,
toplumsal kurallara uyma...
İslamda Edep
Edep İslam toplumunda ilk dönemlerde daha çok ahlaki kuralların toplamı olarak
değerlendirilmiş, edepten Arap ilminin ve kültürünün öğretimi amaçlanmıştır. Bu kavram
zamanla dini ve edebi bir mahiyet kazanarak çocuklara Kur'an ve hadislerden ders
çıkarabilme kabiliyeti edindirme karşılığında bir terim olarak da kullanılmıştır. Edep genel
anlamda medeni, modern, bilgili, kültürlü olabilmenin bir ölçütü olarak değerlendirilmiş ve
zamanla da edebiyat ile bağlantılı olarak zikredilmeye başlanmıştır (İ. Yılmaz, 2006: 171).
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde edebe geniş yer ayrılmıştır. İslam başlı başına edepten
sayılmıştır. İslam'a göre en güzel ahlaka sahip olan kişi Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. O’nun
ahlakı Kur'an ahlakıdır. Kişi, iyi ahlak ve edep üzerinde olacaksa asıl dikkate alması gerektiği
Kur'an ve İslam peygamberi Hz. Muhammed olmalıdır.
Allah, Kur'an-ı Kerim'de katında önem arz eden bazı kutsallara karşı edepli olunması
noktasında kulları uyarmaktadır. Bunlardan birincisi kendi zatına karşı edepli olunması
noktasındadır. Bunun dışında peygambere karşı, Kur'an'a karşı, Kâbe'ye karşı edepli-saygılı
olunması da mevzu bahis edilmiştir. (Sürücü, 2016: 96) Yine Kur'an'ın muhtelif ayetlerinde
adap ve adabımuaşeret kuralları buyurulmuştur (Nur, 24/27-28; Lokman, 31/18-19; Ahzab,
33/71; Furkan, 25/67; Mücadele 58/11). Allah'a ve Peygamberine saygı, dargınları
barıştırmak, alay etmemek, israf etmemek, su-i zan ve gıybet etmemek, lakap takmamak gibi
daha birçok noktada Kur'an yol gösterici olmuştur.
Kur'an-ı Kerim'de edep kökünden bir kelime mevcut değildir ancak edepli olmak ve
görgü kuralları ile ilgili birçok ayetten birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:
"Birisi size selâm verdiğinde, siz ondan daha güzeli ile karşılık verin veya aynı ile
mukabele edin. Allah her şeyin karşılığını hakkıyla verendir." (Nisa/86)
"Ey İman Edenler! Kendi ev ve odalarınızdan başka evlere, sahipleriyle alışkanlık
temin edip (izin alıp) ve selâm da vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Olur ki
iyice düşünür hikmetini anlarsınız. Eğer evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin
verilmedikçe içeri girmeyin. Şayet siz, geri dönün denilirse, dönün. Bu sizin için (kapıda
beklemekten) daha temiz bir harekettir. Allah, bütün yaptıklarınızı bilendir." (Nur /27-28)
"Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen (ne kadar hızlı bassan yine) yeri
yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin." (İsrâ/37)
"Ey İman Edenler! Eğer yoldan çıkmış biri size bir haber getirirse, onun iç yüzünü
araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman
olursunuz." (Hucurat/6)
"Ey İman Edenler! Bir kavim diğer bir kavimle alay etmesin. Olabilir ki alay edilenler
(Allah katında) kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler.
Belki alay edilen kadınlar öbürlerinden (alay edenlerden, Allah katında) daha hayırlıdır.
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Birbirinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın, imandan sonra yoldan çıkmış
olmak ne kötü bir addır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir."(Hucurat/11)
"Ey İman Edenler! Zanda bulunmaktan sakının. Zira zannın bir kısmı suçtur.
Birbirinizin ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Kimse kimseyi (arkasından) çekiştirmesin.
Sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ondan tiksinirsiniz. Allah 'tan
korkun, şüphesiz Allah tevbeleri kabul edendir, çok merhametlidir." (Hucurat/12)
Öncelikle Kur'an-i Kerim'in Hz. Muhammed'in ahlakını vurguladığı söylenebilir.
“Hakikaten, Allah'ın Resulünde sizler için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı bekleyenler ve
Allah'ı çok zikredenler için en mükemmel bir numune vardır." (Ahzab, 33/21) Kur'an-ı
Kerim'de ahlakın en büyük timsali olarak peygamberler gösterilmiştir. Onlar manen koruma
altına alınmış kişilerdir. Ancak bunun yanında günlük hayatta her insan gibi yaşar, yer, içer,
ziyarete giderler. İnsan olarak gelmiş olan peygamberler insanların içerisinde -onlardan biri
olarak- yaşamlarını idame ettirmiş, hâl ve hareketleriyle onlara örnek olmuşlardır (Sürücü,
2016:103).
Hz. Peygamber’in hadislerinde edep kökünden türemiş olan hem de içerik olarak
edepten bahseden birçok örnek vardır.
Hz. Muhammed bir hadis-i şerifte: “Ben, ahlakın güzelliklerini tamamlamak için
gönderildim” (buyurmuştur). Aynı şekilde başka bir hadiste de “Kıyâmet günü müminin
mizanında güzel ahlâktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri çirkin, düşük
söz (ve davranış) sahiplerine buğzeder.” demiştir (M. K. Yılmaz, 2017: 3).
Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatına bakıldığında hemen her konuda bir numune, yol
gösterici bir iz bulmak mümkün olmuştur. Allah da hem ayetlerinin tatbik edicisi olarak onu
seçmesi hem de ona peygamberliğe yaraşmayan hiçbir şey yaptırmaması nedeniyle Hz.
Muhammed'i Müslümanlar için yol gösterici bir rehber kılmıştır. O da Kur'an'ın ahlakı ile
ahlaklanmış ve insanların en ahlaklısı olmuş, bütün güzel ahlakları kendisinde toplamıştır.
(Polat, 1977: 197-199) Kur’an-ı Kerim’le söylenip, hadislerle açıklanan bu yüce ahlakı ve
ilahî edebi, Allah Teala, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in zatında gerçekleştirerek âlemlere
sunmuştur.
Hz. Muhammed'in ahlakı ve edebi ile ilgili olarak elbette birçok misal verilebilir.
Mesela Hz. Muhammed'in insanlara hitap şekline bakıldığında kişileri küçümseyecek ifadeler
kullanmadığı ve insanlara da köleleri azat etmelerini ve onlara 'kölem, cariyem' değil de
'oğlum, kızım' diye hitap etmelerini söylemiştir (Polat, 1977: 204). Aynı şekilde bir
zamanların düşmanı bile kapısına geldiğinde güler yüz, cömertlik ve hoşlukla davranmış,
affedici bir muameleden de geri durmamıştır.
Hz. Peygamber çoğunluğu bedevi olan, kaba tavırlı bir kavme gönderilmişti. Hâliyle
bu kavmin Hz. Peygambere de son derece kaba davranışlarda bulundukları olmuştur. Hz
Muhammed ise bunun karşısında bile onlara son derece edepli, ahlaklı tavırlarla karşılık
vermiştir (Polat, 1977: 214). Hz. Peygamber’in hayatının hemen her anından edep ve ahlak
örnekleri verilebilir. Çünkü o Kur'an'ın, vahyin eğittiği bir insandır. Güzel ahlak ve edebe dair
her şeyi şahsiyetinde toplamıştır.
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Fütüvvetname
Edep kurallarının nesilden nesile aktarımı dil ve davranışlarla gerçekleşir. Bunun
yanında adabımuaşeret kurallarına yer veren müstakil eserler ile başka eserlerin içerisindeki
bölümler halinde edepten bahseden kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklarda adabımuaşeret
kuralları ayet ve hadisler ve geleneğin getirdiği birtakım kurallar çerçevesinde işlenmiştir.
Edep kurallarına yer veren eserler arasında fütüvvetnameler de yer alır.
İnsanlık var olduğundan beri toplumlarda gerek sezgisel gerek aklî açıdan iyi ve kötü
kavramları şekillenmiştir. Zamanla dinlerin ve inanışların da etkisiyle doğru ve iyi olarak
kabul edilenler düstur haline getirilmiştir. Fütüvvet de iyi ve doğru olarak kabul edilenlerin
sanat, meslek, ticaret erbabının teşkilatlandırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata
tatbikini amaçlayan bir kurumdur. Nefsini yenebilmek, vefalı olmak, kötü düşüncelerden
arınmak, düşmüşe yardım etmek gibi edep kuralları fütüvvette büyük ehemmiyete haizdir.
Fütüvvetnamelerde özellikle kişinin iç dünyasını istenmeyen şeylerden arındırmak onu dinin
ve toplumun istediği bir kimliğe büründürmek üzerine konular ele alınır.
Fütüvvet fetâ kelimesinden türetilmiş olup yiğitlik, olgunluk, gençlik, delikanlılık, eli
açıklık, gözü tokluk gibi manalara gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Fütüvvet ehline
civânmerd, fetâ denilirken fütüvvet ulularına da ahi, ahibbâ ahî-Türk denilmiştir. Fütüvvet;
güzel ahlak ve terbiyeyi öğütleyen, dünyevi ve uhrevi üstünlük ve güzel ahlakını oluşturmaya
çalışan bir teşkilattır. Bu nedenle teşkilat; Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek, helal
kazanıp harcamak, nefsini hâkimiyet altına almak, iyiliğe sevk etmek gibi birçok ahlaki
özelliği düstur haline getirmiştir. Fütüvvet Anadolu'ya 'akı/ahi' olarak adlandırılmış, kapsam
olarak da ticari, iktisadi temelleri içerisine almaya başlamıştır. Ancak işlev olarak fütüvvetin
bir devamı niteliğini korumuştur (Şeker, 2011: 19,23). Fütüvvet Kur' ani İslam literatüründe
Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve Ashab-ı Kehfin seciyeleridir. Fütüvvet, vahyi en geniş ve en ideal
boyutta anlamayı hedefleyen ilk sufilerden beri tasavvuf çevrelerinin de ilgisini çeken
kavramlardan biri olmuştur (Ceylan, 2005: 223).
Fütüvvetnameler fütüvvet kaidelerini anlatan eserlerin genel adıdır. Fütüvvetnameler
kişiyi iyi ve doğruya yönlendirmek için ve tarikatın kaidelerini tarikata yeni gireceklere
anlatmak için yazılmış eserlerdir. Fütüvvetnamelerin ana kaynakları Kur'an-i Kerim ve
hadislerdir. Anlatılanlar peygamberler ve din ulularının nezdinde anlatılmaya çalışılmıştır.
Fütüvvetin el kitabı mahiyetindeki fütüvvetnamelerde birçok konu ele alınmıştır. Bu
konular peygamberlerin sahip oldukları özellikler, sahabeler ve devirlerin ileri gelenlerinin
başından geçmiş olan hadiseler, ticaret erbabının uyması gereken kurallar gibi daha birçok
konuyu kapsamaktadır. Bu konulardan biri de edep ve adabımuaşeret kurallarıdır. Edep
kuralları zamanla dinin ve toplumun etkisi ile oluşup manevi bir yaptırıma sahip olması ve
toplumsal kaideler oluşturmaları hasebiyle değişmeden veya çok az değişikliğe uğrayarak
toplum içinde varlıklarını sürdürürler.
Bilinen en eski fütüvvetname Abû-Abd-al-Rahmân Sülemî'nin hicri dördüncü asırda
yazdığı Kitâb-al-Futuvva adlı eseridir (Gölpınarlı 2011: 21). Türkçe kaleme alınmış ilk
fütüvvetname ise Yahya bin Halil bin Çoban el-Burgâzî'nin yazdığı Burgâzî
Fütüvvetnâmesi’dir (Gölpınarlı, 2011: 29).
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Burgâzî Fütüvvetnamesi
13 ya da 14. yüzyılda yazıldığı düşünülen Burgâzî Fütüvvetnâmesi’nin bugüne kadar
tespit edilebilmiş on dokuz nüshası bulunmaktadır (Pala, 2007: 185). Müellifi hakkında pek
bilgi yoktur. Duyduğu rivayetler, içinde yaşadığı toplum eserini oluşturmada etkili olmuştur.
Burgâzî, Fütüvvetname'sini hazırlarken değişik fütüvvetname kaynaklarından özellikle de
Tuhfat-al Vasâyâ’dan faydalanmıştır. Eserinin girişinde fütüvvet erkânı bozulduğu için böyle
bir eseri kaleme alma ihtiyacı hissettiğini söyler. Eserini Türkçe yazmasına neden olarak da
Anadolu’da Türkçe konuşulmasını gösterir (Gölpınarlı, 1954: 83). "…gördüm ki fütüvvet
kapusında oturan ahilerde fütüvvet nâme yok ki anunla şerâit-i fütüvveti ve hakâyık-ı
mürüvveti gücleri yitdükce öğreneler ve elleri erdükce tutalar ve bağzı nüshalar dahı ki
ellerine düşmiş asl-ı fütüvvet üzerine degül şöyle ki her kâtib âdâb-ı tariykatı ihtisâr itmekden
ilm-i fütüvvet metrûk oldı ve hemân adı kaldı pes çün bu mezheb-i şerifün Allah Te'âlâ ilmini
bu kula rûzı kıldı diledüm ki fütüvvet ilmin beyân kılam tefsir-i Kur’ân’dan ve hadis-i
Mushafâ’dan ve kasasu’l-enbiyâdan ve Tezkiretü’l-Evliyâ’dan ve Kitâbu’l-Kalâyid’den ve
Esrâru’l-ârifiyn’den ve envâı kütübden ki bu mezhebe muvafıkdur ve fütüvvete lâyıkdur
gereklülerin ihtiyâr idüp bu kitâba yazdum ve 'ıyân kıldum ki ahilik yolı nedür ve fütüvvet
nicedür ve ne ki tarikatda müşkil mes’eleler vardı cevâbın bile yazdum ve şöyledür her ki bu
mezhebün sıhhatine inanmaya mürted olur zirâ ki hükm-i Kur’ân’ıla ve Hadis-i Resûl’ile
sâbit olmışdur ve dahı ehl-i tarikat katında meşrûkdur ki her cum'a gicesi çırağ dibinde ve
ahiler huzûrında bu kitâbı zikr ideler tâ ki bilmiyenler öğrene ve bilenlerün yakıyni muhkem
ola ve ellerinden geldükce edeb ve erkânın yirine getüreler ve dahı Türk dilince yazduğuma
sebeb ol oldı ki Rûm halkı ekser Türk diline mensûbdur biz dahı Türk ıstılâhı üzerine yazduktâ
ki ekser halâyık andan müstefid olalar…" (Pala, 2007: 8).
Burgâzî Fütüvvetnâmesi’nin içeriği şu şekilde özetlenebilir: Fütüvvetname Allah'a
şükür ile başlamış, ardından Peygamber’e salavat getirilmiştir. Sonra fütüvvetin öneminden
bahsedilmiş, kitabın yazılma amacı ile Türkçe yazılmasının nedeni izah edilmiştir. Yiğitlik,
ahilik ve şeyhlik kavramları üzerinde durulmuştur. Yiğitlik için 'heves etmektir', ahilik
'başlamaktır' ve şeyhlik de 'tamamlamaktır’ şeklinde tanımlanmıştır. Devamında Hz. Ali'den,
Hz. Musa'dan, Hz. Muhammed'den, Hz. Âdem ve Havva'dan, Hz. İbrahim'den, Hz. Yusuf'tan,
Hz. Yuşa'dan, Ashâb-ı Kehf'ten vs. örnekler ve kıssalar verilmiştir. Edep ve fütüvvet ilminin
üstünlüğünden bahsedilmiştir. Fütüvvetin ne olduğu teşbihlerle anlatılmıştır. Ardından
fütüvvete layık olmayan kişiler; kâfir, münafık, müneccim, şarap içen, tellak, dellallar,
sözünde durmayanlar, kasap, cerrah, ameleler, avcı, vurguncular vs. şeklinde sıralanarak
açıklanmıştır. Ardından fütüvvet için gerekli olan şeylerden ve ahinin ahlakından bahsedilmiş,
sonra da edep ve ahlak kuralları verilmiştir.
Burgâzî Fütüvvetnâmesi’nde Edep
Burgâzî Fütüvvetnamesi’nde en fazla geçen kelimelerden biri edeptir. Bu kelime
“edep” şeklinde toplam 55 kere, çoğulu olan “adap” şeklinde de 9 kere metinde geçmektedir.
Bu da ahilik ve fütüvvet açısından edebin taşıdığı önemi gözler önüne sermektedir. Eserde
ahinin ve müridin yaşamında bulunması gereken edep kuralları onların nezdinde okuyan
herkese anlatılmak ve benimsetilmek istenmiştir.
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Ahinin hayatı disiplin gerektirir. Bu disiplin de terbiye kurallarına sıkı sıkıya
bağlılıktan geçer. Bu disiplin ve terbiye şeyhe olan bağlılıkla sağlanır. Kişinin şeyhi babası
olmamalıdır zira disiplin gevşeyebilir. Fütüvvet terbiyesiyle yetişen bir ahi beylerin kapısına
gitmemeli, halktan ayrı düşmemelidir. Ahinin sofrası geniş, ekmeği büyük olmalıdır.
Yemeğimde acı şeyler olmamalı, soğan, sarımsak bulunmamalıdır. Dışarıda yalnız yemek
yenmemeli mutlaka birlik içerisinde karın doyurulmalıdır. Fütüvvet ehli günlük kazançlarını
ahiye teslim etmeli, harcamalar toplu yapılmalıdır. Fütüvvet ehli alaca renkli giyinmemeli,
altın yüzük takmamalı, kavukları belli ölçülerde olmalıdır. Burgâzî Fütüvvetname’sinin Cuma
geceleri çerağ dibinde okunmasını da ister (Gölpınarlı, 1954: 19-21).
Fütüvvetname’de çeşitli yerlerde örneklerle edep tabiri izah edilmeye çalışılmıştır.
Örneğin "…Hak Te'âlâ ayıtdı anunçün ki cümle ilmün yigreyi edebdür…" (Pala, 2007: 10)
denilerek Allah'ın kelamı ile ilimlerin temelinde edebin olduğu dile getirilmiştir.
Musa Peygamber ile Hızır arasındaki hadise anlatıldıktan sonra sabredemeyen Musa
Peygamber ve ona durumu açıklamaya çalışan Hızır arasındaki muhabbette ise edep şu
şekilde anlatılır: "…yâ Mûsâ çün sabreylemedün söyledün senünile benüm aramda andan girü
firâkdür didi Mûsâ ayıtdı yâ Hızır bana edeb ilmin öğret didi Hızır ayıtdı yâ Mûsâ ol vakt ki
Allah te'âlâ Hazretine varursın Tûr Tâğına nicesi çıkarsın ve Allah-ı Te'âlâ birle nice
söyleşürsin ve girü nicesi dönürsin Mûsâ ayıtdı bir taş varanun katında tururın ve söyle bana
iy Çalabum dirin Hızır ayıtdı küstâhlık kılursın cümle ilmün yigreği edebdür sen edebile var
tâ ki Allah Teâlâ sana dahı yigrek mahabbet ide ve mertebe ve menziletün dahı ziyâde eyleye
Mûsâ ayıtdı bana öğret nice varayın didi Hızır ayıtdı evvel ki varursın Tûr Tağınun dibinde
iki rek'at namâz kılgıl ve na'lınınu anda kogıl ve andan Tûr’a çıkgıl ve ol tağa varıcak secde
kılgıl ve elün kavuşgıl turgıl ve Allah teâlâdan sana nidâ hitâb gelmeyinde sen kelimât itmegil
ve çün girü dönesin gitmeğe girü secde kılgıl ve arkana dönüp gitmegil tâ na'linüne varınca
kıçın kıçın gitgil ve girü anda secde kılgıl nalinüni geygil dahı döngil gitgil pes Mûsâ çün ki
girü Tûr’a vardı ve her ne ki Hızır didi yirine getürdi pes Allah’dan nidâ geldi ki yâ Mûsâ
dergâhumuza bugez eyü geldün (ya'ni bu kerre eyü geldün sair gelmeklerinden dimek olur) ki
edeb-i tarîkatı yirine getürdün didi pes enbiyânun ve evliyânun ve meşâyihün çün kemâl
mertebesi celâl menzileti şeyh ve ahi sohbetinde hâsıl olur sana ve bana ve cümle-i mü’minnel
âzımdur ki esbâb-ı tarîkatı ve erkân-ı fütüvveti öğrenmeğe cehd eyleye…" (Pala, 2007: 11).
Yine fütüvvetten bahsedilen bir bölümde de fütüvvet ve ahilikte edebin önemi dile
getirilmiştir. Burada fütüvvet bir ağaca benzetilmiştir. Bu ağacın özü, budakları, yaprağı,
kökü, yemişi, suyu benzetmelerle anlatılmıştır. Ağacın özü, Allah'ın yolunda ihsan etmek;
budakları doğruluk, saflık ve hidayet; kökü, tevhid ve tehlîl (lâ ilâhe illallah); yemişi, evliya
sohbeti; suyu, rahmet olarak verilirken ağacın yapraklarının da edep ve hayâ olarak
verilmiştir: "fütüvvetün ağacı sıdk vüsafâdan biter ve emânet saklamakdan ve mürüvvetden ve
keremden ve edebden ve hayâdan biter imânun vasıfları işbunlardur bir ki işbu sıfâtdan taşra
olsa Allah Teâlâ andan bîzâr ve ol ağacun özdeki Allah Teâlâ yolına ihsân eylemekdür ve
budakları sıdk vü safâ vü hidâyetdür ve yaprağı edeb ve hayâdur ve köki tevhid ve tehlîldür ve
yimişi evliyâ sohbetidür ve ol ağacun suyı rahmetdür ol su evliyânun gönli tahtına akar ve ol


Burgâzî Fütüvvetnamesi’nde edep ile ilgili verilen bölümler Pala’nın D. T. C. F. Kütüphanesi Mustafa Çon kitapları 536
numarada kayıtlı olan Burgâzî Fütüvvetnamesi nüshasından yararlanarak hazırladığı yüksek lisans tezinden alınmıştır.
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ağaç yiğidün gönli tahtında biter ve budaklanur ve yücelür nûrı celâle irişür yiğit ol ağaç
dibinde tarar kılupdur." (Pala, 2007: 29).
Ahinin edepli ve hayâ sahibi olması gerekir zira diğer insanlar da ahiden bu iki erdemi
öğrenecektir: "…hayâ imandan bir budakdur pes ahiye gerekdür ki edeb ve hayâ ehli ola tâ ki
terbiyeler andan öğreneler eğerçi tarîkatda edeb hayâdur illâ ma'nîde gevher didikleri
edebdür…" (Pala, 2007: 31).
Fütüvvetname’de kendisine terbiye ve edebin ilk öğretildiği kişinin Şit Peygamber
olduğu anlatılır: "…evvel terbiye tutan Şit peygamberdür Allah Teâlâ Âdem peygambere
buyurdu ki oğlanların ve oğlun oğlanlarını Şit’e ilet terbiye kıl ki Şit anlara edeb ve erkân
ilmin öğrede Âdem ayıtdı ilâhi ben öğreneyin didi Hak Teâlâ ayıtdı revâ değüldür oğul ataya
terbiye olmak yokdur bes Âdem peygamber oğlanların Şit’e terbiye kıldı Cebrâil gelürdi Şit’e
öğredürdi Şit’e elli suhuf ve mecmûı ol suhûfun içinde şerâit ve erkân edeb ve hayâ ve kavâidi tarikat çoğ idi bes her kişiye perveriş gerekdür ki perverişsüz kişi tağ canavarı bigi ve ilmi
ve irfânı sohbetinün çâşnisi tâğ yimişi bigi olur ki terbiyetler hamlar köynilür ve çiğler pişer
indi ahilere lâzımdur ki terbiyet ve perveriş kıla ve terbiyelere vâcibdür ki mâlı ve cânı ahisi
yolında sebil ola …" (Pala, 2007: 35).
Ahilerin çeşitli özellikleri, ahilik kültürü, ahiye layık olanlar ve olmayanlar gibi
ahilikle ilgili birçok kuralın konu edildiği Burgâzî Fütüvvetnamesi'nde ahilikteki yemek
kültürü anlatılırken 20 erkândan bahsedilir. Bunların 4'ü farz, 4'ü sünnet olarak
değerlendirilirken 12' si de edep olarak değerlendirilmiştir.
" …ta'âm yimekde yigirmi erkân vardur dördi farzdur dördi sünnetdür on ikisi
edebdür bazılar aydurlar cümle on ikidür dirler ammâ ol dürüst degüldür nite ki biş vakt
nemâzun farizası vitirle yigirmi rek’atdur ta’âmun dahı erkânı yigirmidür evvel helâl
yimekdür ikinci pâk ve temiz yimekdür üçünci kendü öninden yimekdür dördünci şükr
kılmakdur ammâ ol dört ki sünnetdür bişinci ta’âmdan öndin elin yumakdur altıncı taâma
sunıcak bismillah dimekdür yidinci çanağun kenârından yiye ortasından yimeye sekizinci
taamdan sonra elhamdülillah diye ammâ on ikisi ki edebdür evvel ta’âm yirken tükürmeye
ikinci eger aksurmagı gelse ağzına destmâlin duta elin tutmaya üçünci ta'âm yir iken su
içmeye meğer ki zaruret ola dördünci ta’âm yiriken kimseye ikrâm itmeyeler ya’ni taşradan
kimse gelse turmalayar bişinci örü tururken ta’âm yimeyeler nite ki ashâb Resûl’den rivâyet
kıldılar ki altıncı nehyitdi Resûl tururken su içmekden ayıtdılar yâ Resûlallah içmek nedür
ayıtdı dahı şerlidür ve dahı yaramazdur ve dahı ahiye gerekdür ki işbu zikriddüklerümüzi bile
ve hem tuta ve ahiligün bünâdı ta’âm yidürmekdür minnetsüz zirâ her bir kişi rızkın yir ammâ
ahiler gerek ki Allah’a şükr ideler ki etmek yidürmege beni sebeb eyledi zirâ ki ni’met Allah
Te'âlânundur eger kendü minnet kılursa vey 'eylük itdügi kişi incidürse ana hiç hayr olmaz…"
(Pala, 2007: 39).
Ahilerin üzerlerinde taşımaları gereken birtakım özellikler vardır. Bunların hepsinde
edep kurallarına riayet edilmelidir. Tabi ahi ile birlikte onlara hizmet eden ve bu yolda
ilerlemeye çalışan müritler de aynı ahlak kuralları üzere olmalıdırlar. Müritler hizmet ederken
el bağlamak, temiz olmak, gönlü saf olmak gibi bir takım düsturları yerine getirmelidirler:
"…dahı hizmetkâr güler yüzlü gerekdür ki türşi yüzlü olmaya ve sohbeti tatlu ola garibleri
sevici ola ve gariblerden ayru hiç taam yimeye ve her işde Tanrı adın zikrinden gidermeye ve
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dayim hizmet makâmında el kavuştura ve dayim tonı ve teni tâhir ola ve âbdestsüz ve
tahâretsüz yir basmaya ve gönli sâfi ola ve her kaçan ki hizmete surû ide suffanun sol
yanından çıka ve sağ ayağını yukaru basa çün otura arkasın âdemilere virmeye ve çırağ
arasına ol otura ve sağ dizin yukaru tuta çünki elin çırağa suna aydur ki diye andan şöyle
edebile tura ki bir mü’min namazda turur gibi veyâhud Sırat üstinde turur gibi gerekdür zirâ
ki çırağ yandurmak Allah Te’âlâ çırağı güneş lafzın birle zikr eyledi bes nice ki güneşün lutfı
ve nûrı 'âmdur mecmû’ı berri ve bahri ve tağları ve sahrâları ve mü’min ve kâfiri ol nûrda
beraber kodı ahilere dahı çırağ ehli dahı hizmet ehli olana lazımdur ki lutf ve hulk ve kerem
ve ihsânda mecmû’ı halka lutfı tam ola ve dâyim havz ve edeb ve ihtiyâtıla ola ve her kaçan ki
sofrayı eline ala ayda andan sofrayı arkuncakı koya ve sağ yanadın koya ve çırağı iki eliyile
tuta ve eger bir eliyile tutarsa ol taamı ve ol ta'âm ıssını horlamış olur andan ekmege izzet
kıla ve çanak altında etmek komaya bes taâmdan sonra Fâtiha dileye ve taâm ve çırâğ ıssını
zikr eyleye andan ayda diye andan çârûyı sol eline ala ve sağ yanadın başlaya arkun arkun
elin yastaya tamam olıcak bardağı eline ala ve iki eliyle tuta andan su içen kişiye toluncak
tura ve elin kavşura ve sağ elin sol el üstine koya ve sağ ayağın sol ayağı üstine koya…"
(Pala, 2007: 48).
Burgazi Fütüvvetnamesi’nde, görüldüğü üzere edep bölümüne gelene kadar birçok
yerde bu kavram zikredilmiş, gerekli görülen yerlerde açıklamalar yapılmıştır.
Fütüvvetname’deki edep bölümünde ise birçok edep kuralı maddeler hâlinde verilmiştir.
Fütüvvet adabının tamamlanması için bu bölümün izahı gereklilik olarak görülmüş ve
Peygamber’in hadisi ile de durum şu şekilde açıklanmıştır: "…edeb bâbın dahı beyân kılalum
ki âdâb-ı fütüvvet tamam ola zirâ ki cümle ‘ulûmun ve envâ’ı mesâhibün ef’ali edebdür nite ki
Resûl hazreti buyurur ki bes her kimde ki edeb var anda hayâ var ve her kimde ki hayâ var
anda iman var nite ki Resûl hazreti buyurur,hayâ imandandır…" (Pala, 2007: 49)
Burgazi Fütüvvetnâmesi’nde Edep Babı’nda verilen adabımuaşeret kuralları
Yemek adabı:
Sağ dizini yukarı kaldırıp sol dizini aşağı bırakmak.
Lokmayı küçük kesmek
Önce sağ yanakla çiğnemek, yemeği dökmemek ve temiz yemek
Ağzında yemek varken konuşmamak
Kimsenin lokmasını gözlememek
Gövdesini ve başını kaşımamak
Etrafına bakmamak
Ekmeğini ısırıp yemeğe bandırmamak
Gülmemek
Sözünü arka arkaya söylemek


Bu kurallar Fütüvvetname’nin farklı nüshaları üzerine yapılan transkript çalışmalarının (Yılmaz, 2006: 172-176; Pala, 2007:
50-53) ilgili sayfa aralıklarında yer almakta olup sadeleştirilmiştir.
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Özenerek ve izzetle yemek, hırsla ve sökümsüzce yememek
Yemekte yenilmeyecek şeyleri kendi önüne bırakıp yabancıya bırakmamak
Yemekten sonra elini yıkamak
Su içme adabı:
Bardağı iki eliyle tutmak
Hallice (acele etmeden) içmek
Üstüne dökmemek
Konuşma adabı:
Sert (katı) konuşmamak
Ağzından yarı (tükürük, salya) saçmamak
Bir kişi ile konuşurken etrafa bakmamak
'Sen-ben' dememek, 'siz-biz' demek
El-kol hareketleriyle konuşmamak
Giyinme adabı:
Sağ yanından sırtına (arkasına, üstüne) almak
Elbisenin önce sağ yenine elini sokmak
Otururken tülbendini sarmamak
Ayakkabısını önce sağ ayağına giymek
Ayakkabısını önce sol ayağından çıkarmak
Evden çıkarken edep:
Eşikten dışarı sol ayağını basmak
Güle güle çıkmamak
Öfkeyle çıkmamak
Yukarı bakmamak
Çıkarken Allah adını zikretmek
Yürüme adabı:
Katı katı (haşin, sert) yürümemek
Yürürken önüne bakmak
Canlılara basmamak
Dört yana baka baka yürümemek
Taştan taşa seğirmemek (sıçramamak)
Yürürken ırlamamak (Şarkı söylememek, kendi kendine söylenmemek)
314

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Dönüp de kimsenin ardından bakmamak
Kendinden büyüklerin önünden yürümemek
Biriyle yürürken bir işe dalıp yanındakini muntazır etmemek (bekletmemek)
Mahallede yürüme adabı
İşinin olmadığı mahalleye gitmemek
Karşıdan gelen kişiye yakın yürümemek
Pencerelere ve açık kapılara bakmamak
Oğlancıkları (çocukları) öpmemek
Pazarda Yürüme adabı:
Omzunu kimseye vurmamak
Arkadaki kişiyi çağırmamak
Gülüp laf etmemek
İnsanlara karşı tükürmemek ve sümkürmemek
Halka karşı yemek yememek ve su içmemek
Alışveriş adabı
Satıcıyla yumuşak konuşmak
Çeşni az almak ya da hiç almamak
Aldığı şeyi iade etmemek
Eve bir şey götürmenin adabı:
Eteğine koymamak
Halka göstere göstere getirmemek
Eve gelinceye kadar aldığını yememek
Eve girmenin adabı:
Kapıda bağırıp söylenmemek
Sağ ayağını içeri basmak
Sağ yanına selam vermek
Dört yana bakmamak
Kapıdan içeri girince besmele çekmek
Oturmanın adabı
Sağ dizini yukarı kaldırmak
Kendi yerini bilmek
Ayağını örtmek
315

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Ev sahibi konuşmadan konuşmamak
Misafirliğe giderken edep
Misafirliğe çağıranın önünden yürümemek
“Yiyecek var mı?” diye sormamak
Yemekten sonra çok oturmamak
Misafir ağırlarken edep:
Selam verip yer göstermek
Misafirin ayakkabısını öne (eve doğru) çevirmek
Misafirin önünce yürümek
Misafirin ayakkabısını çevirmekte edep
Ayakkabıyı sol eliyle çevirmek
Konuk giymeden ayakkabıyı giymemek
Beylerin huzuruna çıkmanın adabı:
Vakitsiz gitmemek
İkramla hizmet etmek
Uzak oturmak
Çok konuşmamak
Çok yememek
Hasta ziyaretinde edep:
İkindiden sonra gitmemek
Tebessümle hastaya yaklaşmak
Sol yanından dolanarak sağ yanına oturmak
Çok oturmamak
Fatiha okumak ve tez zamanda kalkmak
Taziyede edep:
Tülbendini yere vurmamak
Eliyle göğsünü dövmemek
Gittiği zaman “el-hükmü-lillâh” (hüküm Allah'ındır) demek
Çok ağlamamak
Öğüt ve nasihat vermek
Gittiği zaman “Azimallâh aczen” demek
Makbere gitmenin adabı:
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“Allahu Ekber, Allahu Ekber” demek ve sonra Fatiha okumak
Yavaş yavaş, huzur ve huşu ile yürümek
Tükürmemek ve sümkürmemek
Gülmemek ve şarkı söylememek
Gezintiye çıkmanın adabı:
Fesat kişilerle yürümemek
Çok konuşmamak
Kimsenin ekinine basmamak, ekine hasar vermemek
Abdest bozmanın adabı:
İnsanların görebileceği tarafa dönmemek
Güneşe ve aya karşı oturmamak ve arkasını dönmemek
Söz söylememek
Tükürmemek
Taşı ele alınca üç kere yere vurmak, sürmek
Sol eliyle temizlenmek
Dışkıya bakmamak
Hamam adabı:
Kimseye iç giysisini göstermemek
Elini üç kere yıkamadan havuza sokmamak
Dizinden yukarısını ve göbeğinden aşağısını kimseye göstermemek
Futasını (peştamal) şişirip oturmamak
Gülmemek
Irlamamak (şarkı söylememek)
Kimseyle çekişmemek
Bedenine kimseyi dokundurmamak
Hamamda hizmet etmenin adabı
Üç kere “Allahu Ekber” demek
Temizlediği kişinin üzerine terini damlatmamak
Sağ tarafından başlamak
Bardağa su doldurmanın adabı:
Bardağa su koyarken suyu dışarı dökmemek
Bardakta dudak payı bırakmak
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Döşeğe yatmanın adabı
Sol yanından geçmek
Sağ yanına oturmak
Üç kere istiğfar dilemek
Emirü’l mü’minin Ali sözünü on kez söylemek
Taharetsiz yatmamak
Döşekte durmanın adabı
1. Sağ yanına dönmek
2. "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşûr” (Bizi öldürdükten
sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (Kıyamette) O'nun huzurunda
toplanılacaktır) demek.
Yukarıdaki edep kuralları sıralandıktan sonra peygamberler, veliler ve padişahlarda
yedi yüz kırk edebin olduğu söylenmiştir. Nûşirevân, bu edep kurallarına riayet edilmesinin
önemini şu sözlerle dile getirmiştir: " her ki kırkın tutsa temam dürd-i edeb olmayınca sevâb
ele girmez amma ol yidi yüzden yüz yigirmi dört âdâb ri'âyet ide yüz bin yigirmi dört bin
peygambere hizmet itmiş sevâbın bula ve dahı 'ulemâ dimişlerdür ki bir mü’minün gövdesinde
yidi kat burc vardur imândan ve ol burclar cümlesi edebdür her kişi ki ol burcları
bekleyemese şöyledür ki ol yidi kat burcı İblis’e virüp gönli tahtını Şeytân’a aldurmakdur
sakınmak gerek ki ol burcları Şeytân’a aldurmaya ta ki cehenneme müstehhik olup cennetden
mahrûm kalmaya…" Her şeyh, yiğit ve ahi yüz yirmi dört adabın tamamını bilmelidir. Şeyhler
yedi yüz kırk edebin tamamını bilmelidir (Pala, 2007: 53).
Sonuç
Edep kuralları kişinin toplum içinde nasıl hareket edeceğini gösteren ve düzenleyen
kurallardır. Edep kurallarına riayet edildiği takdirde toplumda bir intizam hâsıl olur. Fertlerin
ilişkileri, yeme içme, giyinme, toplu ortamlarda nasıl hareket edileceği gibi davranışlar edep
kuralları dâhilinde belli bir düzene oturtulmuştur. Edep ve adabımuaşeret kurallarının
oluşumunda din ve toplum yaşantısı belirleyici olmuştur. İslam dini edep kaidelerine büyük
önem atfetmiştir. Hatta toplumumuzdaki edep kurallarının neredeyse tamamı İslam’la
bağlantılıdır. Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamber’imizin söz ve davranışlarında edebe dair pek
çok kaideyi görebiliriz. Bu kaidelerin tespiti ve öğretimi için edep kurallarının işlendiği
müstakil kitaplar kaleme alınmıştır. Bunun yanında fütüvvetnameler de edep kurallarının
verilmesi açısından önem arz etmektedir. Hemen her fütüvvetnamede edep kaidelerine önemli
bir yer ayrılmıştır. Burgâzî'nin 13. yüzyılda kaleme aldığı düşünülen Fütüvvetname’si de edep
kuralları bakımından önemli bir kaynaktır. Bu Fütüvvetname’de edep kavramının önemine
değinilmiş, Peygamber’in, din büyüklerinin hayatlarından örnekler sunulmuş, fütüvvet
çerçevesinde bazı edep kaideleri belli başlıklar altında sıralanmıştır. Yazıldığı dönem göz
önünde bulundurulduğunda edep kuralları çerçevesinde hitap ettiği toplumun hayata bakışını
ve yaşantısını göstermesi açısından ve günümüz toplum hayatına ışık tutması bakımından
Burgâzî Fütüvvetnamesi oldukça önemli bir kaynaktır.
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Özbek Türkçesi Halkbiliminde “Askiya” ve Onun Özellikleri
Zilola KHUDAYBERGENOVA1
Özet
Özbek Türkçesi halk biliminde gerçek bir sanat seviyesine ulaşan “askiya” ulusal hicvin
önemli türlerinden biri olup, hızlı, nükteli atışmaya dayanan, çoğunlukla düğünler,
derneklerde, meclislerde, bayramlarda, halk arasında söylenen, çok yaygın kullanılan evrensel
türüdür. Aynı zamanda, askiyayı Özbek Türklerinin dünya görüşünü, onların düşünme
yöntemini anlatan ruh hazinesi, diye vasıflandırabiliriz.
Askiya’nın ve askiyacı olmanın birkaç ana kuralları vardır. En önemlisi akıl, zekâ, zengin söz
varlığı, hazırcevaplık, doğaçlama ve rakibini yenme hırsıdır. Bu yüzden “askiya” terimini
“nükteli konuşma yarışması”, “hazırcevaplık tartışması” diye çevirebiliriz. Bununla beraber
askiyacı “kelime kuyumcusu” olması gerekmektedir. “Kelime kuyumcusu” olmak, istidat,
güçlü zekâ, gözlemcilik, duyarlık, içlilikle birlikte sürekli olarak sabır ve özenle çalışmayı
gerektirir. Askiyacı ulus yaşam tarzı, tarihi ve medeniyetini, kendi yaşadığı ortamı ve doğayı
çok iyi bilmesi lazım. Aski halde, onun nükteli konuşma yarışmasında mağlup olması
kesindir. O Özbek Türkçesi’nin sözvarlığını iyi bilmesi, ulusun konuşma dilinin türlü
şekilleriden, kelime oyunlarından ve zarif sözlerinden, atasözleri ve deyimlerinden ustalıkla
kullanabilmesi, benzetme, istiare, tanımlama, vasıf, mubalağa, mizah gibi vasıtalardan istifade
edebilmesi gerekiyor. Bu makalede Özbek Türklerinin geleneksel askiyası tarihi, özellikleri
ve şekillerinin irdelemek hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Özbek Türkçesi halkbilimi, askiya, askiyacı
ASKIYA IN UZBEK FOLKLORE: FEATURES OF THE GENRE
Abstract
In Uzbek folklore there is a special type of a national humor known as “Askiya”, based on
witty competitions organized at weddings, various folk gatherings, parties and festivals.
Askiya is also a universal genre widely used. At the same time, we can characterize askiya as
a spiritual treasure reflecting the worldview and way of thinking of the Uzbek people.
Askiya and ones which are in the group of non Askiya have a number of basic rules. The most
basic of them are intelligence, wit, knowledge, resourcefulness, rich vocabulary, imprompt
and a desire to defeat an opponent. Therefore, we can translate the term "Askiya" as "a witty
competition in speaking." At the same time, the word Askiya should be a “jeweler of words”.
To be a jeweler of words, one should have a required talent, a strong mind, observation,
sensitivity, and tireless work on himself/herself with patience and diligence. Askiyaci (the
person using Askiya) should be well aware of the national live and their culture, setting and
nature. This article will review the history of formation, development and oblivion of Askiya,
its characteristics and types of the traditional Uzbek Askiya.
1
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Giriş
“Askiya” kelimesi Arapça “zakiy” kelimesinden alınmış olup, “zeki, akıllı adam, hazircevap,
esprili, nükteli yanıt veren” kavramını taşımaktadır. “Zakiy” kelimesinin çoğul şekli “askiyo”
olup, sonradan Özbek Türkçesi telaffüzünde “askiya” olarak değişmiş olduğu tespit
edilmiştir(Muhammadiyev 1970 : 3). Özbekitan’ın Zarafşan, Kaşkaderya ve Surhanderya
vilayetlerinde oturan insanlar espirili atışmayı “aksiya” diye adlandırdığı de görülür. “aksiya”,
bir kelime oyunu olup, yan anlamlı, mecaz anlamlı kelime ve cümleleri anında algılama ve
ona karşılık nükteli yanıt verebilme, esprili, dokunaklı, iğneli işare edebilme sanatı olup,
“rakibi”nin “sözlü darbesi”ni geri çevirip, kendisinin de “saldırı”ya geçmesi anlamına gelir.
Neyse, “askiya” ya da “aksiya” diye adlandırılmasına rağmen, her iki durumda da çeşitli
bayramlarda (düğünler, dernekler, seyirler, meclisler, geziler, eğlenceler), çayhanelarde
düzenlenen, iki veya ondan fazla kişi ya da gurubun karşı-karşıya gelerek, ayakta durarak
belli bir konu üzerine sözlü tartışması anlaşılır. Bu yarışmada seyircilerin önemi ayrıdır.
Seyirciler nükteli konuşma yarışmacılarının çevresinde daire şeklinde yerleşirler. Seyirciler,
hayranlar askiya – nükteli konuşma yarışmasını seyrederken, askiyacıların iğneli konuşmaları
hoşlarına gittiklerinde veya bir taraf öteki taraftan üstün geldiğinde, gülmeler kahkahaya
dönüşür, aynı zamanda seyirciler “aksiyacı”ları teşvik etmek ve atışmayı beğendiklerini
bildirmek için alkışlarlar. Askiya hazırcevaplık yarışması iken, konuşmacılık onun maharet
kriteri sayılır. Bu gibi maharet sahibi, yani büyük dernekler, düğünler, toplantılarda saatlerce
yarışabilecek yeteneği olan insanlar “askiyaçı” (askiyaboz) denilir. Askiya devamında
“askiyaboz”lar – “askiyaçı”ların zekiliği, akıllılğı, açıkgözlülüğü, bediheye eğilimi önem arz
eder. Zira, “askiyaboz”un aynen bu özelliği sözlü tartışmaya gerek olan imalı kelimeleri
bulabilme ve kullanabilme yeteneğini gösteriyor. Dolayısıyla, “askiyaboz” konuşmacı ve zeki
olması şart.
Özbek Halkbilimine ait kaynaklara dikkat edersek, askiya, onun tarihçesi, gelişmesi,
özelliklerine ait birçok bilimsel yapıtlar, makaleler yayınlanmış olduğuna şahit olabiliriz
(Muhammadiyev 1969, Muhammadiyev 1970, Razzoqov 1980, Jo‘raev vb 1985, Qodirov
1989, Imomov 1990, Ahmedova 2012, Do’smatov 2015). Fakat bu kaynaklarda çoğunlukla
Sovyet döneminde toplanan ve yayınlanan askiyalar incelenmiştir. Türkiye’de Özbek halk
edebiyatındaki askiyanın özelliklerini açıklamaya yönelik bir kaç yazılar yayınlanmıştır.
Mesela, Naciye Yıldız Özbek halk edebiyatında gülme ve mizaha dayalı olarak gelişen ve bu
özellikleri ile az-çok birbirine benzeyen; ama bazı noktalardan da birbirinden ayrılan üç tür
var olduğunu ve bunlar latife, laf ve askiyalar olduğunu belirtmiştir. Yanı sıra askiyanın ana
hususlarına ait bazı bilgiler kısaca beyan edilmiştir (Yıldız 2006: 102-103). Filiz Kırbaşoğlu
da askiyanın bazı niteliklerinden bahsetmıştır (2010 : 143-146). Hüseyin Baydemir Özbek
askiyasının hususiyetleri ve şekillerinin incelenmesine ait kendi düşüncelerini ileri sürmüştür
(Baydemir 2016: 903-921) . Erhan Solmaz’un belirttiğine göre, Türk dünyasının önemli
kültür merkezlerinden olan Özbek sahası, güçlü bir söz kültürüne ve mizaha sahiptir. Aynı
zamanda Özbek sözlü geleneği içinde de önemli bir yer edinen mizah, bu sahada üç türde
(Latife, Laf ve Askiya) örneklerini ortaya koymuştur (Solmaz 2018: 270). Ama, maalesef bu
kaynaklarda getirilen bilgiler Özbek askiyasının ancak bir küçük yönünü vasıflandırmaya
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yetecek kadardır. Bununla birlikte bu makalelerde ifade edilen bazı düşünceleri de açıklamak
gerektiği ortaya çıkmaktadır.
1.Askiya’nın Tarihçesi
Askiya Özbek Türkleri halkbilimi türleri sırasında bir kaç yüzyıllardan beri mevcuttur. Onun
ilk görünüşü kabilecilik yapısı döneminde meydana gelmiş, diyen varsayım da ileri
sürülmüştür. Mesela, A.V.Lunaçarsiy böyle düşüncelerini beyan etmişti: “Medeniyetin en
basit çağında bir kabileyi başka bir kabileye, bir boyu başka bir boya kıyaslayıcı gülüşmeler
olmuştur. Gülüşmenin bu şekli birçok yerde şimdiye kadar da yaşıyor (yazar yazı yazılan
1930 yıllardan bahsediyor). Kişiler toplanarak birbirlerine karşı yüzyüze duruyorlar, bazen
maske giyiyorlar, belli bir ritmik şekilde rakibini sırtüstü edici, rakibini kazanmasını sağlayıcı
türlü espirili kelimeler, cümlelerle “darbe” veriyorlar... Karşı taraf da cevap vererek
bitinceye kadar bekliyor, sonra aynı “silah”la saldırıya geçiyorlar (Lunacharskiy 1935 : 6).
Özbek bilim insanı M.Kadirov A.V.Lunaçarsiy bu fikri Kazak Türklerinin akınları ve Özbek
Türklerinin “askiyacı”larının sanatı etkisinden yola çıkarak ileri sürdüğü kanısındadır
(Qodirov 1989 : 164). Kaynaklarda tespit edildiğine göre, askiyanın gelişmesi ve evrimi
Özbek Türkleri kültüründe el işçiliğinin genişlemesiyle ilgilidir. Özellikle bez, ipek kumaş
çeşidi –atlas dokumuyla meşğul olan “kasib”ler - esnaflar el ve ayakları sürekli harekette
olduğundan dolayı ya şarkı söylemişler ya da askiya yarışması yapmışlardır.
Kuşkusuz, askiya bir halkbilimi türü olarak evrimi sürecinde bir kaç tarihsel dönemlerden
geçti. Şimdiye kadar Özbek askiya’sının irdelenmesine ait araştırmalar sonucuna göre, şunu
itiraf etmek mümkündür ki, askiya Ali Şir Nevai zamanında oluştu, yaygınlaştı ve bir gelişmiş
sanat seyiyesine ulaştı (Qodirov 1989 : 165). Yaşadığı dönemin tanınmış yazarı ve şairi olan
Zeyniddin Vasifi (1485-1566) Hiratda “askiya”nın ünlü sanat türü olarak bilindiğini, Mir
Sarbarahna, Mevlana Burhani Lang, Mahi Simnani, Muhammed Bedahşi, Yusuf Mezarı
Çilgazi, Said Gizyasiddin Şarafa, Mevlana Halil Sehhaf, Mirak Ze’faren, Servi Lebijoy,
Şemşadı Sayeperver gibi onlarca “suhanpardozchilar”ın (dil cilacılarının, yani askiyacıların)
askiya gögünde yıldız gibi parladığını yazmıştır (Vosifiy 1979 : 97). Yanı sıra, aynı kaynakta
yazıldığına göre, Ali Şir Nevai’nin isteğine göre 1492 Nisan ayının ortasında Perşembe günü
Mecdiddin Muhammed’in Hirat’dan yarım fersah mesafede yerleşen Purza bahçesinde
düzenlenen sohbete şairler, şarkıcılar, müzikçilerle birlikte Ebdulvase Munşi adındaki
askiyacı de davet edilmiş bulunuyor. Belirtildiğine göre, önceki Bahçeyi Jihanara’da organize
edilen mecliste Mevlane Ebdulvase onunla nükteli atışan alimler, bilginlere yüzyüze durarak,
onların hepsini yenmişmiş (Vosifiy 1979 : 97). Zeyniddin Vasifi bu bilgiyi Ali Şir Nevai
adına beyan etmiştir.
Buna rağmen, XV-XVI yy. kaynaklarında “askiya” kelimesine rastlanmadığı kaydedilmiştir
(Qodirov 1989 : 164). Bu dönemde aslında farsça olan “badiha”, “badihago’ylik” terimleri
kullanılmıştır. Mezkûr terimlerin Osmanlıca’da da kullanıldığı göze çarpar. Örneğin,
“bedihe” kelimesi “birdenbire ve düşünmeden söylenilen güzel söz”, “hazırcevaplık”
anlamını, “bedihe-gû” kelimesiyse “güzel ve hoş söz söyleyen, tatlı söz söylemeye alışık olan
kimse” kavramını taşımaktadır. “Badiha” – “bedihe” ilhama dayanarak, hiç bir hazırlıksız,
doğaçlama yoluyla sanatsal kelime ve şiir yazmak demektir. Kaynaklarda saklanmış olunan
kimi örnekler ve kanıtlardan yola çıkarak, XV y. ve ondan sonraki dönemde bedihe gelişmiş
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ve bedihenin bir kaç yeni türleri icat edilmiş, sonuç olarak badihe özgün halk sanatı statüsüne
ulaşmıştır, diye itiraf etmek mümkün. Belli bir “peyrav”lar (askiya konusu) boyunca
tartışmalar, hiciv tarzındaki şiir konuşmasında birbirine yenmeye çalışma, birer sanat eseri,
ender eşya, ünlü şahıs ya da acayip, tuhaf bir olayı tanımlamada kendi yeteneğini gösterme ve
başka birçok nükteli yarışma şekli mevcut olmuştur.
XVIII-XIX yy.de askiya – nükteli yarışma, özellikle, Fergane vadisi ve Taşkent’te gelişti.
Hokand hanları Umar Han ve Hudayar Han sultanlğı döneminde onların saraylarında palyaço
oyunları ile birlikte “askiya yarışmaları” da yayınlaşmıştı. Bediyaşum ve Zakir İşan
yönetiminde olan yaklaşık otuz saray palyaçolarının her biri askiya ekolundan mezun olan,
herhangi, en güçlü güldürmenle yarışabilen, askiya alanında eşsiz olan zeki söz ustası
olmuştur (Muhammadiyev 1962).
Hokand hanlığının çöktüğüne ve Türkistan’ın Rusya sömürgesine dönüşmesine rağmen
Özbek Türklerine has olan geniş kapsamlı bayram eğlencelerinin, seyirlerin, düğünlarin,
derneklerin düzenlenmesi devam etti. Bunların düzenlenmesinde ulus sanatçılari ile aynı
zamanda “askiyacı”ların (nükteli konuşma yarışmacılarının) da katkısı vardı. Bu dönemde
Dehkan Yuzbaşı Şernazarov, Saidahmet Askiya, Yusufcan Kızık Şekercanov, Erke Karı
Kerimov, Memeyunus Tillebayev gibiler nükteli konuşma yarışması göğünde yıldız gibi
parladılar. Zira onlar halkın dinlenmesi, eğlenmesi için çalışmış olup, imkân olduğunda da
dönem sömürücülerini da hiciv etmişlerdir.
Başka halk sanatlarında olduğu gibi, askiyada da amatörlerle (haveskarlar) profesyoneller
vardır. Amatörler birbirleriyle her yerde, yolda, çayhanede, arkadaşlar buluştuğunda
yarışaverirler. Onların yarışmasında genelde belli bir konu olmaz, bir de askiya’nın türleri
karışık kullanılır. Ama şunu da itiraaf etmek gerekmektedir ki, bazen amatör askiyacılar da
hazircevap, cingöz olurlar, benzetme, mubalağa, teşbihi yerinde kullanabilen, rakibine yönelik
cümleleri de dikkatlice, özenerek seçip konuşmaya ve seyircileri kahkahaya tutturabilme
yeteneğine sahip olurlar. Ama onlar ulus tarafından “askiyaci” olarak itiraf edilincaya,
“askiyaci” adını taşıyabilmesine kadar çok uzun bir askiyacının deneyim hayatını yaşamaları
lazım.
Özbekistan’da çok sayıda profesyonel ‘askiyacı’lar yaşamıştır. Margilan’dan Jelil Bökak,
Suleyman Kari, Mamacan Kavak, Mulla Muhammed buva, Hokand’dan Mirzaraim Kulak,
Niyaz Baki Siçan, Zahid Burun, Mathalik Askiya, Baçkır’dan Mirzavali Kalla, Usta
Hamrakul, Kelmuhtar, Dehkan Yüzbaşı, Taşkent’ten Abdula Fanus, Saidahmet Askiya, İsmet
Askiya gibiler profesyonel askiyacı olarak kabul edilmişti. Rusya sömürgesi döneminde de bu
askiyacıların geleneklerini Hokandlı askiyacılardan Erka Kari Kerimov ile Mamayunus
Tillebayev, Margılanlı Yusufcan Kızık Şekercanov ile Mulla Mamatbuva Vahabov devam
ettirdiler. Bununla birlikta, askiyanın gelişmesinde Tursunbuva Eminov, Ake Buhar Zakirov,
Cörahan Sultanov, Mamurcan Uzakov, Mamaroziq İshakov, Gayip Aka Taşmatov, Şakasim
Şajalilov’un katkısı çok büyüktü. Ama mahareti, kültürlü olduğu ve ulus arasındaki şöhretiyle
Erka Kari ve Mamayunus Askiya diğer askiyaçılardan farkediyordu.
Sovyet döneminde yayınlanan Özbek halkbilimine ait kaynaklarda “Oktyabr inkilabı” –
“Ekim Devrimi” diye adlandırılan ihtilalın toplumun adaletsiz olarak fakirane geçinen işçi ve
çiftçilerine, aynı zamanda halk sanaçılarına da mutluluk getirdiği tespit edilmiştir. Bu
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dönemde Ekim İhtilalı halk sanatçılarına özgürlük getirdi, onlar kendi yeteneklerini geniş
kapsamda halka sunmak olanağını elde edindi, diyen saçma sapan itiraflar da belirtildi.
Bununla birlikte “yeni sovyet yaşam tarzı” etkisiyle Erka Karı ile Mamayunus gibi
askiyacılara icatlarını daha da geliştirmek için sosyal bir temel atıldığı, artık onlar bütün
gücünü, zamanını, kabileyetini halkı güldürme ve sevindirmeye harcadıkları vurgulandı.
Dahası, “yeni sovyet dönemi” diye adlandırılmış zamanın “sosiyalistik” etkisi askiyacıların
gösterilerinin içeriğini de büsbütün değiştirdiği itiraf edildi. İhtilaldan önce askiyacılar
çoğunlukla birbirlerinin özel kusurlarını alaya almışsa, Ekim İhtilalından sonra onların icat
ufku ve içtimaı düşünce kavramı çok genişlediği, halkı fakirlik ve cehalette sokmuş olan
adaletsiz sistem vekilleri – zenginler, devlet memurları, dindarların dalavereleri, entrikalari,
cimriliği, ikiyüzlülüğü, ahlaksızlığı, yalancılığı hak ettikleri gibi hicvedildiği övüldü.
Aslındaysa bu konuların hepsi Sovyet devletinin mefkûresine uygun olan, hükümetin kontrolu
altında olan “sıparışlı mevzular”dı.
73 senelik Proletarya Diktatörlüğü ve Rusya sömürgesi Özbek halkının bilincini zehirlemeyi
başardı, Özbek Türklerinin kendi tarihi, milli ve geleneksel değerlerinden vazgeçmesi, ya da
yanlış bir şekilde değerlendirilmesini kabul ettirdi. Tabii ki bu etkinlik gölgesi Özbek
Türklerinin Halkbilimi türlerine de aitti. Sovyet mefkûresine uygun olmayan her şey, her
bakış, her tanım ve açıklamaların Özbek Türklerinin hafızasından, tarihinden silmek, onların
yerini Sovyet düşünme yöntemleri ile doldurmaya çalışıldı. Belli bir düzeyde bu hedefe
ulaşıldı, diyebiliriz. Ama sonuçta, 1991’de Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ilan
edilmesi Özbek Türklerinin kendi tarihi, kendi özünü tanıması için dört gözle beklenen
olanağın elde edinmesine neden oldu. Aslında Sovyet dönemimde adeta hiç özgürlük
tanımayan, Sovyet mefkûresince dizginleri elde tutulan sanat türleriyle birlikte askiya da
“çizgili sınırlar”dan aşabilme, istediği konularda atışma imkânına sahip oldu. Zaten, Sovyet
döneminde sözde izinli, aslında yasak mevzular, “özel sıparışlı uydurma” konular vardı ki,
onlar doğal olarak, sanatın çeşitli türlerinin, yanısıra askiyanın “ölmesine”, “sönmesine” yol
açtı. İhtimal, özgürlük tanımayan, istediği mevzularda yarışmak, özellikle, hakikatı açıkça
konuşmak olanağı kısıtlanan askiyanın resmen “boğulmasına, artık gelişmemesine vesile
olmuştur. Zira her konuştuğu söz ve her yaptığı hareket kontrol altında olan, Sovyet
mefkûresince aykırı söylenen her kelimesi için kendi ve yakınlarının hayatıyla ceza ödeyen
Özbek Türkleri aydınlarıdan başlayarak ta hatta sıradan vatandaşlarına kadar türlü meslek
kişilerine işlenen zulüm örnekleri bağımsızlık dönemine kadar herkesi susturmayı,
Sovyetlerin hükmranlığını, hegemonyasını zar zor kabul ettirilmesini temin etmiştir.
Her neyse, geleneksel askiyacılık günümüzde eskisi gibi yaygın ve canlı değildir. Özbekistan
Cumhuriyeti askiya sanatını yaşatmak için Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında
UNESCO ile iş birliğine gitti. Sonuç olarak, Özbek Türkleri askiyasi UNESCO’nun Somut
Olmayat Kültürel Miras listesine 2014’ 27 Kasımda eklendi. Özbekistan’da askiya sanatının
yaşatılması, yaygınlaşması amacıyla birçok iş yapıldı. Örneğin, Taşkent Tiyatro ve
Ressamcılık Üniversitesi, Taşkent Devlet Medeniyet Üniversite’nde Özbek Türkleri gençleri
arasından askiyaya yeteneği olanları seçmek ve askiyacıları hazırlamak için seçmeli derslerin
verilmesine ve ayrıca “hoca-öğrenci” eğitim sistemine göre de askiyacılar yetiştirilmesine
dikkat edilmektedir. Ayrıyeten Özbekistan’ın bazı şehirlerinde askiyacılık merkezleri
açılmıştır. Mergilan’da Mamasidiq Sherayev, Hokand’da Akromjon Anvarov, Andican
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vilayetinin Hanabad şehrinde Muhiddin Sultonov, Asaka şehrinde Cumavay Hurramov,
Karasu şehrinde Kahraman Abduvahidov önderliğinde askiyacılık merkezleri faaliyet
göstermektedir (Ahmadova, 2012). Sürekli olarak askiya geceleri düzenlenmektedir, bu
geceler askiya hayranları için televizyonda gösterilmekte, sosyal medyada da
yayınlanmaktadır.

2.Askiya’nın Özellikleri
Aksiya kompozisyonu tamamlanmış iki düşüncenin birbirine zıtlığı, karşılığından meydana
gelir. Askiyayla ifade edilen her düşüncenin bir düğümü ve bir çözümü mevcut olur. Birbirine
zıt konulan düşünceler birbirini reddetmesi ya da onaylaması, güçlendirmesi gerek. Bu
düşünceler temelinde hiciv ve mizah var. Hicivli gülme sembolik ya da mecaz anlamlı
kelimelerden veya deyimlerden oluşur. Çünkü aksiyacılar hicve dayalı askiya örneğinde
insanların olumsuz, iğrenç, hayırsız kusurlarını eleştirir ve seyircilerin istihzalı, kinayeli
gülüşlerine neden olur. Mizaha dayalı aksiya’daysa aksiyacılardan biri benzetme (teşbih),
cinas kullanımından rahatsız bir duruma düşer. Bu gülüş saf, hafif gülüşdür. Saf ve neşeli ya
da kinayeli, acı gülüşü meydana getirmek için kinaye kullanmak, belli bir kelime ya da
cümlelere mübalağa eklemek, rakibini gülünç bir şeye veya olaya mukayese etmek gibi
usullar işletilir.
Hazircevaplık – askiyanın en önemli koşuludur. Çünkü iyi askiyacı – nükteli konuşma
yarışmacısı rakibinin “darbe”si ya da yanıtını duyunca hemen iğneli, nükteli, espirili cevap
vermesi lazım. Birazcık tereddüt ederse, düşünecek olursa ya da rakibine göre daha espirili
yanıt veremezse, kahkaha seviyesi düşer, mağlup olmanın belirtisi gözükür. Fakat askiyacı
hazircevap, zeki, açıkgöz, düşünceli olmazsa, ondan beklenmedik neticeye ulaşmak mümkün
değil. Dolayısıyla, askiya aynı zamanda anlamlı, nezaketli, nazik, kibar olması lazım. Ayrıca,
askiyacılar birbirine ilham vermek ya da desteklemek için biribirlerinin lakaplarından veya
karakterlerindeki kimi eksiklikleri kullanabilirler. Ama bu durumda da şaka etkileşimli saygı,
nezaket çerçevesinde olur, kabalık yapmamaya ayrıca özen gösterilir.
Askiya’nın temel işlevi ulusu, seyircileri, izleyicileri güldürmektir. “Askiya ulusla ilginçtir”demişti Özbek yazarı Sobir Abdulla. Askiya’yı çok sayıdaki seyircilerin kahkahası olmadan
tasavvur bile etmek mümkün değil. Ama, bu, boş, anlamsız, etkisiz gülüş değil, bilakis,
amaçlı, anlamlı ve çok çekici kahkahadır. Çünkü askiyaçılar kişileri güldürerek, onlara
coşkun keyif verir, güldürme vesilesiyle insancıl fikirleri, ulusçuluk, milliyetçılık ülküsünü
aşılamaya, böylece insanların bilincini etkilemeye çalışır.
Askiya bediheye, doğaça dayanır. Askiyacı “rakib”inin beklenmedik saldırılarına çok hızlı ve
mantıklı yanıt verebilmesi lazım. Güçlü doğaçlamaya kurulan askiya halk tiyatro oyunlarının
meydana gelmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Şunu itiraf etmek lazım ki, çoğunlukla
bir konuya ait askiyalar aslında bir piyes gibi gözükür. Bu hariç, birçok komediyenlik oyunu
var ki, onların belli bir konularında birkaç askiya türleri biriktirlir. Bu özellik Fergane
komediyenleri gösterilerinde, özellikle, Aka Buhar icadında gözlemlenmişti.
Türk bilimadamı Hüseyin Baydemir geleneksel tiyatroda repertuardan söz edilebildiği hâlde
askiyacılıkta böyle bir şey söz konusu olmadığını, askiyacı taklit yaptığını, bu sanatta jest ve
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mimikler çok da önemli olmadığını, askiyacı rol yapmağını, dolayısıyla askiyacılığı halk
tiyatrosuyla karıştırmamak gerektiğini, askiyacılıkta dramatik unsurlar bulunmadığını
söylemiştir (2016 : 904). Ancak bu fikrin pek doğru olmadığını vurgulamak lazım. Zaten,
askiyacılar bir konu üzerine dokunaklı olarak yarıştıkları zaman, seyircilerin dikkatlarını
hangi kelime ya da cümleye çekmek istemişseler, onu söylerken belli bir mimik ve jest
hareketleri ile, yani beden dili vesilesiyle aktör gibi rol yaparak işaret ediyorlar. Özellikle,
profesyonel askiyacılar hakkında söz edildiğinde, şunu belirtmeliyiz ki, onların çoğu aynı
zamanda güldürmen, müzisiyen ya da şarkıcı olmuştur. Tüm Özbek halkı arasında iyice
tanınmış olan güldürmenler Yusufcan Şekercanov, Arifcan Taşmatov, Pölatcan Narmatov,
Aka Buhar Zakirov, Ahuncan Huzurcanov, müzisyen ve şarkıcılar – Mulla Töyçi
Taşmuhamedov, Cörahan Sultanov, Mamurcan Uzakov, Ganican Taşmatov, Rasul Kari
Mamadaliyevlar askiya ustası olarak da itiraf edimişlerdir. Bunlar askiyayı beden dili ve
hanendelikle birlikte gösteri yapmışlar. Askiyacılar gösteride seyircilerin dikkatını
mütemadiyen çekidurmak amacıyla güldürme, şarkı ve dansdan da karışık olarak istifade
etmeye gayret göstermışlardı. Zira Askiya şarkı ve dansla yine de tatlı, güzel ve cazibeli olur.
Üstelik askiyaların halk tiyatrosunun ortaya çıkmasında büyük etkisi vardır. İkinci Dünya
Savaşından sonra, askiyalar tiyatro sahnesine de taşınmıştır (Yıldız 2006).
H. Baydemir askiya, yüzyıllar boyunca hem erkekler hem de kadınlar tarafından icra
edilegelindiğini, erkekler, erkekler arasında, kadınlar ise kadınlar arasında sanatlarını icra
ettiklerini yazmıştır (2016: 903). Ama, aslında Özbek halkın arasında askiya erkeklerin sanatı
olarak bilinir. Çrneğin, ünlü Özbek yazarı Seyit Ahmet de askiyayı kadınların girmesi
yasaklanan erkeklerin hammamına benzetmiş. Fikrinin kanıtı olarak Özbek hikayelerinin usta
yazarı oarak tanınan Abdulla Kahhar’ın askiyayı “gübre üzerinde açılan çiçek” diye
betimlediğini söylemişti (Said Ahmad 1994). Zaten askiyanın yine bir çoğunlukla açıkçasına
itiraf edilmeyen özelliği vardır. Askiyada biraz Özbek Türkçesi tabiriyle söylendiğine göre,
“beparda”, yani “perdesiz”, “utandırıcı” espriler “örtülü” şekilde dile getirilir. Bu yüzden
askiya genelde erkeklerin sanatı olarak kabul edilir. Ama son zamanlarda kadınların da kendi
aralarında askiya yaptıkları gözlemlenmektedir.
Sonuç
Özbek halkbilimde önemli yer taşıyan, Özbek Türklerinin kültürü, tarihi, gelenek ve
göreneklerini, yaşam tarzını, konuşma biçimini arzeden askiya – nükteli konuşma yarışması –
bir kaç yüzyıllık geçmişe sahüp gerçek bir halk sanatıdır. Özbek halkbiliminde başka hiç bir
sanat Özbek kitleleri arasında askiya kadar derin köken atmamıştır. Geleneksel askiyayı
Özbek halkbiliminin diğer sanatları gibi özgü ifade vasıtaları, özellikleri, kuralları ile Özbek
halkının dünya görüşü, bilgeliği, arzu-istekleri, milli ruhunu yansıtan sanat türü olarak
betimlemek mümkün.
Özbek Türkleri askiyasının bilimsel irdelenmesine ait Özbekistan’da da, Türkiye’de de birkaç
çalışma yapılmıştır. Fakat bu incelenmelerin Özbekistan’da yayınlanmış olanları çoğunlukla
Sovyet döneminde toplanan askiya örneklerine dayalıdır. Bundan yola çıkarak Türkiye’de
askiya üzerine yapılan araştırmalarda da aynı özelliklere rastlanır. Çağdaş Özbek Türkleri
askiyası kendi araştırmacısını beklemektedir.
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Özbek askiyasının birkaç yüzyıllık tarihi vardır. Kaynaklarda belirtildiğine göre, askiya
evrimi sürecinde bir kaç tarihsel dönemlerden geçti. Şimdiye kadar Özbek askiya’sının
irdelenmesine ait araştırmalar sonucuna göre, askiya Ali Şir Nevai zamanında oluştu,
yaygınlaştı ve bir artistik sanat seyiyesine ulaştı. Bu döneme ait kaynaklarda “askiya” terimi
kullanmamıştır, ama mahiyetine göre “badiha”, “badihago’ylik” terimleri altında askiyanın
özellikleri anlatıldığı ortaya çıkmaktadır.
Askiya’nın tarihçesine bakılırsa, Özbek Türklerinin ulusal ruhi, tarihi, gelenek ve
göreneklerini, yaşam tarzını ifade eden bu sanat türünü Sovyet döneminde hükümet tarafından
kontrol altında tutmak için epeyce çaba gösterildiği belli olur. Özellikle askiyacıların
yarışması için yapay bir kısıtlı “çerçeve”nin Sovyet hükümeti tarafınca oluşturulduğu, Sovyet
mefkûresinin propogandasını yaptırmak için zorlandığı askiya sanatının bunalıma yüz
tutmasına neden oldu. Zira hep neşeli ve şakacı, kuvvetli ve cesur nükteli konuşma
yarışmacılarının halka etkisi büyük olmuştur. Askiyacılar dokunaklı gösterileri, espirili
konuşmalari ile insanları hem güldürmüş, hem onların kendi yaşam tarzına kinayeyla
bakmalarına neden olmuştur.
Özbek askiyası iki ve ondan fazla insan veya grupların belli bir konudaki espirili, dokunaklıü
nükteli atışması olup, askiyada konu seçimi, belli bir fikirler zincirini takip etmek, o fikirleri
mantıklı sırayla kurabilmek ve sonuçlamak yeteneğine sahip olmak, doğaçlamak ve
seyircilerin dikkatını çekebilme becerisi çok önemlidir. Bununla birlikte askiya yaparken
askiyacı belli bir yüz ifadeleri ve beden hareketleriyle konuşmasında hangi kelimeye ya da
hangi cümleye dikkat etmek gerektiğine işaret eder, iğneli cümleler kime ya da neye yönelik
olduğunu beden diliyle gösterir. Ayrıca, askiyacılar askiya devamında kendileri de güler ve
kahkaha atar. Bu yüzden Özbek Türkleri askiyayı güldürmenlerin kendileri gülen ve güldüren
sanat türü olarak da itiraf ediyorlar.
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Mizah ve Eleştiri Bağlamında Sabahattin Ali ve Aziz Nesin’in “Kafakâğıdı” Başlıklı
Hikâyeleri
Turhan KOÇ1
Özet
Mizah, gülmeyle doğrudan ilişkili bir kavramdır. Özü itibarıyla eleştirel bir nitelik taşıdığı
söylenebilir. Buna karşın, her mizahi üretimin eleştiri niyetiyle ortaya konmadığı
belirtilmelidir. Gülme ise, mizahın hemen her tanımında değinilen ve bu kavramın olmazsa
olmaz şartlarından biridir. Buna göre, mizahın olduğu yerde gülmeden de bahsetmek gerekir.
Sabahattin Ali, “Kafakâğıdı” başlıklı hikâyesini, 1936 yılında, Necip Fazıl’ın sahibi olduğu
Ağaç dergisinde yayımlar. Aziz Nesin’in kaleminden çıkan aynı adlı metin ise ilk baskısı
1955’te yapılan İt Kuyruğu isimli kitapta yer alır. Bu metinlerdeki bazı ortak noktalar dikkat
çeker. Eserlerin yayımlanma tarihleri göz önüne alındığında Aziz Nesin’in, Sabahattin
Ali’den etkilendiği söylenebilir. İki hikâye de, devlet aygıtlarıyla köylünün, bugünkü karşılığı
nüfus cüzdanı olan “kafakâğıdı” dolayısıyla yaşadıkları çatışmaya odaklanır. Bu hikâyelerde
genel olarak ağa-köylü, ağa-bürokrasi, bürokrasi-köylü ilişkileri, mizahi bir çeşni katılarak
eleştirilir.
Bu çalışmada aynı adı taşıyan iki metin, içerdikleri mizah ve eleştiri açısından
değerlendirilecektir. Sabahattin Ali’nin “Kafakâğıdı” başlıklı hikâyesinde eleştiri yönünün
ağır bastığı ve mizahın bir araç konumunda bulunduğu iddia edilecek, Aziz Nesin’in
hikâyesinde ise mizahın amaç olarak belirginleştiği öne sürülecektir.
Anahtar Kelimeler: Mizah, Eleştiri, Hikâye, Sabahattin Ali, Aziz Nesin.

Stories of Sabahattin Ali and Aziz Nesin Entitled "Kafakâğıdı" in The Context of
Humor and Criticism
Abstract
Humor is a concept directly related to laughter. It can be said that it has a critical nature in
essence. However, it should be noted that not every humorous production is presented with
the intention of criticism. Laughter is one of the indispensable conditions of this concept,
which is mentioned in almost every definition of humor. Accordingly, it is necessary to talk
about laughter where there is humor.
Sabahattin Ali published his story titled “Kafakâğıdı” in Ağaç magazine, owned by Necip
Fazıl, in 1936. The text of the same name, written by Aziz Nesin, is included in the book
titled İt Kuyruğu, which was first published in 1955. Some common points in these texts
attract attention. Considering the publication dates of the works, it can be said that Aziz Nesin
was influenced by Sabahattin Ali. Both stories focus on the conflict between the state
apparatus and the peasant because of his present-day identity card “kafakâğıdı”.
1
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In these stories, the agha-peasant, agha-bureaucracy, bureaucracy-peasant relations are
generally criticized by adding a humorous flavor.
In this study, two texts with the same name will be evaluated in terms of their humor and
criticism. In the story of Sabahattin Ali titled “Kafakâğıdı”, it will be claimed that the
criticism is dominant and humor is a tool, and in the story of Aziz Nesin, it will be claimed
that humor becomes clear as the goal.
Keywords: Humor, Criticism, Story, Sabahattin Ali, Aziz Nesin.
Giriş
Sabahattin Ali’nin yazmış olduğu “Kafakâğıdı” başlıklı hikâye, 1936 yılında, Necip Fazıl
Kısakürek’in sahibi ve başyazarı olduğu Ağaç dergisinde yayımlanır. Aziz Nesin’in
kaleminden çıkan aynı adlı metin ise ilk baskısı 1955’te yapılan İt Kuyruğu adlı kitapta yer
alır. Bu çalışmada, söz konusu iki hikâye, içerdikleri mizah ve eleştiri bağlamında
karşılaştırmalı bir bakışla incelenecektir.
Sabahattin Ali’nin “Kafakâğıdı” isimli hikâyesi, hapishanede tutuklu bulunduğu
anlaşılan anlatıcının gözlemleriyle şekillenir. Bu metin, Asım Bezirci’ye göre, yazarın
hapishane döneminde, “yaşadıklarını, görüp duyduklarını” işlediği hikâyelerinden biridir
(2007: 34). Söz konusu metindeki anlatıcının konumu, bu görüşü destekler niteliktedir. Buna
göre, “[a]kşamüzeri hapishaneye bir sürü adam” getirilir. Bunlar, “[k]ılıkları perişan,
[p]oturları parça parça sark[an] ve çoğunun ayağında kunduraya benzer bir şey bile”
bulunmayan köylülerdir (Sabahattin Ali, 2018: 18). Metnin devamında bu köylülerin, “yol
parası veremedikleri için” hapse düştükleri anlaşılır (2018: 19).
Hikâyede “yol parası” biçiminde geçen olgu, “19 Ocak 1925 tarihinde 23 maddeden
oluşan 542 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu” dolayısıyla alınan bir vergidir. “Kanuna göre,
Türkiye’de oturan 18-60 yaş arasındaki erkekler yol vergisine tabi tutul[ur], ancak sakatlığı
tespit edilen fakirler, öğrenciler, askerler ve hayatta altı çocuğu olanlar” bu vergiden muaf
olur (Özdemir, 2013: 218).
Nitekim söz konusu metinde, hapishaneye getirilen köylüler arasındaki bir ihtiyar,
anlatıcının dikkatini çeker. Çünkü o, altmış yaşından fazla göstermektedir. “Kupkuru ve uzun
çenesinde birkaç tel sallan[an], dökülerek adamakıllı seyrekleşen ak saçlarının altında lekeli
ve pul pul olmuş bir deri parla[yan]” bu ihtiyara anlatıcı yaşını sorduğunda o, “[n]e bileyim?
Seksen olmalı!..” cevabını verir (Sabahattin Ali, 2018: 19). Sonrasında anlatıcıya, başından
geçen trajikomik olayı nakleder. Köyündeki ağanın, tarlasında hak talep etmesi üzerine
onunla mahkemelik olan ihtiyardan, mahkeme esnasında “kafakâğıdı” istenir. Bunun
neticesinde o, sekiz yaşında sıtmadan ölen ve kendi adını taşıyan torunun kafakâğıdıyla
nüfusa kaydolur. Yirmi senedir yol parasından muaf olan ihtiyar, böylelikle resmiyette yirmi
dokuz yaşında gözükür ve kendisinden “yol parası” ödemesi beklenir. Muhtar tarafından
birkaç kere uyarılmasına karşın bu ikazları ciddiye almayan yaşlı adam, köye gelen
jandarmalar tarafından yakalanır. Soruşturma esnasında gerçek yaşının en az seksen olduğu
konusunda jandarmalarla tahsildar memurlarını ikna edemez ve “bir süredir” sorumlu olduğu
vergiyi ödeyemediği için tutuklanır. İhtiyarın yaşadıklarını dinleyen anlatıcının tepkisi
“gülmek” olur (2018: 20-21).
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Gennadiy N. Pospelov, mizahı, “daha çok zararsız sayılan komik çelişkilere yönelen
ve bu tür komikliğin ortaya çıktığı kişileri acımayı içeren bir gülme” biçiminde tanımlar
(1995: 161). Aziz Nesin de, Cumhuriyet Dönemi Türk Mizahı başlıklı çalışmasında,
“[m]izahta gülme vardır; gülme olmayan şey mizah olamaz. Mizahın kökünde gülmeden
başka bir şey aramak doğru olmaz” ifadeleriyle mizah ve gülme arasındaki ilişkiye değinir
(1973: 15). “Kafakâğıdı” hikâyesinde anlatıcının, yaşlı adamın sergüzeştine gülerek tepki
vermesi, okura, ne tür bir metinle karşı karşıya olduğunu işaret etmesi açısından dikkate
değerdir. Buna göre, ihtiyarın yaşının yirmi dokuz sanılabilmesi, en azından resmî kayıtlardan
hareketle görevlilerin bunu, itiraz etmeyerek kabul etmeleri, yaşlı adamın bu yüzden
hapishaneye düşmesi, mizahi anlamda gülünç bir durum meydana getirir. Metnin, bu
gülünçlükten hareketle, “bürokrasinin anlayışsızlığı[nı] ve formatileciliği[ni]” yerdiği
söylenebilir (Bezirci, 2007: 100).
Sabahattin Ali’nin “fırsat düştükçe mizahtan” yararlandığına değinen Asım Bezirci’ye
göre o, “[t]oplumsal çelişkileri, sınıfsal ayrımları, acı gerçekleri, gülünç terslikleri
vurgulamak için yer yer” mizaha başvurur. Bezirci, yazarın buradaki maksadının, güldürmek
değil, “içeriği daha iyi belirtmek ve okuru daha çok etkilemek”, onu âdeta sarsmak olduğunu
ifade eder (2007: 167). Yani Sabahattin Ali, mizahı bir amaç değil de araç olarak kullanır.
Onun için aslolan eleştiridir. “Kafakâğıdı” hikâyesinde de bu tavrı sezmek olasıdır. Yaşlı
adamın yaşadıkları, sonuç itibariyle mizahi ve dolayısıyla komiktir. Ama bu mizahı yaratan
temel olgu, resmî sistemdeki bozukluklardır. Yaşlı adamı mahkeme kapılarına sürükleyen
neden, ağanın haksızca onun tarlasına el koymasıdır. Yalancı şahitlerle bu tarlayı ele
geçirebilen ağa karşısında yaşlı adam ve ailesi çaresiz kalır. Mahkeme süreci de onların
aleyhine işler. Buradan yola çıkarak söz konusu hikâyede, devletin o dönemde vatandaştan
aldığı yol vergisinin ve ağa-köylü, ağa-bürokrasi, bürokrasi-köylü ilişkilerinin, mizahi bir
çeşni katılarak eleştirildiği öne sürülebilir.
Aziz Nesin’in “Kafakâğıdı” başlıklı hikâyesi, Sabahattin Ali’ninkinden on dokuz yıl
sonra yayımlanır. Hikâye, anlatıcının köy kahvesinde duydukları üzerine şekillenir. Yani
anlatıcı, olaylara tanık olmaz. Yaşlı köylünün, köy kahvesinde anlattığı hikâyeyi okura
aktarır. Sabahattin Ali’nin kaleme aldığı metinde ise anlatıcı, dile getirdiği olaya bizzat
tanıktır. Yaşlı adam yaşadıklarını anlatır ve o, doğrudan bunu okura iletir. Aziz Nesin’in
hikâyesinde, anlatıcının, dile getirilen olayı yaşayanlarla hiçbir ilişkisi bulunmaz. Böylelikle
iki metnin kurgusunda, anlatıcıların ele aldıkları olaylarla aralarındaki mesafe bağlamında bir
fark göze çarpar. Bu da, sözü edilen hikâyeleri gerçeklik zemininde karşılaştırmaya imkân
sağlar. Buradan hareketle, Sabahattin Ali’nin kaleminden çıkan “Kafakâğıdı”nın, hakikat ve
inandırıcılık açısından diğer metne nazaran daha ikna edici olduğu öne sürülebilir.
Aziz Nesin’in yazdığı “Kafakâğıdı”nda, Mevlut Ağa ismindeki hikâye kişisinin
çocukları ya doğmadan önce ya da “ayına kalmadan” ölmektedir. Bunun üzerine dört kez
“evlenen” Mevlut Ağa’nın, çocukları aynı şekilde ölmeye devam eder. Kasabadaki bir nüfus
memurunun, çocukların, nüfus kaydı yapılmadığı için öldüğünü söylemesi üzerine o, “[b]u
sefer karısı doğurur doğurmaz, hemen kafakâğıdı” alır ama çocuk yine ölür. Doğan her
çocuğu için aynı yöntemi uygulayan Mevlut Ağa’nın bu davranışı yüzünden, “[r]afın üstü,
ölen çocukların kafakâğıtlarıyla” dolar. Sorunun çözümü için “nefesi keskin bir hocaya”
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danışan hikâye kişisi, onun tavsiyesini uyguladıktan sonra bir çocuk sahibi olur ve adını,
hocanın telkinleri üzere, Satılmış koyar. Bu isim, halk inancı bağlamında, doğan çocuğun
kötü ruhlar tarafından öldürülmemesi maksadıyla tercih edilir. Dolayısıyla hocanın, çocuğun
doğumuna ilişkin yapılmasını salık verdiği ritüellerle uyumlu bir nitelik taşır. “Artık Mevlut,
kafakâğıdı çıkartmaktan usandığı için, Satılmış’a kafakâğıdı” çıkartmaz (Nesin, 1955: 31).
Satılmış iki yaşına geldiğinde, işlerinin yoğunluğuna yetişemeyen Mevlut Ağa, oğlunu
evlendirip eve gelen kadını, kendilerine yardım etmesi için çalıştırmaya karar verir. Ama
oğluyla evlendirmek istediği otuz yaşındaki “güçlü kuvvetli” kadının babası, kızını yalnızca
“hükümet nikâhı” yaparsa Satılmış’a vereceğini bildirir. Bunun üzerine avukata danışan
Mevlut, ondan Satılmış’ın yaşını büyütme tavsiyesi alır. O sırada, ölen çocuklarının kurası
çıkar, jandarma Mevlut’un kapısına dayanır, Mevlut, Satılmış için, ölen oğullarından biri
adına çıkarttığı kafakâğıdını verir. Buna göre Satılmış’ın askerlik çağı gelmiştir. Avukat,
ağayı bu durumdan kurtarmak için bu sefer, “Satılmış’ın yaşını küçültmek lazım” der (1955:
32). Netice itibariyle üç tanık tutan Mevlut Ağa, sabahki mahkemede Satılmış’ın yaşını
küçülttükten sonra, öğlenki mahkemede, masraftan kaçmak için tuttuğu aynı tanıklarla,
oğlunun yaşını büyütmeye çalışır. Hâkim onları mahkemeden kovar. Hikâyenin devamında
Mevlut Ağa, iki yaşındaki oğluyla, otuz yaşındaki kadının imam nikâhını yaptırır. Aldığı
gelin, “hem tarlaya gider, değirmene koşar, dağdan odun getirir, hem de Satılmış’ın altını
temizler, [sonra onu] koynuna alı[p] yatar” (1955: 34).
Bu metnin olay örgüsü dikkate alındığında, Mevlut ve oğlu Satılmış’a dair
anlatılanların akıl almazlığı, diğer bir deyişle “saçmalığı” dikkat çeker. Mevlut Ağa’nın
çocuklarının sürekli ölmesi, bir hocanın “[e]rkek eli değmemiş yedi kız oğlan kıza, yedi
sabah, kuşluk vakti pamuk ipliği” ördürüp bu ipin, Mevlut’un karısının karnına bağlanmasını
ve doğacak çocuğun isminin Satılmış koyulmasını salık vermesi (1955: 31), masalsı bir nitelik
taşır. Dolayısıyla hikâyede dile getirilen olayların ikna ediciliği zayıftır. Nitekim jandarmanın,
iki yaşındaki Satılmış’ı askere götürmeye zorlaması, hâkimin, yalancı şahitlerin inanılması
güç ifadelerinden hareketle Satılmış’ın yaşını büyütmeye karar vermesi ve son olarak imamın
otuz yaşındaki kadınla iki yaşındaki bebeğin nikâhlarını kıymayı kabul etmesi gibi olgular da
metnin gerçekçiliğini zedeler. Burada jandarma, hâkim ve imamın “akılsızca” davrandığı
görülür. Onların bu noksanlığı ve mantıksız da olsa yasayı uygulamaktaki ısrarları, abartılı
olaylardan yola çıkılarak âdeta okurun “gözüne sokulur”. Böylelikle bürokrasiye, onun
elemanlarına ve uygulamalarına dair, mizah vasıtasıyla, bir eleştiri ortaya konduğu
söylenebilir.
Kemal Karpat, Aziz Nesin’in “formaliteyle, bürokrasiyle, üne susamış fırsatçıyla,
kültürü yüzeyde kalmış aydınla, iki yüzlü ahlakçıyla” alay ettiğini bildirir. Karpat’a göre onun
hikâyeleri, “belki de edebî değerlerinden çok, toplumun kötülüklerini aydınlattıklarından
ötürü çok” okunur (2011: 136). Nesin’in söz konusu hikâyesinde de açık bir alay göze çarpar.
O, eleştirmek istediği olguyu büyütür, saçma bir şekle sokar ve komikleştirir. Sabahattin
Ali’nin, hikâyesinde mizahı bir araç olarak kullandığına değinilmişti. O, saçma görülebilecek
durumu, mümkün mertebe gerçeklik kisvesine sokarak okura sunar. Olayı, olduğu gibi
aktarma yolunu seçer ve abartıya başvurmaz. Aziz Nesin’in ise, Sabahattin Ali’yle benzer
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kurumları ve mantığı eleştirmesine karşın, olayları abarttığı, anlatısına kasıtlı bir biçimde
masalsı bir üslup kattığı söylenebilir.
Sonuç olarak iki metin arasındaki temel farkın, metinlerin mizahı ele alışında aranması
gerektiği iddia edilebilir. Sabahattin Ali’nin “Kafakâğıdı” hikâyesinde mizah, araç
konumundayken, Aziz Nesin’inkinde bu kavramın amaca dönüştüğü öne sürülebilir. Buna ek
olarak Sabahattin Ali’nin metninde eleştiri vasfının ön planda olduğu, Aziz Nesin’inkinde ise
mizah ve güldürme maksadının ağır bastığı iddia edilebilir.
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Midyat Arkeolojik Yüzey Araştırması (Bağlarbaşı(Arnas), Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli
(Enhil/Nehile) Köyleri)
Tahsin KORKUT1
Özet
Tarihi kaynaklarda Turabdin olarak bilinen ve Mardin İli, Midyat İlçesi ve çevresindeki alanı
kapsayan bölgede, başta Asurlular olmak üzere, daha sonrada Doğu Roma (Bizans)
İmparatorluğu, İran (Pers-Sasani), Artuklular, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok büyük
medeniyetin hakimiyet kurduğu ve bunu mimari ve sanat alanında da görünür kıldıkları
anlaşılmaktadır. Erken dönemlerde Hristiyanlığın Turabdin Bölgesi’ne yayılmasından sonra,
4-5. yüzyıldan itibaren bölgede kültürel doku Hristiyan dini temelli olarak belirginleşmiş ve
inşa edilen bu yapılar, özgün bir yapı geleneğiyle günümüze önemli birer kültürel emanet
olarak gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nin destekleri ile 2017 yılından beri sürdürdüğümüz “Mardin ve Batman illeri
(Tur Abdin Bölgesi) “Ortaçağ Dönemi Kültür Varlıkları” konulu yüzey araştırmasında 20182019 yılı yaz döneminde Mardin İli Midyat İlçesi’nde çalışılmıştır. Bu bildirimizde, yüzey
araştırmamız esnasında Bağlarbaşı (Arnas), Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli (Enhil/Nehile)
köylerinde tespit ettiğimiz; manastır, kilise, kale ve sivil mimari gibi çeşitli taşınmaz kültür
varlıkları ele alınacaktır.2
Anahtar Kelimeler: Mardin, Midyat, Kilise, Manastır, Turabdin.
Archaeological Survey of Midyat
(Bağlarbaşı (Arnas), Budaklı (Kerşafe) and Yemişli (Enhil/Nehile) Villages)
Abstract
In the historical sources, known as Turabdin, Mardin, Midyat District and the surrounding
area of the region, especially the Assyrians, then, East Roman (Byzantine) Empire, Iran (PersSasani), Artuklular, Seljuks and many other civilizations such as the Ottomans it is
understood that they established dominance and made it visible in the field of architecture and
art. After the spread of Christianity to Turabdin region in early periods, 4-5. from the 19th
century on, the cultural texture of the region has become prominent as a religious entrust. The
survey on "Medieval Age Cultural Heritage" in Mardin and Batman provinces (Tur Abdin
Region), which we have been conducting since 2017, was studied in Mardin Province Midyat
District in 2018-2019. In this report, we determined during our survey in Bağlarbaşı (Arnas),
Budaklı (Kerşafe) and Yemişli (Enhil / Nehile) villages; Various immovable cultural assets
such as monasteries, churches, castles and civil architecture will be discussed.

1

Dr. Öğretim Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, tahsinkorkut@hotmail.com
Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar desteği ile “2018 Yılı Mardin ve Batman İleri Tur Abdin
Orta Çağ Dönemi Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması (SAP-2019-8205)” projesi kapsamında yapılmıştır. Desteklerinden
dolayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı’na ve Midyat Belediyesi’ne Ekibimiz adına
çok teşekkür ediyorum. Aytıca, başta Bakanlık temsilcisi Mesut Öğmen’e, Sanat Tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Elyiğit’e, Elif
Gül’e, Mimari Restoratör Fatih Tuna’ya ve Mimar Cansu Ucunc u’ye teşekkürü bir borç bilirim.
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Giriş
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin destekleri ile
2017 yılından beri sürdürdüğümüz “Mardin ve Batman illeri (Tur Abdin Bölgesi) “Ortaçağ
Dönemi Kültür Varlıkları” konulu yüzey araştırmamız devam etmektedir. Yüzey araştırmaları
sırasına tespit edilen merkezler belirlenerek, bu merkezlerin arkeolojik potansiyelleri ortaya
konmuştur. Merkezlerin bulunduğu yer ve konumlar bir harita üzerinde işlenerek bölge ile
ilgili topoğrafik haritaların çıkarılması sağlanmıştır. Yüzeyde gözlemlenen mimari kalıntılar
çizim ve fotoğraflama gibi belgelemelere tabi tutulmuştur. Tespiti yapılan merkezler ile ilgili
yapılan gerek taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin değerlendirmeler gerekse yerleşimlerin
kültür tarihi, kültürel yapısı ve kültürlerarası ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tüm
bunlara rağmen Mardin İli kırsalındaki tarihi eserlerde yoğun bir tahribatın bulunması
nedeniyle araştırma bölgesinde yer alan köylerde yaşayan yerel halkın arkeolojik eserler ve
tahribat konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunulmuştur.
Yörenin yerleşim tarihi MÖ. 4. binli yılllardan geriye gidebilmektedir. Mezopotamya'da 4.
binyıllarda, Sümer-Akad uygarlığı varlık göstermiştir. Daha sonra Hurriler MÖ 3. binli
yıllarda, bölgeye yerleşmeye başlamış ve bu topraklarda yaşanan Hitit saldırılarına kadar bu
coğrafyada Hurri-Mittanni Krallığı hüküm sürmüştür. Hititler, MÖ 14. yüzyılda, HurriMittanni krallığına son vermiştir. Bu dönemlerde Akadların Kuzey Mezopotamya'daki
şehirlerinden biri de Asur’du. Daha sonra Sümerlerin mirasını elegeçiren Asurlar, bütün
Mezopotamya'ya hükmedecek kadar güçlenmişlerdir. Mittaniler, Hititler ve Aramiler,
Asurlulara karşı savaşmış; ancak MÖ. 7. yüzyılla birlikte bölgede tamamen Asur hâkimiyeti
egemen olmuştur. Pers Kralı Cyrus, MÖ 539'da, bölgeyi fethetmiş ve Büyük İskender'in bu
toprakları istilasına kadar burada hüküm sürmüştür (Çelik, 2003:22).
Tur Abdin'den geçen ve Ortaçağda çok önemli bir rota olan ve "İpek Yolu", antik çağlarda da
önemli bir güzergâhtı. Tur Abdin bölgesinin Asurlar dönemindeki stratejik önemini
vurgulayan yazılı belgeler mevcuttur. Yöredeki tarihi yapıların çoğu Hıristiyanlık dönemine
denk gelse de bölge erken tarihlerden itibaren köklü bir yerleşim olma özelliği
göstermektedir. (Martin, 2007: 401-402).
Bölge ile ilgili araştırmalar Cumhuriyet öncesi dönemlere dayanmaktadır. Cumhuriyet, ve
öncesi dönemler göz önüne alındığında yapılan araştırmaların başında Gertrude Margaret
Lowthian Bell’in yaptığı çalışma ön plana çıkmaktadır.3 Gertrude Bell, 1907 yılında arkadaşı
arkeolog William Ramsay ile birlikte Anadolu'ya gelmiş ancak araştırmalarını daha sonra
Ocak 1909'da başlatmıştır. Bell, Mezopotamya'ya bir gezi düzenlemiş ve bu esnada Geç Hitit
dönemine ait Karkamış'ta önemli keşiflerde bulunmuş ve buralarda kısa periyotlu kazılar
yapmıştır.

3

Gertrude Margaret Lowthian Bell 1868 yılında İngiltere’nin Durham kentinde dünyaya gelmiştir. Tahsilini tamamladıktan
sonra seyahat etmeye karar veren Bell, önce Avrupa’ya ve daha sonra da Ortadoğu'ya birçok seyahat yapmıştır. Daha sonraki
yıllarda dünya gezileri yapan Bell, 1897- 1898 ve 1902- 1903 olmak üzere iki kez dünya turuna yapmıştır. 1899 yılında
Kudüs’e yaptığı seyahatten sonra Arap çöllerinde geziler yapmış ve batı dünyasına çöl hayatını konu alan makaleler
yazmıştır. Araplar ona "Çölün Kızı" ve "Irak'ın Taçsız Kraliçesi" adlandırmalarını yapmışlardır. Detaylı bilgi için bakınız:
Korkut, Elyiğit, 2018: 39.
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Gertrude,1900’lerin başında Mardin ve çevresine iki seyahat düzenlemiştir. Bu seyahatlerinde
buradaki önemli kiliseleri ve manastırları incelemiştir. Bu seyahatler hakkında raporları
bölgenin Hıristiyan mimarisi üzerine yapılacak olan ilk bilimsel çalışmalara ışık tutmuştur.
Bu açıdan Bell’in burdaki taşınmaz kültür varlıklarını belgelediği fotoğraf arşivi önem arz
etmektedir.Özellikle savaş ve çeşitli nedenlerle tahrip olmuş ve günümüze gelememiş olan
kültürel mirasımıza dair önemli kayıtlar içermektedir. (Karaca,2020: 141-152).

Bu bildirimizde 2018-2019 yılında Mardin İli Midyat İlçesi’ne bağlı Bağlarbaşı (Arnas),
Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli (Enhil/Nehile) köylerinde yaptığımız araştırmaların sonucunda
tespit ettiğimiz bazı taşınmaz kültür varlıkları ele alınacaktır.
1. Bağlarbaşı (Arnas) Köyü;
a. Mor Kuryakos Kilisesi: Kilise, Köyün merkezinde yer almaktadır. Diyarbakır Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 21.03.2013tarih ve 1278sayılı kararıyla koruma altına
alınmıştır. Kilisenin, bilinen herhangi bir yapım kitabesi bulunmamaktadır. Kilisenin
güneybatı bölümünde dışarda iki apsisli bir yazlık kilise yer almaktadır. Doğu-batı aksında
uzanmakta olan asıl kiliseye giriş güney cepheden sağlanmaktadır. İki nefli ana mekânın
(naosun) doğu duvarında yoğun bir bezeme programına sahip apsis bölümü yer almaktadır.
Naos bölümü oldukça geniş tutulmuştur. Apsisin iki yanında pastoforium hücrelerine
benzeyen iki adet mezbah kısmı yer almaktadır. Kuzeydeki hücrenin zemininde Aziz
kemiklerinin bırakıldığı derin bir dehliz yer almaktadır. Asıl kilise tek neflidir. Doğudaki yan
nefin son kısmında Yodath Aloho’ya (Meryem Ana) adanmış olan ilk kilise yapısı yer
almaktadır. Kilisenin üst katında papaz evi ve batısında misafirhane ve yemekhane bölümleri
yer almaktadır. Kilisenin bir çan kulesi yoktur. Sonradan yapıldığı anlaşılan yüksek bir avlu
duvarı mevcuttur. Avluya giriş doğudaki kapıdan sağlanmaktadır. Kilise, 1936, 2004,2006 ve
2010 yıllarında restorasyon geçirmiştir. 2004 yılında ibadete açılmıştır. Genel anlamda Mor
Kuryakos kilisesi biri yazlık olmak üzere üç kiliseden oluşmaktadır. Kaynaklarda 6.yy’da inşa
edildiği, bazı bölümlerinin zaman içinde yıkıldığı için, çeşitli onarımlarla yeni eklemeler
yapılması sonucu değişime uğrayan kilisenin büyük bölümünün hala orijinalliğini koruduğu
aktarılmaktadır. Bu sene yapılan yüzey araştırması kapsamında yapı tekrar ziyaret edilmiş
olup rölöve ve plan çizme işlemleri için gerekli ölçümler yapılmıştır (Foto. 1-3, Plan 1).
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Foto.1: Bağlarbaşı (Arnas) Köyü ve Mor Kuryakos Kilisesi havadan görüntüsü.

Plan 1: Arnas (Bağlarbaşı) Köyü, Mor Kuryakos Kilisesi rölöve planı.

Foto. 2: Mor Kuryakos Kilisesi, iç avludan görünüm
Foto. 3: Mor Kuryakos Kilisesi, naostan görünüm
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b. Mor Aho (Deyr Hadad) Kilisesi: Yapı Bağlarbaşı (Arnas) Köyü’nün yaklaşık 3 km
güneybatısında yer almaktadır. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
18.09.2014 tarih ve 2495 sayılı kararıyla koruma altına alınan yapı, doğu-batı doğrultulu
dikdörtgen planlı olup, tek nefli kilise plan tipindedir. Yapıya giriş batı cepheden küçük
dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile sağlanmaktadır. Kapı lento taşı üzerinde Malta Haçı’nı
andıran bir süsleme yer almaktadır. Doğuda apsis yarım yuvarlağı bulunmaktadır. Apsisin
kuzey ve güneyinde birer niş yer almakta olup, yan mezbah mekanlarına rastlanılmamaktadır.
Kuzey ve güney duvarlar iki sıra kemer açıklıklarıyla hareketlendirilmiştir. Yapının üst örtüsü
3 sıra halinde ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan tonozla örtülüdür. Yapının inşasında
düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapı genel olarak tahribata uğramıştır. Apsis
kısmının üst tarafı tamamen yıkılmıştır (Foto. 4-8).

Foto.4: Mor Aho (Deyr Hadad) Kilisesi batıdan görünüm
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Foto.5: Mor Aho (Deyr Hadad) Kilisesi kuzey cepheden genel görünüm

Foto. 6: Mor Aho (Deyr Hadad) Kilisesi güneybatı cepheden genel görünüm
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Foto 7: Mor Aho (Deyr Hadad) Kilisesi iç mekan görünümü

Foto 8: Mor Aho (Deyr Hadad) Kilisesi apsis kısmından genel görünümü
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2. Budaklı (Kerşafe) Köyü;
a. Budaklı Köyü Mağaraları (Eski Yerleşim Birimleri): Mağaralar köy merkezinin doğu
kısmında Enlem: 37.378447 Boylam:41.350157 koordinatlarında, 141 ada 5 numaralı
parselde yer almaktadır. Mağaralarla ilgili alınmış herhangi bir sit veya tescil kararı
bulunmamaktadır. Mağaralar herhangi bir dönem özelliği göstermediğinden tarihleme
yapılamamıştır. Bir evin zemin katında mağara şeklinde eski yerleşim yerleri örnekleri
arasında, çeşitli mekanlara ana koridorlarla geçişi olan ve kayaya oyulmuş, günümüzde de
depolama amaçlı kullanılan yapılardan oluşmaktadır. Benzer örnekler yan evlerin
zeminlerinde de mevcuttur orijinalinde ana dehlizlerle bağlanan bu mağaralar daha sonraki
dönemlerde ev sahipleri tarafından aralarına duvarlar örülerek bölünmüştür (Foto. 9-11).

Foto 9: Budaklı Köyü Mağaraları (Eski yerleşim birimleri)
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Foto 10: Budaklı Köyü Mağaraları (Eski Yerleşim Birimleri)

Foto 11: Budaklı Köyü Mağaraları (Eski Yerleşim Birimleri)
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b. Mor Şarbel Kilisesi: Yapı köyün kuzeyinde bir tepe üzerinde yer almaktadır. Yapıyla ilgili
alınmış herhangi bir tescil kararı bulunmamaktadır. Kilise günümüzde tamamen yıkık
durumdadır. Bu sebepten dolayı herhangi bir tarihleme yapılamamıştır. Kilisenin batı
yönünde inziva kulesi olduğunu düşündüğümüz birkaç sıra üst üste dizilmiş temel taş
bulunmaktadır. Kilise yapısı oldukça harap durumda olduğundan ötürü bölümleri
anlaşılmamaktadır. Yığıntılardan kilisenin dönemsel özellik gösteren kaba yonu taş malzeme
kullanılarak inşa edildiği anlaşılmaktadır (Foto. 12-14).

Foto 12: Mor Şarbel ve Mor Yakup Manastırı havadan genel görünüm

Foto 13: Mor Şarbel ve Mor Yakup Manastırı genel görünüm
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Foto 14: Mor Şarbel ve Mor Yakup Manastırı batı cepheden genel görünüm

3.Yemişli (Enhil-Nehilé) Köyü
a. Mor Eşayo Holoboyo Kilisesi: Yapı, köy merkezinde yer almaktadır. Kilise, Diyarbakır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2015 tarih ve 3660 sayılı
kararı ile tescillenmiştir. Kilise, doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olup tek neflidir.
Yuvarlak ve dışa taşkın bir apsise sahiptir. Yapının asıl ibadet mekânı doğu-batı yönünde
uzanan beşik tonozla örtülüdür. Nefin yan duvarları büyük yuvarlak kemerli nişlerle
hareketlendirilmiştir. Nefin kuzeyinde aynı boyutlarda 3 adet mekân yer almaktadır. Bu
mekanlardan en batıda yer alanın altında kiliseye adını veren Mor Eşayo’nun mezarı yer
almaktadır. Yapı 2008 yılında detaylı bir restorasyon geçirmiştir. Bu restorasyonda ana ibadet
mekânının güney kısmına doğu-batı yönlü bir mekan daha eklenmiştir. Kilisenin apsis kısmı
yoğun bir bezeme programına sahip olup kireç taşı malzemeyle yapılmıştır. Yapının orijinal
kısımlarında kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır. Restore edilen kısımlarda ise düzgün
kesme taş malzeme kullanılmıştır (Foto. 15-16).
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Foto 15: Mor Eşayo Holoboyo Kilisesi doğudan genel görünüm

Foto 16: Mor Eşayo Holoboyo Kilisesi güneybatı cepheden genel görünüm
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b. Mor Givergis Şapeli: Yapı köy merkezinde yer almaktadır. Yapı Diyarbakır Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2015 tarih ve 3661 sayılı kararı ile
tescillenmiştir. Yapı doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı olup tek nefli ve üzeri beşik tonozla
örtülüdür. İçten yuvarlak dıştan dikdörtgen bir apsise sahiptir. Apsis kısmına geçişin iki
yanında birer kitabe yer almaktadır. Yapıda kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır (Foto. 1729).

Foto 17: Mor Givergis Şapeli güneyden görünümü.
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Foto 18: Mor Givergis Şapeli kuzeyden görünümü.

Foto 19: Mor Givergis Şapeli iç mekan apsis kısmı
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Foto 19: Mor Givergis Şapeli iç mekânda yer alan kitabeden görünüm

Foto 21: Mor Givergis Şapeli iç mekânda yer alan kitabeden görünüm
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c. Gevergis Kasrı: Kasır, köy merkezinde Mor Kiryakus Kilisesi’nin hemen yanında yer
almaktadır. Yapı ile ilgili alınmış herhangi bir tescil kararı bulunmamaktadır. Yapı 2 katlı
olarak inşa edilmiştir. Alt kat günümüzde sağlam olup, kuzey güney doğrultulu uzanan
merkezi bir holün iki yanında bulunan ve muhtemelen ahır veya depo olarak kullanılmış
odalarda müteşekkildir. Yapının üst katına giriş doğu cephedeki kapıdan sağlanmaktadır.
Ancak günümüze sadece doğu-batı yönlü uzanan dikdörtgen formundaki geniş bir oda
kalmıştır. Oda dönemsel olarak alt kattaki yapı malzemesinden farklılık göstermektedir. Alt
katta kaba yonu ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Üst katta ise düzgün kesme taş malzeme
kullanılmıştır. Yapıda herhangi bir süsleme unsuruna rastlanılmamıştır (Foto. 22-30).

Foto 22: Gevergis Kasrı kuzeybatı cepheden genel görünüm

Foto 23: Gevergis Kasrı alt kattan genel görünüm
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Foto 24: Gevergis Kasrı üst kattan genel görünüm

Foto:26: Gevergis Kasrı iç mekâna girişi sağlayan kapı
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d. Mor Kiryakus Kilisesi: Köy merkezinde bulunan yapı, Diyarbakır Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.10.2009 tarih ve 2564 sayılı kararı ile
tescillenmiştir. Kilise; Mor Şemun de-Zeyte tarafından 8.yy’da Bağdat halifesinden izin
alınarak inşa edilmiştir. 1840 yılında köy metropolitlik merkezi olmuştur. Dönemin
metropoliti Melke Sefere’dir. Yapı Kilise ve yaşam alanlarında oluşmaktadır. Kilisenin
güneydoğu yönünde Meryem Ana’ya atfedilen bir sunak yer almaktadır. Kilise doğu-batı
doğrultusunda dikdörtgen planlı ve tek neflidir. Kilisenin güneydoğu köşesinde bir yazlık
kilise olgusu mevcuttur. Naosun güneyinde yer alan narteks doğu-batı doğrultulu dikdörtgen
planlı olup bunun doğusunda bir mezbah olgusu bulunmaktadır. Yapı tonozla örtülü olup
doğusunda yarım yuvarlak bir apsis mevcuttur. Kilise duvarları moloz taşlarla örülmüş
kemerlerde ve üst örtüde ise tuğla malzeme kullanılmıştır (Foto. 27-31).

Foto 27: Mor Kiryakus Kilisesi genel görünüm
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Foto 28: Meryem Ana Kilisesi iç mekândan genel görünüm

Foto 29: Mor Kiryakus Kilisesi ana ibadet mekanından genel görünüm
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Foto 30: Mor Kiryakus Kilisesi, apsis kısmından detay
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Foto 31: Kilise avlusunda yer alan yazlık kiliseden süsleme detayları

e. Mor Şemun D’Zeyte Kilisesi: Yapı köy merkezinde Gevergis Kasrı’nın bodrum katında
yer almaktadır. Yapıyla ilgili herhangi bir tescil kararı bulunmamaktadır. Yapıya geçiş bir
merdivenle aşağı inilerek sağlanmaktadır. Kilise kareye yakın bir plana sahip olup, tek
neflidir ve üzeri doğu-batı yönünde bir tonozla örtülüdür. Doğu duvarda bir pencere açıklığı
ve bu pencere açıklığının altında da dört adet kare niş yer almaktadır. Yapının güney cephesi,
iki adet payeye oturmuş yuvarlak kemer ile hareketlendirilmiştir. Apsis kısmı zemin
seviyesinden yüksek tutularak belirginleştirilmiştir. Yapıda moloz taş malzeme kullanılmıştır
(Foto. 32,33).

Foto 32: Mor Şemun D’Zeyte Kilisesi, giriş kısmından genel görünüm
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Foto 33: Mor Şemun D’Zeyte Kilisesi, iç mekândan genel görünüm
4. Sonuç
Mardin İli, Midyat İlçesi’nde, başkanlığımda gerçekleştirilen “Mardin ve Batman illeri
Ortaçağ ve Sonrası” konulu arkeolojik yüzey araştırmasında Bağlarbaşı (Arnas), Budaklı
(Kerşafe) ve Yemişli (Enhil/Nehile) köylerinde tespit edilen taşınmaz kültür varlıkları
incelenmiştir. Bağlarbaşı (Arnas) Köyü’nde; Mor Kuryakos ve Mor Aho (Deyr Hadad)
Kilisesi, Budaklı (Kerşafe) Köyü’nde; Budaklı Köyü Mağaraları (Eski Yerleşim Birimleri) ve
Mor Şarbel Kilisesi, Yemişli (Enhil-Nehilé) Köyü’nde Mor Eşayo Holoboyo Kilisesi, Mor
Givergis Şapeli, Gevergis Kasrı, Mor Kiryakus ve Mor Şemun D’Zeyte kiliseleri tespit
edilmiş ve raporlanmıştır.
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Tek Parti Döneminde Kayak Sporunun Geliştirilmesi İçin Bazı Halkevleri Arasında
Düzenlenen Kayak Yarışları
Resul KÖSE1
Özet
Cumhuriyet'in ilk yıllarında muasır medeniyet seviyesine çıkmak için yapılan inkılâpları
ayakta tutmak ve geliştirmek hedefiyle 1932 yılında Halkevleri kurulmuştu. Halkevleri; Dil
ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, Sosyal Yardım, Halkdersaneleri ve Kurslar,
Kütüphane ve Yayın, Köycülük, Tarih ve Müze olmak üzere farklı şubelerde faaliyetler
yürütmüştü. Bu çalışmada Tek Parti Dönemi'nde Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşu olan bazı
Halkevlerinin Spor kollarının ülkede kayak sporunun geliştirilmesi için diğer Halkevleriyle
birlikte düzenlediği kayak yarışlarından örnekler verilmiştir. Çalışmada 1945 yılında
Sarıkamış'ta Erzurum, Kars, Sarıkamış, Gümüşhane, Bayburt, Hasankale, Aşkale ve Göle'deki
sekiz halkevi arasında düzenlenen kayak yarışları konusu ele alınmıştır. Yine aynı yıl Sivas ve
Kayseri Halkevleri arasında da bir yarış düzenlenmişti. Bu yarışlarda esas maksat; Halkevleri
gençliğinin fikir ve gönül birliğini güçlendirmek, gençleri birbirleriyle tanıştırmak ve bir
arada çalıştırma arzusunu güçlendirmekti. Bununla birlikte vatan savunmasında çok faydalı
olduğuna inanılan bu spor dalı özellikle Doğu vilayetlerinde geliştirilmek istenmişti.
Çalışmada arşiv belgeleri ağırlıklı olarak kullanılmakla birlikte diğer kaynaklardan da
yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tek Parti Dönemi, Halkevleri, Kayak sporu, Doğu vilayetleri, Kayseri
Halkevi, Sivas Halkevi.
Ski Racing That Is Organized Among Some Community Centers For Development
Of Ski Racing During The Single-Party Period
Abstract
Community Centers were established in 1932 with the aim of sustaining and developing
the reforms made in order to rise to the level of contemporary civilization in the first years of
the Republic. Community Centers carried out activities in different branches such as
Language and Literature, Fine Arts, Representation, Sports, Social Aid, Public Schools and
Courses, Library and Publication, Villageship, History and Museum. In this study, some
examples of the ski races organized by sports branches of Community Centers, which were
the foundation of the Republican People's Party, together with other Community Centers for
the development of skiing in the country, were given. The subject of ski races organized in
Sarıkamış in 1945 between eight community centers in Erzurum, Kars, Sarıkamış,
Gümüşhane, Bayburt, Hasankale, Aşkale and Göle were discussed in the study. In the same
year, a race was organized between Sivas and Kayseri Community Centers. The main purpose
of these races was to strengthen the unity of opinion and heart of the Community Centers’
youth, to introduce them to each other and to strengthen their desire to work together.
1
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However, this sport branch, which was believed to be very useful in defense of the homeland,
was intended to be developed especially in Eastern provinces. Although archive documents
were mainly used in the study, other sources were also used.
Keywords: Single Party Period, Community Centers, Skiing, Eastern provinces, Kayseri
Community Center, Sivas Community Center.
Giriş
Türkiye'de kayak sporu ilk kez 1914 yılında, Kafkas cephesinde kayakçı er yetiştirmek
üzere Haliç’te bir marangoz atölyesinde üretilen çok sayıda kayak malzemesinin Erzurum’a
taşınıp burada kayak kurslarının açılmasıyla başlamıştı. Bu ilk kursta 30 kayakçı
yetiştirilmişti. Yine askeri amaçlı olarak Cumhuriyet Dönemi'nde 1927 yılında Eğridir
Dağcılık Talimgâhında kayak bölükleri oluşturuldu. 1930’lara kadar bu şekilde devam eden
kayak sporunun sivilleşmesi ilk defa 1930 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ziraat
Yüksek Mektebinde Alman Beden Eğitimi Öğretmeni Herbert Ridel’in öncülüğünde başladı.
1 Ocak 1933 tarihinde Galatasaray Lisesinden bir grup öğretmen ilk kez Uludağ’da kayak
yaparak bu sporun Türkiye’de öncülüğünü yaptı. 1933-1934 yılları arasında Bursa Halkevi
Uludağ’da, Ankara Halkevi Elmadağ’da ve Erzurum Halkevi Palandöken’de kayak
faaliyetlerine başladı. 1934 yılından sonra karlı yerlerdeki Halkevleri aracılığıyla kayak sporu
yurt düzeyinde yayılmaya başladı (https://www.tkf.org.tr/page.php?id=12 (Erişim tarihi:
22.11.2020).
Halkevleri ve Halkodaları, Türk Ocakları kapatıldıktan sonra onun yerine kurulan bir
halk örgütü idi. Bu örgüt kurulmadan önce Reisicumhur Mustafa Kemal, dünyadaki
örneklerini incelemişti. Ardından Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) üçüncü büyük
kongresinde kurulmasına karar verildi. Halkevleri 19 Şubat 1932 tarihinde 14 merkezde
birden açılarak hizmet vermeye başladı (Çeçen, 1990: 111; Bayındır Uluskan, 2017: 43-44).
Bu örgütlerin kuruluşuna ilişkin yayımlanan talimatnamede: "medeniyet yolunda
Türklüğün kaybettiği uzun yılları cesur, atılgan ve yorulmaz hamlelerle kazanacak nesiller
yetiştirmeyi, medeniyet sahasında Türklüğün tabii meziyet ve kabiliyetleriyle mütenasip şeref
mevkiini tekrar almasını istihdaf eyler" cümlesine yer verilmişti (C.H.F. Halkevleri
Talimatnamesi, 1932: 5; Kaya, Akşam, 21 Şubat 1937). Bu hedeften hareketle Halkevleri;
"bütün halk kitlelerinin siyasî, kültürel, idari faaliyet imkânlarını içinde bulacakları bir
oluşum olarak (...), vatandaşın sistemi öğrenmesi ve içinde ilerlemesi için adeta bir okul
olarak düşünülmüştü" (Eraslan, 2003: 137) Halkevleri ve Halkodalarının çalışma sahaları
belirlenmişti. Bunlar: Dil ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, Sosyal Yardım,
Halkdersaneleri ve Kurslar, Kütüphane ve Yayın, Köycülük, Tarih ve Müze idi (CHP
Halkevleri ve Halkodaları 1932-1942: 3). Kayak sporu işte bu şubelerden Spor kolları
tarafından yürütülmekteydi.
Türkiye'de sporun her şubesindeki faaliyetleri sevk ve idare etmek maksadıyla 29
Haziran 1938 tarihinde Başvekâlete bağlı "Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü" kurulmuştu
(T.C. Resmi Gazete, 16 Haziran 1938). 1939 yılında ise “Dağcılık ve Kış Sporları” adlı bir
federasyon kuruldu (https://www.tkf.org.tr/page.php?id=12 (Erişim tarihi: 22.11.2020).
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Hükümetin bu Direktörlüğü ve Federasyonu kurdurmakla kayak sporunu ülkede
geliştirmek istediği çok netti. Hatta Hükümet, bu kuruluşlarla da yetinmeyerek bulduğu her
fırsatı değerlendirmişti. Öyle ki bir çift kayağın gümrüğe takılmadan ülkeye sokulması bile
Hükümet toplantısının gündem konusu olabilmekteydi. Iğdır'da Hudut Taburu Zabiti Birinci
Mülazım N. Nejat Bey tarafından Rusya'dan getirilecek bir çift kayağın kontenjana bakmadan
memlekete sokulması Hükümetin 16 Ekim 1933 tarihli toplantısında kabul edilmişti (BCA,
Fon Kodu: 30 18 1 2, Yer No: 40 71 16).
1940 yılında Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü, memleket müdafaasında mühim bir
yer almasını istediği kayak sporunu memleketin bilhassa Doğu bölgesine yaymak maksadıyla
Erzurum'da bir kayak kursu açmıştı. Bu kursa aylık ücretle on beş kayak rehber adayından
başka ayrıca Van, Muş, Elazığ, Sivas, Kayseri, Yozgat ve Erzurum bölgelerinden birer sporcu
katılmıştı. 15 kayak rehber adayı, kursun ardından her birine Genel Direktörlükçe verilecek
kırkar çift kayak ve ayakkabı ile Kars, Erzurum, Gümüşhane (Bayburt), Erzincan, Sivas ve
Kayseri bölgelerine gidecek ve bölgelerin merkez, kaza, nahiye ve köylerinde beden terbiyesi
mükellefiyetine tâbi tutulan gençlere ve halka her kayak başına asgarî on kişi hesabıyla kursta
öğrendiklerini mevsim sonuna kadar öğretmeğe çalışacaklardı. Diğer bölgelerden gelen
sporcular da gene bu bölgelere evvelce Genel Direktörlük tarafından gönderilmiş kayak
malzemesiyle isteyenlerden en az 50 kişiye kursta öğrendiğini öğrettiği takdirde kendilerine
kayak malzemesi olmak üzere bazı hediyeler verilecekti. Kursun programı gereğince, 1
Aralık'ta açılmasına karar verilmiş olduğundan kayak rehber adaylığına tayin edilen 15 aday
Ankara'da 28 Kasım 1940 tarihinde Genel Direktörün bizzat yaptığı bir teftişten sonra saat 9,5
treniyle başlarında kurs müdürü Dağcılık Federasyonu Başkanı Lâtif Osman Çıkıgil ile kurs
muallimlerinden Asım Kurt ve Mehmetçik olduğu halde hareketle ayın otuzunda Erzurum'a
gelmişler ve aynı gün mevki müstahkem komutanı Zihni Demirtop ve Vali Burhanettin Tekel
tarafından Halkevi önünde teftiş edilmişlerdi. Genel Direktörlük tarafından bir kayak evi
yapılmak üzere Erzurum bölgesine yapılan 12 bin liralık yardım ile bu evin henüz yapılmamış
olmasından dolayı kurs, transit müdürlüğüne ait Deveboynu namıyla bilinen mahalde bulunan
ekip binasında açılmıştı. Kursun açılma törenine Orgeneral Kâzım Orbay, Korgeneral
Mümtaz Aktay, Umumî Müfettiş Nazif Ergin, Tümgeneral Zihni Demirtoy ve Erzurum Valisi
Burhanettin Tekel katılmıştı. Kendilerini kurs muallimleriyle talebeleri karşılamışlar ve gerek
muallimler, gerek talebeler bir gösteri yaptıktan sonra misafirler şerefine ekip binasında 50
kişilik bir öğle yemeği verilmişti. Yemekte bulunan Umumî Müfettiş, Korgeneral,
Tümgeneral ve Vali muallimi, talebelerle "memleket hesabına pek hayırlı olan" bu hareket
hakkında sohbet ettikten sonra Erzurum'a dönmüşlerdi. Kayak dersleri gündüzleri pratik ve
geceleri de teorik olarak her gün yapılmıştı. Genel Direktör Tümgeneral Cemil Taner'le Genel
Sekreter Cemal Göldağ kursun faaliyetini yakından görmek ve tetkik etmek üzere ayın
21'inde Erzurum'a gelerek kursun bulunduğu Deveboynu'nda muallimlerle birlikte kurs binası
önünde talebeler tarafından karşılanmışlardı. Genel Direktör buradaki çalışmaları yakından
görmüş ve neticeden "fevkalâde memnun" kalmıştı (Ulus, 25 Aralık 1940).
Yine kayak sporunun ülkede gelişmesi için 1941 yılında Gerede Kayak Sporları
Müessesesi kurulmuştu (BCA, Fon Kodu: 30-10-0-0, Yer No: 145 40 2).
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Açılan kurslar ülke çapında hemen meyvelerini vermeye başlamıştı. 3 Şubat 1942
tarihinde Kars'ın yerlisi asker ve sivil 100 kadar kayakçı şehre beş kilometre mesafedeki bir
tepeye giderek kayak gösterileri yapmıştı. Bu gösterilerde büyük bir kalabalık da hazır
bulunmuştu (Ulus, 4 Şubat 1942). Yine Ağrı gibi kayak sporuna oldukça müsait yerlerde de
bu spora yönelik yoğun bir ilgi vardı (Tunç, 2018: 122-123).
1944 yılına gelindiğinde ülkede kayak sporuyla binlerce kişinin ilgilendiğini
anlamaktayız. Maarif Vekili Hasan Âli Yücel'in Mecliste verdiği bilgilere göre son iki senede
127 kayak rehberi yetiştirilmişti. 7.850 vatandaş yeniden kayak sporuna girmişti. Bir yılda 8
bine yakın artış kaydetmişti. Vilâyetlere 2.442 kayak ve 1.095 ayakkabı dağıtılmıştı (Ulus, 8
Mayıs 1944).
1944 yılında, yıllardır Erzurum'da açılması istenen modern bir kayak evine dair nihayet
fiili adımlar atılmaya başlanmıştı. Kayak sporuna son derece müsait olan Erzurum bölgesinde
gerek bu bölgenin sporcularını ve gerekse diğer vilâyetlerden gelecek kayakçıları
barındırabilecek büyüklükte modern bir kayak evi kurulmasına karar verilmiş ve binanın
plânları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü mimarî bürosunda hazırlanarak Erzurum'a
gönderilmişti. Erzurum'da Abdurrahman Gazi mevkiinde 1944 yılında inşasına başlanacak
olan bu binada 50 sporcunun aynı zamanda yatmasına müsait ranzalı yatakhaneler yemek ve
istirahat salonları, kayak deposu, kayak tamir yeri, mutfak, kiler, misafir ve büro odaları ve
sair lüzumlu müştemilât, geniş bir teras ve ayrıca patinaj sahası vardı. Binanın dış duvarları
taştan ve çatısı kiremit örtülü olarak inşa edilecekti. Kış mevsiminde kayak sporu için
kullanılacak olan bina yaz mevsiminde de Erzurum'un en güzel mesire yeri olan bu mevkide
dağ ve kır sporu yapılacak, halkın ve gençliğin büyük bir ihtiyacını karşılayacaktı. Bu binadan
başka yine 1944 yılında Erzurum'da şehre çok yakın olan kiremitlik tabya mevkiinde de daha
küçük ölçekte ayrıca bir kayak evi binası inşa edilecekti. Bu iki binanın inşasıyla Erzurum
büyük bir kış sporu merkezi haline getirilmek istenmişti (Ulus, 21 Ağustos 1944). Erzurum
Kayak Evi aynı yıl içerisinde tamamlanmıştı. Bu müessese açıldıktan sonra kayak sporuna
heves ve rağbet günden güne artmıştı. Bazen binden fazla kayakçı sahada faaliyette
bulunmaktaydı. Kayak Evininin soğuğa karşı korunaklı salon ve büfesinin bulunması
seyircilerin de rahatça kayakçıları görmesine imkân vermişti. Bu durum da ailelerin sabahtan
gelerek akşama kadar burada vakit geçirmesine ortam hazırlamıştı (Tanin, 22 Şubat 1945).
29 Ekim 1944 tarihinde ise Kars Kayak Evi açılmıştı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer
No: 1101 24 1 lef 195).
Hükümet gibi Cumhuriyet Halk Partisi de ülkede kayak sporunun geliştirilmesinden
yana bir hedef içerisindeydi. Parti yönetimi bu hedefi gerçekleştirmek için elinden gelen
maddi ve idari desteği esirgemekten hiçbir zaman geri durmamıştı. Parti bu desteği Halkevleri
ve Halkodaları vasıtasıyla gerçekleşmekteydi. Buralara Parti yönetiminden gönderilen kayak
malzemeleri, yapılan yardımın içeriğini oluşturmaktaydı.
Kayak sporuna yönelik Hükümetin ve Partinin yoğun desteği, ülkenin çoğu vilayetinde
bu spora yönelik halkın ilgisini kısa sürede arttırmıştı. Bu spora ilgi gösteren halkevlerinden
biri de Manisa vilayeti Salihli Kazası Halkevi idi. Salihli Halkevi 5 Mart 1945'te Parti
yönetimine gönderdiği yazıyla, kasabaya yakın, iki saat ötede Kömürcüsivrisi denen yerde
kayak sporu yapılabileceğini bildirmiş ve bu konuda Partiden destek istemişti. Parti yönetimi
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14 Temmuz 1945 tarihli cevabi yazısında, Partinin kayak sporu için öncelikle karı bol,
çalışma imkânları çok ve bilhassa uygun olan Doğu ve Kuzeydoğu vilayetlerini ele aldığını ve
bu bölgelerdeki uzun ayların karlar altında kalan köy ve kasabaların gençliğini kayak sporuna
teşvik etmek ve hatta buralarda ulaşım zorluğunu kayaklarla yenme hevesini yaratmak istediği
belirtmişti. Buna rağmen bölge halkevlerine bile sınırlı miktarda yardım yapılabilmekteydi.
Kayak çalışmalarına çok elverişli olan Uludağ için Bursa Halkevine bile henüz bu tarihte
yardım eli uzatılmamıştı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 67). Parti
yönetimi kayakçılığın yurt savunması konusunda da büyük faydaları olduğuna inandığı için
bu sporun Doğu vilayetlerinde geliştirilmesini arzu etmekteydi (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0,
Yer No: 1101 24 1 lef 104).
Ülkede kayak sporu bu yıllarda henüz emekleme aşamasındayken Hükümet hem
ülkedeki kayak sporuna yönelik halkın ilgisini arttırmak hem de bu sporun Türk gençleri
tarafından da ilgilenildiğini göstermek için uluslararası yarışlara da katılmak isteyen gençleri
desteklemişti.
Bu bağlamda 1936 yılında Almanya'da Garmisch'te yapılan ilk uluslararası kayak
yarışlarına katılım sağlanmıştı (BCA, Fon Kodu: 30-18-1-2, Yer No: 61 2 15). Türkiye'nin
katılım sağladığı bu ilk uluslararası kış oyunlarında maksat, bir süredir üzerinde çalışılan
kayak sporunun Türkiye'de de yapıldığını dünyaya göstermekti. Yarışlara Bursa, Ankara ve
İstanbul kulüplerinden birer, Ziraat Enstitüsünden beş kayakçı olmak üzere sekiz kişilik bir
ekip, Antrenör Herbert Ridel ve Genel Sekreter İlyas Sınal'la birlikte Almanya'ya gitmişti.
Ekibin masrafları CHP ve Ziraat Bakanlığı tarafından karşılanmıştı. Yarış sonuçlarına
bakıldığında Türk heyeti yarışlarda bir varlık gösterememişti. Ancak burada derece almaktan
ziyade asıl önemli olan husus, Türklerin de kayak sporuyla ilgilendiğini tüm dünyaya
göstermekti (Güven ve Güven, 2019: 1-8)
Bu tarz bir etkinlik 1942 yılı için de planlanmıştı. Alman Spor Müdürlüğü 6-12 Şubat
1942 tarihleri arasında Germisch- Partenkirhen'de uluslararası bir kayak yarışması tertip etmiş
ve Türk kayak sporcularından beş kişiyi resmi olarak yarışlara davet etmişti. Ancak o
günlerde Türk sporcuların böylesine bir yarışmaya teknik olarak henüz hazır olmadıklarından
davet nazik bir şekilde reddedildi. Buna rağmen yarışlara Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
Türk devletini temsilen yarışları takip ve bu sporun ülkede geliştirilmesine hizmet etmek için
Umum Müdürlük Kayak ve Dağcılık Federasyonu fahri başkanlığını ifa etmekte olan ve
geçmişte Almanya'da yüksek makina mühendisliği tahsili için altı sene kalmış ve aynı
zamanda kayak sporu ile gerek Almanya'da gerekse Türkiye'de 12 seneden beri meşgul olan
Devlet Demiryolları Cer Dairesi Başmühendislerinden Latif Osman Çıkıgil'in temsilci olarak
gönderilmesine karar vermişti. Ancak bu yarışma teknik bir sorun yaşanmasından dolayı
belirlenen tarihte gerçekleşmemişti (BCA, Fon Kodu: 30 10 0 0, Yer No: 145 40 14).
Doğu'daki Sekiz Halkevi Arasında Düzenlenen Kayak Yarışları
Kayak sporunun Hükümet ve Parti desteğiyle 1945 yılına kadar bu şekilde belli bir
seviyeye gelmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Doğu'daki sekiz
halkevi arasında 1945 yılında gerçekleştirilmek üzere bir kayak yarışması planlamıştı.
Esasında Doğu'da ilk defa 1945 yılında kayak yarışı düzenlenmemişti. Daha önce de bölgede
kayak yarışları yapılmıştı. Bu yarışlardan biri de 1943 yılında Erzurum'da yapılan Türkiye
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kayak birincilikleri için yapılan yarışlardı (Ulus, 4 Mart 1943). Ancak halkevleri arasında
düzenlenen yarışlar, araştırmalarımıza göre ilk olarak 1945 yılında gerçekleştirilecekti.
Parti yönetimi, bölgedeki sekiz halkevi kayakçıları arasında bir kayak yarışının
düzenleneceğini Erzurum, Hasankale, Sarıkamış, Kars, Bayburt, Gümüşhane, Aşkale ve Göle
Halkevleri Reisliklerine gönderdiği 18 Aralık 1944 tarihli yazıyla bildirmişti. Burada maksat,
halkevleri gençlerini birbirleriyle tanıştırmak ve bir arada çalıştırma arzusunu kayak sporu
üzerinden gerçekleştirmekti. 27 Ocak'ta Sarıkamış'ta yapılacak yarışlar 1,5- 2 km. iniş, 12-18
km. mukavemet ve kapılı iniş (slalome) şeklinde gerçekleşecekti. Bu yarışlara Erzurum ve
Kars Halkevlerinden 10'ar, Gümüşhane, Bayburt ve Hasankale Halkevlerinden 6'şar, Aşkale
ve Göle Halkevlerinden 3'er kayakçı katılacaktı. Sarıkamış Halkevi de katılıp katılmamakta
serbestti. Nakil ve iaşe masrafları için Parti yönetimi Halkevlerine değişen miktarlarda para
göndermişti. Kayakçılar 18 yaşından küçük olmayacaktı. Yarışlarda dereceye giren
kayakçılara Cumhuriyet Halk Partisi adına hediyeler verilecekti (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0,
Yer No: 1101 24 1 lef 192-193).
Sekiz halkevi arasında yapılacak kayak yarışlarını Ulus gazetesi 23 Ocak 1945 tarihli
sayısının ilk sayfasında okurlarına haber vermişti. Gazete bu faaliyeti, "Halkevimiz gençliğini
birbirleriyle tanıştırma ve bir arada çalıştırma arzusunun, bu yıl, ilk olarak kayak sporu
konusu üzerinde gerçekleşme yolunda olduğunu büyük bir memnuniyetle" karşılamış ve
yarışları organize eden Halkevlerini takdir ettikten sonra yarışların aynı zamanda kayak
sporunun yurt savunmasında diğer her türlü spordan daha faydalı olduğu değerlendirmesini
yapmıştı (Ulus, 23 Ocak 1945).
Yarışlar 27-28 Ocak 1945 tarihinde gerçekleşmişti. Buna göre 27 Ocak 1945'te yapılan
15 kilometrelik mukavemet yarışını Erzurum Halkevinden Lütfü Avcuoğlu 1 saat 3 dakika 43
saniye ile birinci bitirmişti. 28 Ocak'taki 2 kilometrelik iniş müsabakasını Kars Halkevi
kayakçılarından Kemal Özkan 2 dakika 45 saniye ile birinci bitirmişti, Kapılı iniş yarışmasını
da Sarıkamış Halkevinden Osman Yüce 28 saniye ile birinci bitirmişti (BCA, Fon Kodu: 490
1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 136-137-138).
CHP Genel Sekreterliğince Sarıkamış'ta sekiz halkevi kayakçısı arasında tertip edilen
bu yarışlara ait rapor, 4 Şubat 1945 tarihinde Sarıkamış Halkevi Reisi Memduh Çalkavur
tarafından hazırlanmıştı. Rapora göre yarışlara katılan halkevleri ve kayakçı sayısı şu şekilde
idi:
Halkevinin
Adı

Davet
Kadrosu

Geldiği Kadro

Yarışlara
giren kadro

Erzurum

10

7

5

Kars

10

6

5

Gümüşhane

6

3

3

Aşkale

3

1

1

Hasankale

6

3

3

Bayburt

6

0

0
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Göle

3

2

0

Sarıkamış

Serbest

16

15

Erzurum Halkevi kayakçıları 17 Ocak 1945'te yaya olarak kayaklarını kullanmak
suretiyle Erzurum'dan hareket ederek Hasankale'ye gelmiş ve bura Halkevi kayakçılarıyla
birlikte yola devam etmişler ve 22 Ocak'ta Sarıkamış'a ulaşmışlardı. Seyahatleri 5 gün
sürmüştü.
Kars Halkevi kayakçıları da 23 Ocak'ta yaya olarak kayaklarını kullanmak suretiyle
hareket etmişler ve ertesi günü Sarıkamış'a varmışlardı.
Gümüşhane Halkevi kayakçıları 17 Ocak'ta hareketle 25 Ocak'ta trenle Sarıkamış'a
gelmişlerdi.
Bayburt grubu 25 Ocak'ta hareket etmişti. Ancak fırtına yüzünden geri çağrılmışlardı.
Bu sebeple yarışlara katılım sağlayamamışlardı.
Göle grubu yarışlara geç katıldığı gibi üçüncü yarışa da katılmamıştı.
Misafirler akşamları Halkevi okuma salonunda toplanarak milli marşlar söylemiş, milli
oyunları oynamıştı.
Yarış günü yarış sahası Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla süslenmiş, seyirciler için
çadırlar kurulmuştu. Yarışlar, Tümen Komutanı General Kamil Başakçı, Kaymakam Mustafa
Bağrıaçık, Parti Reisi Sabit Özkazanç, Belediye Reisi Dursun Şanda olmak üzere 500'e yakın
seyirci tarafından heyecanla takip edilmişti. Yarışlar planlandığı gibi samimi bir ortamda
yapılmıştı. 29 Ocak akşamı yarışlara katılan gençler şerefine Halkevi tarafından 80 kişilik bir
akşam yemeği tertip edilmişti. Genel Sekreterliğin dereceye giren kayakçılara verilmek üzere
gönderdiği şamdan ve gümüş tepsiler törenle grup başkanlarına verilmişti. Ertesi günü Göle
grubu yaya olarak diğer gruplar da trenle mahallerine dönmüşlerdi. Kayakçıları mahalli idare
amirleri ve kalabalık bir halk grubu tezahüratla uğurlamıştı. Sarıkamış'ta fotoğrafçı ve
amatörler için de malzeme bulunmadığından çalışmalar fotoğraflanamamıştı (BCA, Fon
Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 132-134).
Parti Genel Sekreterliği kayak yarışının istenilen şekilde düzenlenmesinden dolayı
memnuniyetini Sarıkamış Halkevine 20 Şubat 1945'te bildirmişti (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0,
Yer No: 1101 24 1 lef 130).
Sivas ve Kayseri Halkevleri Arasında Düzenlenen Kayak Yarışları
Cumhuriyet Halk Partisinin organizasyonuyla 1945 yılında gerçekleştirilen bir diğer
yarış, Sivas ve Kayseri Halkevleri arasında düzenlenen yarıştı. Bu halkevlerinden Sivas
Halkevi kayakçılarının katıldığı ilk yarış esasında bu olmayacaktı. Ayrıntısına ulaşamasak da
Sivas Halkevi kayakçıları, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü'nün 1 Şubat 1943 tarihinde
tertip ettiği kayak yarışlarına katılmıştı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef
33).
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Sivas ve Kayseri Halkevleri arasında
yukarıdaki örnekte de olduğu gibi Halkevleri gençlerini birbirleriyle tanıştırmak ve bir arada
çalıştırma arzusunu kayak sporu üzerinden gerçekleştirmek için Sivas ve Kayseri Halkevleri
arasında Gemerek'te bir yarışma planlamıştı. Gemerek'in tercih edilme sebebi buranın her iki
vilayete ortalama 140 km. uzaklıkta olmasıydı. Planlamaya göre kayakçılar 27 Ocak 1945
tarihinde Gemerek'te buluşacaktı. Yapılacak kayak yarışları, 1,5-2 km. iniş ve 12-18 km.
mukavemet ve kapılı iniş şeklinde olacaktı. Her iki Halkevinden 20-25 kayakçı seçilecekti.
Bunlar 18 yaşından aşağı olmayacaktı. Her kayakçı iki battaniye ile lüzumlu olan kayak
malzemesini ve varsa müzik aletlerini de yanlarında getirecekti. Gemerek'e gidiş kayakla
olacak, dönüş masrafları ise Parti yönetimi tarafından karşılanacaktı (BCA, Fon Kodu: 490 1
0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 64-65).
Sivas Halkevi yarış öncesi ulaşım planını yapmış bunu da Parti yönetimine bildirmişti.
Buna göre günde ortalama 21 km. yürüyüşle mesafe beş günde alınacaktı. İlk mola yeri Çallı
sonra Hanlı, Şarkışla, Karagöl ve Gemerek olacaktı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No:
1101 24 1 lef 62).
Kayseri Halkevi kayakçıları da yaya olarak kayaklarıyla Gemerek'e ulaşacaklardı.
Ancak o günlerde zeminde kaymaya müsait kar olmadığı için Kayseri ekibi Gemerek'e trenle
gelmişti (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 60).
25 kişilik Kayseri Halkevi kayakçıları arasında Kız Enstitüsünde öğretmen Hadiye
Bozok ve Nebahat Kaymakçı isminde iki de bayan öğretmen vardı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0
0, Yer No: 1101 24 1 lef 59). Sivas Halkevi kayakçıları arasında da Saadet Gül isminde bir
bayan kayakçı vardı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 56).
Her iki Halkevi kayakçıları 26 Ocak'ta Çubuk köyüne gelmişler ve birlikte Gemerek'e
yürümüşlerdi. Kayakçılar, Nahiye Müdürü, Baş Öğretmen, Belediye Reisiyle birlikte nahiye
merkezine bir km. mesafede davul, zurna ve bayraklarla büyük bir kalabalık tarafından
karşılanmıştı. Ertesi sabah bütün Gemereklilerin ilkokul çocuklarının da katılımıyla yapılan
merasimde mevzu ve gaye üzerinde Sivas Halkevi Reisi ve yarışma müdürü Nüzhet Çubukçu
tarafından izahat verilmişti (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1 lef 44-46).
27 Ocak 1945 tarihinde yarışlar gerçekleştirilmişti. Ancak slalome yarışının bitmesine
14 kişi kala Sivas Halkevi Reisi ve yarışma müdürü Nüzhet Çubukçu tarafından mevcut tek
kronometrenin bozulduğunun tespit edilmesi ve başkaca bir kronometre bulunamadığından
zamanın kısalığı dolayısıyla temini imkansız görülmüş ve müsabakanın neticelendirilmesine
imkan bulunamamıştı. Bu durum Sivas Halkevi Reisi ve Müsabaka Müdürü Nüzhet Çubukçu,
Kayseri Halkevi Spor Kolu Başkanı Galip Güneri, Hakem Sivas Öğretmen Okulu Spor
Öğretmeni Kemal Enöktem, Hakem Kayseri Hükümet Tabibi Hayrettin Tanrıkut ve Hakem
Sivas Erkek Sanat Enstitüsü Spor Başkanı Kayıhan Karabelen tarafından ortaklaşa tutulup
imzalanan tutanakla Parti Genel Sekreterliğine bildirilmişti (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer
No: 1101 24 1 lef 49).
Tutanak bu şekilde hazırlanmış olmasına rağmen daha sonra her iki Halkevi idaresinin
de yarışlardan memnun kalmadığını, Parti Genel Sekreterliğine birbirlerini suçlar şekilde
gönderilen yazılardan anlamaktayız. Sivas Halkevi Reisi kronometrenin bozukluğunu gerekçe
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gösterip Kayseri ekibinin yarışmak istemediğini, Kayseri ekibi de yarışlara hile karıştırıldığını
bu sebeple yarışmadan çekildiğini belirten yazı göndermişti. Kayseri Halkevi adına kafile
başkanı Galip Güneri ve diğer katılımcı 3 kişiyle birlikte gönderilen yazıda bu yarışta görülen
noksanlıklar olarak,
1. Yarışın idaresinin Sivas Halkevi Reisine verildiği halde bir kaç gün evvelden yarış
yerlerinin temin edilmemiş olması,
2. Yarışın idaresinin merkezden gönderilen bir hakem ve idareciye verilmemiş olması,
3. Hariçten şu veya bu nam altında bazı kimselerin müdahalesinin olması gösterilmişti.
Kayseri ekibi ayrıca kalabalık bir kafilenin kayak alanına kayarak gitmesinin mola
yerlerinde sıcak çay ve yatacak yerlerin hazırlanmamasındaki güçlüklerle karşılaşacağını,
uzun yürüyüşler için 5 ile 7 kişiden fazla kayakçı bulunmaması gerektiğini, bundan sonra
kalabalık bir kadro ile yapılacak karşılaşmaların bir otel ve bir kulübe ile 60 kişiyi tam
konforlu, 100 kişiyi de sıkışarak alabilecek bir teşkilata sahip olan Kayseri Tekir Kayak
Otelinde veya Sivas'ta yapılmasını istemişti (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0, Yer No: 1101 24 1
lef 39-41).
Parti Genel Sekreterliği gelen bu yazılar üzerine 25 Şubat 1945 tarihinde her iki
Halkevine bir yazı göndermişti. Bu yazıda Parti yönetiminin iki ayrı yerde bulunan Halkevi
gençlerinin bir araya gelmelerini ve tam bir gönül ve işbirliğiyle, bir kardeşlik havası içinde
çalışma ve kaynaşmalarını sağlamanın esas düşünce olduğunu, yarışmanın ise ikinci hatta
üçüncü planda tutulduğunu belirtmişti. Her iki Halkevinin gönderdiği raporlardan hareketle
üzüntü duyulduğunu ve yarışı düzenlerken hedeflerinin tam olarak gerçekleşmediği
belirtilmişti. Kayseri Halkevinin yarış için Genel Merkezden hakem gönderilmesi, idari ve
teknik noktaların genel merkez tarafından ayarlanması isteğine karşılık Parti yönetimi, bilerek
ve isteyerek bu hususların yerine getirilmediğini, bunun sebebinin de Halkevi idarelerine karşı
güven sorunu olacağını belirtmiştir. Ayrıca Sarıkamış'ta toplanan Halkevlerinin bütün idari ve
teknik her türlü işin ora Halkevine bırakılmış ve her yöndeki sonuçların Parti yönetiminin
istediği gibi olduğu da belirtilerek Sivas ve Kayseri Halkevlerinin bu işi beceremediklerine ve
Parti yönetiminin bu yarışı planlarken maksadın hâsıl olmadığına vurgu yapılmıştı. Ardından
ilk fırsatta Yozgat Halkevi gençlerinin de aralarına katılarak tespit edilecek bir yerde ve
zamanda tekrar bu Halkevlerinin bir araya getirileceği yazılmıştı (BCA, Fon Kodu: 490 1 0 0,
Yer No: 1101 24 1 lef 39).
Parti Genel Sekreterliğinin Kayseri, Sivas ve Yozgat Halkevi gençlerini daha sonraki
tarihlerde bir araya getirdiğine dair bizim elimizde ulaşabildiğimiz bir bilgi olmamakla
beraber Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından 9 Şubat 1945 tarihinde Yozgat'ta Orta
Anadolu Kayak Sporu Grup Birinciliği adıyla kayak yarışlarının tertip edildiğini biliyoruz. Bu
yarışlara Kayseri, Sivas, Bayburt ve diğer Orta Anadolu sporcuları katılmışlardı (Ulus, 17-18
Şubat 1945).
Sonuç
Türkiye'de kayak sporuyla ilk kez Osmanlının son döneminde askeri amaçla
ilgilenilmeye başlanmıştı. Sivil halkın ilgilenmesi ise 1930'lu yıllarda başlamıştır. Gerek bu
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spor dalı gerekse diğer tüm spor dallarında ülke gençlerinin önünü açan gelişme ise 1938
yılında Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün kurulması olmuştu.
Bu Direktörlük'le birlikte özellikle çalışmamıza konu olan kayak sporunun
geliştirilmesinde Hükümetin en büyük yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi idi. Parti
yönetimi ülkede kayak sporunun gelişmesi için kendi kuruluşu olan Halkevleri ve
Halkodalarından istifade edecektir. Kayak sporuna müsait bölge halkevlerine ilk etapta
gönderilen kayak malzemeleri sayesinde bölge halkının bu sporla tanışması sağlanmıştı. Kısa
sürede Türk halkınca çok sevilen kayak sporuna yönelik ilgi birkaç yıl içinde binlerle ifade
edilmeye başlanmıştı. Hatta öyle ki, yöresinde kayak sporunun geliştirilmesi için destek
isteyen halkevlerinin bu çağrılarına bile Parti yönetimi cevap veremez hale gelmişti. Parti
yönetiminin bu konudaki önceliği özellikle Doğu vilayetleriydi.
Özellikle Doğu vilayetlerinde kayak sporunun geliştirilmek istenmesinin birden çok
sebebi vardı. Bunlardan birincisi, bölge coğrafya ve iklim şartları itibarıyla bu spor dalına çok
müsaitti. İkincisi bölgede kış mevsiminde güç sağlanan ulaşım zorluğunun kayak sporuyla
aşılabileceği bölge halkına gösterilmek ve öğretilmek istenmişti. Üçüncüsü vatan
savunmasında yeri geldiği zaman ulaşımı kolaylaştıracağı düşüncesiyle bu kayak
faaliyetinden çok faydalar elde edileceğine dair inanıştı. Dördüncüsü ise farklı yörelerdeki
gençleri birbirleriyle tanıştırmak ve bu sayede ülke gençlerini birlik ve beraberlik duygusu
içinde hareket ettirmekti.
İşte bu hedeflerle Parti yönetimi tarafından ilk defa 1945 yılında Doğu Anadolu ve
Kuzey Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Kars, Sarıkamış, Gümüşhane, Bayburt,
Hasankale, Aşkale ve Göle Halkevleri kayakçıları Sarıkamış'ta bir araya getirilmişti.
Organizasyonda bazı sorunlar yaşansa da sonuç Parti yönetiminin tam da istediği gibi
olmuştu.
1945 yılında Parti yönetiminin halkevleri gençlerini kayak yarışı üzerinden bir araya
getirip tanıştırmaya, kaynaştırma dair düzenlediği bir diğer organizasyon, Kayseri ve Sivas
Halkevleri kayakçılarının Gemerek'te buluşturulmasıydı. Bu buluşma gerçekleşmişti. Ancak
yarışlar sonrasında her iki Halkevinin de birbirlerini suçlar şekilde Parti Genel Merkezine
yazılar göndermesi üzerine Genel Merkez, bu organizasyonların yapılma sebebinin
önceliğinin yarış olmadığını bir kez daha bu iki Halkevi yönetimine bildirmiş ve daha sonraki
ilk müsait zamanda maksadın hâsıl olması için tekrardan bir organizasyon yapılacağını
belirtmişti.
Daha sonraki bir tarihte yeni bir organizasyon yapılıp yapılmadığı hakkında bir bilgi
sahibi olmasak da o yıllarda Hükümet partisi, Cumhuriyet Halk Partisinin ülkede özellikle
Doğu ve Kuzey Doğu vilayetlerinde kayak sporunun geliştirilmesine dair maddi, manevi çok
büyük gayretler sarf ettiği bir gerçektir. Tek Parti Dönemi'nin sonlarına doğru ülkede kayak
sporuyla uğraşan kişi sayısının neredeyse on bine yaklaşması işte bu gayretin bir ürünüdür.
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EKLER

Ek 1. Erzurum'da yapılan kayak evinin karşıdan görünüşü

Ek 2. Erzurum Kayak Evinin farklı cephelerden görünüşü
(Ulus, 21 Ağustos 1944)
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Tunceli Ovacık’a Bağlı Güneykonak, Koyungölü ve Yeşilköy’de Bulunan Bir Grup
Ahşap Eserin Değerlendirilmesi
Mehmet KULAZ1
Mustafa YILDIRIM2
Aytaç AKINAY3
Özet
Anadolu kültürünün göstergesi olan el sanatları, toplumun tarihi geçmişini, ekonomik
faaliyetlerini, gelenek ve göreneklerinin birer yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
bakımdan el sanatları sadece sanat değeri taşımamakta aynı zamanda ait olduğu toplumun
sosyal yapısını da yansıtmaktadır. El sanatları konusunda geçmişten günümüze kadar
çalışmaların yoğun olarak yapıldığı diğer bölgelerde olduğu gibi Tunceli’de de görüyoruz.
Günümüzde ise teknolojinin de gelişmesi ile birlikte el sanatlarına olan ilgiyi kısmen de olsa
azaltmıştır. Anadolu’nun köylerinde el sanatları hala geçerliliğini devam ettirmektedir.
Bunların içerisinde ahşaptan yapılan örneklerin günümüze gelebilen veriler doğrultusunda
yoğun olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. İşlenmesinin kolay olması açısından tercih
edilen ahşap, nemden, mikroorganizmalardan ve iklim şartları gibi sebeplerden günümüze
ulaşamamaktadır. Çalışma kapsamında Tunceli Ovacık’a bağlı Güneykonak, Koyungölü ve
Yeşilköy’de yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen bir gurup ahşap eserin malzeme, yapım
tekniği ve süsleme özelliklerini vb. belirlemek geleneksel kültürümüzdeki yeri ve önemini
saptamak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, çalışmaya dâhil edilen eserlerin ölçüleri yerinde
incelenerek alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ele alınan eserlerin malzeme cinsi, yapım
tekniği, süsleme özellikleri ve estetik açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen
bulgular doğrultusunda eserlerin kataloglarını çıkararak, geleneksel kültürümüzdeki yerini
saptamak, belgelemek ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak temel
amacımızdır.
Anahtar Kelimeler: Ahşap el sanatları, miras, kültür, malzeme, estetik, süsleme
EVALUATION OF A GROUP OF WOODEN WORKS IN GÜNEYKONAK,
KOYUNGÖLÜ
AND YEŞİLKÖY AFFILIATED TO TUNCELİ OVACIK
Abstract
Handicrafts, which are the indicators of Anatolian culture, emerge as a reflection of
the history of the society, economic activities, traditions and customs. In this respect,
handicrafts do not only have an artistic value but also reflect the social structure of the society
they belong to. We see it in Tunceli, as in other regions where work has been done intensively
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on handicrafts from past to present. Today, with the development of technology, it has
partially reduced the interest in handicrafts. Handicrafts are still valid in the villages of
Anatolia. Among them, it is possible to say that the samples made of wood are used
extensively in line with the data that can come up today. The wood, which is preferred for its
ease of processing, cannot survive due to moisture, microorganisms and climatic conditions.
Within the scope of the study, the material, construction technique and decorative features of
a group of wooden works identified as a result of the researches in Güneykonak Village,
Koyunlake and Yeşilköy in Tunceli Ovacık. It is aimed to determine its place and importance
in our traditional culture. As a result, the measurements of the works included in the study
were examined on-site and photographs were taken. The material type, construction
technique, decorative features and aesthetics of the studied works have been studied
comprehensively. Our main goal is to catalog the works of art in line with the findings, to
determine its place in our traditional culture, to document it and to transfer this heritage to
future generations.
Keywords: Wooden crafts, heritage, culture, material, aesthetics, decoration
Giriş
Tunceli, çok sarp ve dağlık bir bölgedir. Tarihi olarak çok eski çağlara dayanması,
korunaklı bir yapısı olmasıyla doğrudan ilgilidir. 1968-1970 yıllarında Çemişgezek ilçesi
yakınında bulunan Pulur Höyüğü’nde yapılan kazılarda Tunceli tarihi hakkında önemli
bulgular ortaya çıkarılmıştır. Höyük’te, MÖ. 5000-3000 yıllarına ait kültür katmanlarında
tunç Çağı’na ait bilgiler elde edilmiştir. Bu kazılarda kale görünümünde evlere, evlerin içinde
çeşitli bölümlere, ocak, dibek ve öğütme taşlarına çeşitli hayvan resimlerinin yapıldığı
kabartmalara, tunç iğne ve kazma gibi madeni eşyalara rastlanmıştır. İlk sakinlerini Orta
Asya’dan gelen Türk kavimlerinin oluşturduğu Tunceli, daha sonra Anadolu’da büyük bir
siyasal birlik oluşturan Hititlerin egemenliğine girmiştir. Hititler’in M.Ö 13. Yüzyılda Tunceli
yöresine hâkim oldukları anlaşılmaktadır. Hititlerden sonra bölge birçok medeniyete ev
sahipliği yapmıştır. Tunceli, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Anadolu’da
Türklerin egemenliğinin hızla yayıldığı dönemde bölge 1087 yılında kesin olarak Türklerin
egemenliği altına girmiştir. Yöre 1087 yılından itibaren Selçuklular, Mengücekler ve
Akkoyunlular’ın hakimiyeti altında kalmış, 1473 yılında da Osmanlıların egemenliği altına
girmiştir (Işık,2012:10).
Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Tunceli, tamamen Fırat havzası içinde yer alan ve
dağlarla çevrili yüksek rakımlı bir ilimizdir. Oldukça eğimli dağlar ve ırmaklarla çevrili olan
kent, Erzincan, Bingöl ve Elâzığ illerine komşudur (Canpolat, 2019: 183). Yöre engebeli
coğrafyasından dolayı tarım arazileri oldukça sınırlıdır (Saraçoğlu, 1989: 208). İlin sahip
olduğu dağlık coğrafya, sınırlı tarım alanları ve iklim koşulları yöre insanını daha çok
hayvancılık yapmaya yönlendirmiştir. Bu yönelimin neticesinde de geleneksel el sanatlarının
bir çeşidi olan dokumacılık gelişmiştir. Tunceli’de dokumacılığın yanı sıra; maden sanatı,
çanak-çömlek yapımı, deri işleme de gelişmiştir (Işık,2012:15).
İlin el sanatları içinde ahşap da önemli bir yere sahiptir. Ahşap sanatının Tunceli’de
önemli olmasının nedeni; doğal dokusu, estetik görüntüsü, kolay ulaşılabilir olması, ses ve ısı
yalıtımının iyi olması gibi özellikler sıralanabilir (Altun, 2020: 3). Özellikle ilin gelişmiş
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dokumacılığına bağlı olarak yün ve ip elde etmek için çeşitli ahşap gereçler üretilmiştir.
Ahşabın dokumacılık dışında mutfak gereçlerinde, bahçe ve tarım aletlerinde de yaygın
kullanıldığı görülmüştür. Bölgede ahşabın böylesine farklı alanlarda kullanılması ahşap
sanatında zengin bir çeşitliliğe neden olmuştur.
Çalışma kapsamında Tunceli Ovacık’a bağlı Güney Konak Köyü, Koyungölü ve
Yeşilköy’de zor şartlarda yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen bir gurup ahşap eserin
malzeme, yapım tekniği ve süsleme vb. özelliklerini belirlemek geleneksel kültürümüzdeki
yeri ve önemini saptamak amaçlanmıştır. Sonuç olarak, çalışmaya dâhil edilen eserlerin
ölçüleri yerinde incelenerek alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ele alınan eserlerin malzeme
cinsi, yapım tekniği, süsleme özellikleri ve estetik açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.
Elde edilen bulgular doğrultusunda eserlerin kataloglarını çıkararak, geleneksel
kültürümüzdeki yerini saptamak, belgelemek ve bu mirası her ne kadar, makineleşmenin
artması, ihtiyaç maddelerinin bu sebeple daha uygun maliyetle elde edilmesi sonucu el
sanatları birer geçim kaynağı olma gerekçesi ortadan kalkmışsa da geçmişte üretilen el
sanatlarını gelecek nesillere aktarılmasını ve titizlikle korunmasını sağlamak temel amacımız
olmuştur.
Ahşabın Tanımı ve İşçiliği
Türkçede ağmak yani yükselmek manasına gelerek “ağaç” denilmiştir. Ahşap
kelimesinin aslı, Arapça haşebin (ağaç, kereste) çoğulu olan “ahşap”dır. Türkçe’de çoğul
anlamını yitiren ahşap, “herhangi bir imalatta kullanılmak amacıyla yakılmamak üzere
ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kereste”anlamına gelmektedir (Yücel,1989:181).
Tarih öncesi çağlardan beri ahşap sağlamlığı, sıcaklığı dokusuyla ve birçok alanda
kullanımının devam ettiği bir malzeme olmuştur. Ağacın oyularak, yontularak, işlenerek süs
ve günlük kullanım eşyası biçimini almasına ahşap işçiliği denilmektedir. Ahşap işçiliğinin,
yapılan araştırmalar ve kazılar sonucu elde edilen bilgilerden yola çıkılarak, kaynağının tarih
öncesi çağlara dayanan bir sanat dalı olduğu bilinmektedir. Özellikle Orta Asya’da birçok
kurganda yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan at koşum takımları, masalar, günlük
kullanım eşyaları, oyulmuş ağaç gövdesinden yapılmış lahit, ağaç işçiliğinin çok eski tarihlere
dayanan bir geçmişi olduğunu bize göstermektedir (Çetindaş,1998:263).
Ahşap Oymacılığı
İnsanların varoluşundan bu yana ahşabı mimari elemanı olarak kullanılmıştır. Tarihsel
süreçte insanların göçebe olarak yaşadıkları dönemde, aile kavramının ve tarımın gelişmesiyle
birlikte yerleşik hayata geçen toplum için ortaya çıkan mekân ihtiyacı, çevrede doğal yollarla
yetişen ağaçların dallarıyla veya kamışlarla yapmış oldukları kulübelerle giderdikleri birçok
kaynakta bahsedilmektedir. Toplumun tarıma verdiği önemin artması ile birlikte yerleşik
hayata geçiş hızlanmış ve ahşabın mimaride kullanımı giderek artmıştır. Avrupa’da Orta çağ
dönemi boyunca ahşap mimarinin şekillenmesinde oldukça fazla kullanılmıştır (Hasol,
1997:33).
İhtiyaçları karşılamak amacıyla başlanan her şeyde zamanla, insanların
vazgeçemedikleri unsurlardan biri olan süsleme de girmiştir. Ahşabın çok eskiden başlayan
hikâyesi en etkili olarak Mısır medeniyetinde karşımıza çıkmıştır. Zaman içerisinde günlük
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ihtiyaçlara yönelik eşyaların süslenmesiyle el sanatlarının gelişmesine katkısı olmuştur. Tek
başına olduğu kadar metaller, kıymetli taşlarla ve hayvandan elde edilen maddelerle (Fil dişi,
kemik, bağa vs.) süslenerek göz zevkine de hitap etmeye başlamıştır. Ahşap oyma sanatında
çizilen her desen, üretilen her eser ustaların marifetli ellerinde hayat bulmuştur. Her bir
desenin ayrı bir hikâyesi, simgelediği bir anlamı vardır.
İnsanların madeni işlemeye başlaması ile kesici ve delici olarak metalden yapılmış el
aletleri kullanılmış, oyma, torna ve farklı kesim teknikleri ile ahşap sanatında çeşitli
gelişmeler baş göstermiştir. Her dönem her yenilik kendinden önce gelen zamana tepki olarak
ortaya çıkmış ve farklılığını ortaya koymuştur. El işçiliğinin kullanıldığı, gösterişli eşyalar
üretilmiş, ahşabın estetik özelliği, dokusu eşya üzerinde tüm güzelliği ile kullanılmıştır
(Şener, 2006:305).
Ahşap oymacılığının tarihine baktığımızda ilk dönemlerde estetik ön planda olmamıştır. Daha
çok gerekli olan ihtiyacın karşılanmasında kullanılmıştır. İlerleyen dönemlerde ihtiyacın
karşılanması ile birlikte ahşap oymacılığı estetik ve süsleme alanında da uygulanmaya
başlanmıştır. Bunun sonucunda ahşabın estetik ve zenginliği ön plana çıkmıştır.
Makineleşmenin olmadığı dönemlerde ahşap üzerine yapılan oymanın zaman alması,
sosyokültürel farklılıklar sonucu temizlik gibi sebeplerden dolayı ahşap işleme sanatında bir
canlılık, estetik ve sanat kazandırmak için bölgesel motifler şeklinde ahşap malzeme
yüzeyinde uygulanmaktadır (Asarcıklı,2002:28). Günümüzde de bu sanat değişikliğe
uğramasına rağmen hayatımızı süslemeye devam etmekte, yeni girişimciler eli ile gelecek
nesillere aktarılmaktadır. Türk toplumu Anadolu coğrafyasına geldiklerinde ahşabı birçok
alanda kullanma geleneğini kendileri ile birlikte getirmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlı
imparatorluğu dönemlerinde tercih edilen ahşap oymacılığı, bölgede ve Tunceli de tespit
edilen mimari yapılarda özellikle üst örtü, kapı, pencere el sanatlarında ise çeyiz sandığı vb.
süslemelerinde ahşap oymacılığı kullanılmıştır (Işık, 2012:69).
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Katalog

Katalog No

:1

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Kürsü

Yerel Adı

: İskemi

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Güneykonak(Çaxperi)

Yapım Malzemesi

: Ceviz

Yapım Tekniği

: Kertme-Çakma

Ölçüleri
En

: 16 cm

Boy

: 24 cm

Tanımı: Bölgede iskemi olarak isimlendirilen ve yer sofrasında yemek yerken ya da özellikle
toprak evlerin üzerinde oturmak amacıyla kullandıkları oturak veya kürsüdür. Birçok ahşap
ustasının tamamen ahşap malzemeden özenle hazırladığı veya kırsalda yaşayan köy halkının
kolaylıkla yapabileceği iskemleler, benzer ölçülerde iki parçanın yarım kertilerek ve kertilen
yerlerin birbirine geçirilmesi sonucu çivi ve tutkal yardımıyla monte edilmesiyle elde edilir.
Ayakların oturulacak genişlikte ahşap parçalarla üzeri kapatılır. Çapraz kısımlar karşılıklı
olarak bir parça yardımıyla sağlam olması açısından sabit hale getirilir. Özenle hazırlanan
iskemleler kadar, günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve bölgede oldukça yaygın olan kürsüler
tercih edilmektedir. Günümüzde bölgede özellikle kırsalda oldukça fazla kullanılmaktadır.
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Katalog No

:2

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Sepet

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Güneykonak(Çaxperi)

Yapım Malzemesi

: Söğüt

Yapım Tekniği

: Bükme

Ölçüleri
Boy

: 65 cm

Çap

: 65 cm

Tanımı: Tunceli bölgesinin engebeli dağlarında katır tarzı hayvanlarla özellikle meyve ve
sebzelerin taşımacılığında kullandıkları sepetler, meşe, söğüt gibi ince dalların bir araya
getirilmesiyle üretilmektedir. Birçok ürünün taşınmasında kullanılan sepet günümüz
koşullarında, kullanımı giderek azalmaktadır. Bölgede ve kırsalda evlerde dekor amacıyla
kullanılmaktadır.
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Katalog No

:3

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.MehmetKULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Yün Tarağı

Yerel Adı

: Sane

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Güneykonak(Çaxperi)

Yapım Malzemesi

: Ceviz

Ölçüleri
En

: 15-25 cm

Boy

: 45 cm

Tanımı: Bölgede kilim, halı, cicim, heybe, eldiven, çorap veya benzer tarzda ürünlerin
yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgelerde
koyun ve keçi yünleri kırklık olarak bilinen makas yardımıyla yünler kırpılır, kırpılan yünler
yıkanıp temizlendikten sonra kurutulmaya bırakılır. Kurumuş yünler tarandıktan sonra
eğirilmeye başlanır. Bu tarama işleminin yapıldığı malzemeye yün tarağı denilmektedir. Yün
tarağının birden fazla çeşidi vardır. Elde tutulan ve yün üzerinde yünün taranmasına yarayan
daha küçük ebatlarda olduğu gibi uzunluğu bir metre olan ve uç kısmına metalden yapılmış
dişli bir tarağın monte edilmiş şeklide bulunmaktadır. Tunceli yöresinde özellikle ekonominin
etkisiyle kullanımında azalma olmuştur.

376

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Katalog No

:4

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.MehmetKULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Teşi

Yerel Adı

: Reşki

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Güneykonak(Çaxperi)

Yapım Malzemesi

: Ceviz

Yapım Tekniği

: Torna

Ölçüleri
Boy

: 40 cm

Çap

: 1.5 cm

Tanımı: Anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi Tunceli yöresinde de hayvancılığın yoğun
olarak yapılmasının etkisiyle birtakım el aletleri üretilmiştir. Temizlenen yünlerin yün
tarağıyla taranması sonucu iplik haline getirilmesinde kullanılan alete “teşi” denilmektedir.
Teşi yapım süreci de ahşap işçiliğinin önemli ürünlerindendir. Bölgede geçmişten günümüze
kadar birçok evde birden fazla bulunmasına özen gösterilmiştir. Boyu 25-45 santimetre çapı
ise 1,5 santimetre olarak torna makinesinde üretilmiştir. Makineleşmenin sonucunda
günümüzde yok olamaya yüz tutmuş teşi, kilim, cicim ve benzeri dokumalarda hammadde
olarak kullanılan ipin eğrilme görevini görmesi açısından son derece önemli kabul
edilmektedir. Anadolu’nun özellikle kırsal kesimlerinde İğ olarak bilinen gerecin kullanımı
günümüzde maalesef azalmaktadır.
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Katalog No

:5

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.MehmetKULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Sandık

Yerel Adı

:

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Koyungölü Köyü(kedek)

Yapım Malzemesi

: Çam (Sarı Çam)

Yapım Tekniği

: Çakma

Ölçüleri
En

: 57

Boy

: 95

Derinlik

: 30

Tanım: Geçmişten günümüze kadar eşyaların kolay taşınabilirliğini sağlamak amacıyla
sandıklar kullanılmıştır. Özellikle gelinlerin çeyizleri ya da değerli eşyalar sandıklarda
korunurdu. Günümüze baktığımızda sandıkların bu işlevinin hala devam ettiğini görmekteyiz.
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde bulunan sandık örnekleri de aynı
şekilde çeyizlerin saklanması, dokuma örneklerinin korunması amacıyla kullanılmaktadır.
Sandık Tamamen çakma tekniğinde yapılmış birleştirme yerlerinde çivi kullanılmıştır. Ön
yüzeyinde süsleme olarak kullanılan metal levhalardan desenler oluşturularak yüzeye çivi
yardımı ile sabitlenmiştir. Kullanılan metal levhalar iki farklı renge boyanarak hareketlilik
sağlanmıştır. Sandığın ön yüzü haricinde diğer yüzeylerde herhangi bir süsleme programı
bulunmamaktadır. Anadolu’nun birçok bölgesinde olduğu gibi Tuncelide de sandık geleneği
devam etmektedir.
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Katalog No

:6

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.MehmetKULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Sandık

Yerel Adı

:

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Koyungölü Köyü(kedek)

Yapım Malzemesi

: Ceviz

Yapım Tekniği

: Kırlangıç Kuyruğu Birleştirme-Çakma

Ölçüleri
En

: 57

Boy

: 95

Derinlik

: 30

Tanımı: Geçmişten günümüze kadar eşyaların kolay taşınabilirliğini sağlamak amacıyla
sandıklar kullanılmıştır. Özellikle gelinlerin çeyizleri ya da değerli eşyalar sandıklarda
korunurdu. Günümüze baktığımızda sandıkların bu işlevinin hala devam ettiğini görmekteyiz.
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde bulunan sandık örnekleri de aynı
şekilde çeyizlerin saklanması, dokuma örneklerinin korunması amacıyla kullanılmaktadır.
Ceviz malzemeden yapılmış olan sandığın ön cephesinde oyma- kabartma tekniği
uygulanarak bir madalyon içerisinde dal, yaprak ve gül motiflerinden oluşan bir kompozisyon
yer almaktadır. Bu madalyonun iki tarafından madalyonu taşıyan iki Arslan yer almaktadır.
Dört köşede ise çeyrek daireler içerisine yaprak motifleri yerleştirilmiştir. Bölgede sandık
geleneği devam etmektedir.
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Katalog No

:7

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.MehmetKULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Ekmek Teknesi

Yerel Adı

:

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Yeşilköy

Yapım Malzemesi

: Çam

Yapım Tekniği

: Çakma

Kaynak kişi

: Rıza EKİCİ

Ölçüleri
En

: 43

Boy

: 77

Derinlik

: 19

Tanımı: Günlük tüketilen ekmek ihtiyacının karşılanması amacıyla içerisinde hamurun
yoğrulması ve yoğrulan hamurun mayalanmaya bırakılmasıyla elde edilen ekmeğin
yapılmasında kullanılan gereçtir. Bölgede sac ve tandır ekmeği için hamurun hazırlanmasında
kullanılmaktadır. Dikdörtgen formunda hazırlanan ekmek teknesinin kullanımı günümüzde
azalmış fakat bölgede, özellikle kırsal kesimde ahşap malzemeden yapılan hamur tekneleri
kullanılmaktadır.
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Katalog No

:8

Fotoğraf

: Dr.Öğr.Ü.MehmetKULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

: Sepet

Bulunduğu Yer

: Ovacık- Yeşilköy

Yapım Malzemesi

: Söğüt

Yapım Tekniği

: Bükme

Ölçüleri
Boy

: 65 cm

Çap

: 45 cm

Tanımı: Anadolu’nun birçok yöresinde yaygın olarak kullanılmış olan sepet Tunceli
bölgesinde de sebze ve meyvenin taşınmasında kullanılmıştır. Bölgenin bitki örtüsüne uygun
olan meşe, söğüt, vb. ince ağaç dallarından üretilmektedir. Engebeli coğrafyaya sahip olan
Tunceli özellikle bölgede birçok alanda kullanılan katır, eşek, at gibi hayvanları meyve ve
sebzelerin sepetlerle taşınmasında kullanmışlardır. İnce dallar örgü şeklinde alttan itibaren
başlayarak örülür ve tokmak yardımıyla dallar yerine oturtularak sağlamlaştırılır. Sağlam
yapılmış bir sepet uzun yıllar kullanılabilir. Günümüzde ise kullanımı azalmakta evlerde
dekoratif amacıyla kullanılmaktadır.
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Sonuç
El sanatları bir toplumun tarihi geçmişini, ekonomik faaliyetlerini, gelenek ve
göreneklerinin birer yansıması olarak karşımıza çıkartmaktadır. Bu bakımdan el sanatları
sadece sanat değeri taşımamakta aynı zamanda ait olduğu halkın sosyal yapısını da
yansıtmaktadır. İnsanların vazgeçilmezi olan ve hayatlarını büyük oranda kolaylaştıran el
sanatları geçmişten günümüze kadar yoğun olarak yapıldığı yerlerden biri de Tunceli
olmuştur.
Tunceli'de insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayat şartlarını
kolaylaştırabilmek amacıyla farklı malzemelerden çeşitli ürünler ortaya koymuşlardır. Ancak
Tunceli coğrafi konumu ve gelenekleri nedeniyle uzun süre dışa kapalı bir konumda olmuştur.
Bu nedenle kültürel dokusunu daha çok koruyabilmiştir. Bununla birlikte ortaya konan
geleneksel el sanatları bir yandan Anadolu’nun diğer bölgeleriyle etkileşim içinde olurken
diğer yandan yöresel özelliklerini de muhafaza etmiştir. Tunceli'de merkez ve ilçelerinde
yaptığımız çalışmada (özellikle el sanatlarına yönelik) çok sayıda taşınabilir kültür varlığı
tespit edilmiştir. Geçmişte faal olduğu anlaşan dokuma, seramik, maden ve ahşap gibi el
sanatları kollarının maalesef günümüzde bazı nedenlerle yok olma durumuyla karşı karşıya
olduğunu söyleyebiliriz. Günümüze sadece bunlardan bazı örneklerin ulaştığını görmekteyiz.
Bunların içerisinde ahşaptan yapılan eserler önemli bir yer tutmaktadır. Tunceli Ovacığa bağlı
Güney Konak, Koyungölü ve Yeşil köyde bulunan bir gurup ahşap ile yaptığımız bu
çalışmada temel amacımız eserlerin tespitini yapmak ve belgeleyerek eserleri sonraki nesillere
aktarılmasını sağlamaktır.
Çalışmada incelenen 8 eser Tunceli Ovacığa bağlı Güney Konak, Koyungölü ve Yeşil
köyde bulunmaktadır. Bunlar kürsü, sepet, teşi, yün tarağı, sandık ve ekmek teknesinden
oluşan günlük kullanıma yönelik eserlerdir. İncelenen eserlerden kürsü, teşi, yün tarağı,
sandık, ceviz malzeme sandık, ekmek teknesi çam malzeme, sepet söğüt malzemeden
yapılmıştır. Genel olarak eserlerin yapımında kullanılan malzemeler bölgenin iklimine uygun
ağaç türleridir. Eserlerin yapımında kullanılan tekniklere baktığımızda kürsü, sandık, ekmek
teknesi çakma tekniği, sepet bükme, sandık kırlangıç kuyruğu tekniği kullanılarak yapılmış
teşi ise torna makinesi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmamıza konu olan eserlerde bölgenin
dışa kapalı olması eserlerin kırsal kesimde ve ihtiyaçtan dolayı ortaya konması gibi nedenlerle
birkaç eser dışında süslemeye yer verilmemiş ve oldukça mütevazi olarak ortaya
koymuşlardır.
Sonuç olarak zor bir coğrafyada bulunan ve çeşitli zorluklarla ulaşabildiğimiz Tunceli
Ovacığa bağlı Güneykonak, Koyungölü ve Yeşilköyde incelenen eserlerin genel olarak sade
ve kırsal kesim kültürünü yansıtacak ürünler olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserlerin tespiti ve
belgelenmesi yörenin yaşam tarzını ve geleneksel kültürünü ortaya koymaları açısından
önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca bazı kamu kurumların il özel teşebbüslerin
vasıtasıyla bölgede el sanatlarının canlandırılması ve istihdama katkı sağlaması ve bu
çalışmayla yöreye dikkat çekmek diğer bir amacımızdır.
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Tunceli Merkez Karşılar Köyü’nde Bulunan Bir Grup Ahşap Eserin Değerlendirilmesi
Mehmet KULAZ1
Mustafa YILDIRIM2
Özet
Ahşap, sıcaklığı, dokusu, rengi gibi estetik özellikleri bakımından insanlık tarihi
boyunca mimaride, el sanatlarında, sanatsal etkinliklerde ve günlük kullanım eşyası olarak
tercih edilen önemli malzemelerden birisi olmuştur. Ahşap malzemeyi, hayatın her alanında
kullanıyor olmamızın en büyük sebeplerinden biri, kolay işlenebilmesi ve hammaddesinin
doğada bol miktarda bulunuyor olmasıdır. Teknolojinin gelişmesi ve sosyo- ekonomik
sebeplerden dolayı günlük hayatta, ahşap daha az kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılmayan
ahşap eserler ya tahrip edilmiş ya da depolarda, evlerin bir köşesinde âtıl durumda
bırakılmıştır. Ahşap malzeme gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde, anatomik yapısı gereği
nemden ve mikroorganizmalardan kolayca etkilenmekte ve bundan dolayı birçok eser
günümüze ulaşamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tunceli merkez karşılar köyünde bulunan
bir gurup ahşap eserin malzeme, form, yapım tekniği, süsleme özellikleri vb. inceleyerek,
eserlerin kataloglarının çıkarılması, kayıt altına alınarak belgelenmesi ve bu kültür mirasının
gelecek nesillere aktarılması ve korunmasını sağlamaktır. Sonuç olarak, çalışmaya dâhil
edilen eserler yerinde incelenerek ölçüleri alınmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Ele alınan
eserlerin malzeme cinsi, yapım tekniği, süsleme özellikleri estetik açıdan kapsamlı bir şekilde
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ahşap el sanatları, miras, kültür, malzeme, estetik, süsleme
EVALUATION OF A GROUP OF WOODEN WORKS IN TUNCELİ CENTRAL
KARŞILAR VILLAGE
Abstract
Wood has been one of the important materials preferred in architecture, handicrafts,
artistic activities and as a daily use item throughout the history of mankind in terms of its
aesthetic properties such as its warmth, texture and color. One of the biggest reasons why we
use wood in all areas of life is that it can be processed easily and its raw materials are
abundant in nature. Due to the development of technology and socio-economic reasons, wood
is used less frequently in daily life. Unused wooden artefacts were either destroyed or left idle
in warehouses, in a corner of the houses. Wood material is easily affected by moisture and
microorganisms due to its anatomical structure, if the necessary maintenance is not made, and
1
2
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therefore many works cannot survive. The aim of this study is to examine the material, form,
construction technique, decorative features of a group of wooden works in Tunceli town
center, meticulous village. It is aimed to catalog the works by examining them, to document
them by recording and to transfer and preserve this cultural heritage to future generations. As
a result, the works included in the study were examined on-site, measured and photographed.
The material type, construction technique, and ornamental features of the studied works have
been studied comprehensively in terms of aesthetics.
Keywords: Wooden crafts, heritage, culture, material, aesthetics, decoration
Giriş
Tunceli, Anadolu coğrafyasının ilk dönemlerinden itibaren yerleşime sahne olmuş bir
bölgedir. Bölgeye hâkim olan yüksek dağların ve derin vadilerin yerleşik toplumlar için kale
gibi bir yaşam ortamı sağlamıştır. Tunceli yöresinde ilk yazılı dönem M.Ö. 2200’lerde, bölge
Hurrilerin eline geçmesiyle başlar (Aksoy, 1985:31). Bölge sırasıyla Hitit (Ünal, 1999:7),
Frigler ile aynı kavim olduğu düşünülen Muşkiler (Memiş, 1989:78), Urartular (Ünal,
1999:8), Medler, Persler (Günaltay, 1951:13-15), Büyük İskender, Romalılar ve kısa bir süre
Partlar, Kapadokyalılar, Selevkoslar, Bizanslılar, Sasaniler ve Arapların egemenliği altında
kalmıştır (Aşan,1989:23). 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra Anadolu’da Türk
egemenliğinin hızla yayılmaya başlamasıyla birlikte, 1087 yılında kesin olarak Türk
hâkimiyetine girmiştir. Yöre bu tarihten itibaren Selçuklular (Turan, 1980:29), Mengücekler,
Artuklular, Karakoyunlular (Uzunçarşılı, 1969:155-188) ve Akkoyunlular’ın (Aksoy,
1985:167) egemenliği altında kalmış, 1473 yılında da Osmanlılar’ın hâkimiyetine geçmiştir
(Baykara, 1988:88). Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Tunceli, Doğu
Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde bulunur. Kuzeyde ve batıda Munzur Dağları ile
Karasu Irmağı, doğuda Bingöl Dağları ve Peri Suyu, güneyde Keban Baraj Gölü ile çevrilidir.
Belirgin doğal sınırlarla kuşatılmış olan il toprakları, doğuda Bingöl ve Elâzığ, güneyde
Elâzığ, batı ve kuzeyde Erzincan’la komşudur. Tunceli genel anlamda engebeli coğrafik
yapının meydana getirdiği karakteristik bir yapı gösterir (Saraçoğlu, 1989:208). Engebeli
coğrafyada su kaynaklarına bağlı olarak ortaya çıkan bio-çeşitlilik, il topraklarında özellikle
zengin görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İl topraklarını kaplayan genelde bodur
ormanlar meşe ağaçlarından oluşmaktadır. Bu da bölgede özellikle tarımda ve mutfak
gereçlerinde ahşap işçiliğinin yoğun şekilde kullanılmasına sebep olmuştur
(Ulaşoğlu,2009:1). Tunceli ilinde en çok karşılaşılan ahşap ürünler mutfak gereçleri olarak
kullanılan kepçe, kaşık, dapike, ekmek teknesi, tarım ve marangozluk aletleri olarak
kullanılan tırmık, tırpan, harman makinesi, kar küreği, dokumada kullanılan yün tarağı ve teşi,
müzik aleti olarak saz yapımı, sandık vb. birçok alanda kullanılan örneklerdir. Ahşap aynı
zamanda mimariye bağlı olarak üst örtü kapı ve pencere kanatlarında da kullanılmaktadır.
Yörede bulunan tarihi Cem evlerinde üst örtüsü ve taşıyıcı ayakların ahşaptan yapılmış
olduğu birçok örnek bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve sosyo- ekonomik sebeplerden
dolayı günlük hayatta, ahşap daha az kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılmayan ahşap eserler
ya tahrip edilmiş ya da depolarda, evlerin bir köşesinde âtıl durumda bırakılmıştır. Ahşap
malzeme gerekli bakımlar yapılmadığı takdirde, anatomik yapısı gereği nemden ve
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mikroorganizmalardan kolayca etkilenmekte ve bundan dolayı birçok eser günümüze
ulaşamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tunceli merkez karşılar köyünde bulunan bir gurup
ahşap eserin malzeme, form, yapım tekniği, süsleme özellikleri vb. inceleyerek, eserlerin
kataloglarının çıkarılması, kayıt altına alınarak belgelenmesi ve bu kültür mirasının gelecek
nesillere aktarılması ve korunmasını sağlamaktır.
Ahşabın Tanımı
Ahşap kelimesinin aslı, Arapça haşebin (ağaç, kereste) çoğulu olan “ahşap”dır. Türkçe
’de çoğul anlamını yitiren ahşap, “herhangi bir imalatta kullanılmak amacıyla yakılmamak
üzere ağaçtan kesilmiş yapı malzemesi, kereste” anlamına gelmektedir (Yücel,1989:181).
Tarih öncesi çağlardan beri insanların kullandığı en eski ve en yaygın yapı
malzemelerindendir (Sözen ve Tanyeli,2005:14).
Doğal bir malzeme olan ahşap ince tüplerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ahşap malzeme
canlı bir organizmadan alınan bir malzeme olduğu için yapısı ve kimyevi bilemişi,
malzemenin özelliklerini oluşturur. Organik yapısı nedeniyle şekil dengesizliği yarılma,
çarpılma, çatlama görülür. Ahşap malzeme hayatı boyunca boyu ve çapı istikametinde gelişir.
Ahşap malzemenin görünüş özelliklerinin incelenmesi ve tanımlanması oldukça zordur.
Fiziksel dayanım, ahşabın yoğunluğuyla doğru orantılı olarak artmaktadır. Ağaç malzeme
kesildiğinde bütün gözenekler ölmez ve malzeme suyunu hemen kaybetmez. Zaman
içerisinde suyu azalınca hacmi de azalır; buna rağmen kurumuş ağaç malzeme suyu yeniden
görmesi durumunda şişer. Bu olaylarla ahşabın şekil değiştirmesine “ahşap malzemenin
çalışması” denir. Çalışma ahşap malzemenin her yerinde aynı olmadığı gibi ağacın çeşidine
göre de farklılık gösterir. Bundan dolayı ahşap malzemenin çalışmasının sonucunda ortaya
çıkması muhtemel sakıncaları giderebilmek için bazı önlemler alınmaktadır. Doğal ya da
doğal olmayan yoldan kurutulmuş ahşap malzeme kullanmak bu tedbirlerin en önemlisidir
(Hasol,1997:33).
Ahşap Malzemenin Kullanımı
Ahşap malzeme, insanlık tarihi boyunca sanat eserlerinin üretimi için en fazla
kullanılan malzemelerden biri olmuştur. Ahşabın sanat eseri olarak nitelendirilmesi sadece
kullanılabilirlik niteliği ile değil, sağlamlığı, sıcaklığı, parlaklık ve estetik gibi doğal
özellikleri ile de alakalıdır (Altun,2020:1). Ahşap malzeme, ilk çağlardan günümüze kadar,
kullanım alanı sayısı giderek artan ve insanlığa hizmetini sürdüren bir malzeme olmuştur (Örs
ve Keskin,2008:1). Dünyada kaynağı yenilenebilen en önemli hammadde olan ağaç
malzemenin, yani ahşabın strüktürel özellikleri çok yönlü bir malzeme olarak kullanılmasına
olanak sağlamıştır (Erdin ve Bozkurt,2013:1). İnsanoğlu günlük olarak kullandığı birçok
eşyayı ahşabı kullanarak yapmış ve zaman içerisinde bulunduğu ortamı süsleme amacıyla da
kullanmaya başlamıştır. Farklı kültürlerin yorumlama biçimini oluşturan ahşap süslemenin ilk
uygulamaları Orta Asya da görülmektedir. Tarih öncesi çağlardan beri ahşap malzeme
dayanıklılığı, sıcaklığı ve dokusuyla kullanım sürekliliği gösteren bir malzeme olmuştur.
Özellikle minber, mihrap, rahle, vaaz kürsüsü, sanduka, kur’an muhafazası, mücevher kutusu,
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korkuluklar ve mimariye bağlı olarak ahşap; kapı-pencere kanatlarında, tavan göbekleri, sütun
ve sütun başlıklarında kullanılmıştır. Çeşitli örneklerle karşımıza çıkan ahşap sanat eserleri,
dönemin genel mizacını yansıtacak gösterişli örneklere sahiptir. Ahşap sanat eserlerini uzun
ömürlü kılmak için genelde lifsiz ve sert dokulu ağaçlar tercih edilmiş ve bunlara farklı
yöntemler uygulanmıştır (Bozer,2006:533). Ağaç cinsi olarak ceviz, meşe, abanoz, sedir, çam,
gül, elma, armut, söğüt, kavak ağaçları kullanılmıştır (Öney,1970:135).
Ahşap İşçiliği
İnsanlığın var olduğu dönemlerden beri ağaç her zaman sağlamlığı, sıcaklığı, kolay
şekil alması, yenilenebilir olması ve estetik dokusuyla kullanım devamlılığı gösteren bir
malzemedir. Ağacın hazır hale getirildikten sonra oyulması, ahşap üzerinde birtakım
motiflerin işlenmesi ve kullanım eşyası biçimini almasına ahşap işçiliği denmektedir.
Türklerin Orta Asya da yaşadıkları yerlerde yapılan kazılarda elde edilen eseler üzerinde
birtakım süsleme ve yapım tekniğinin görülmesi, Türklerin eskilere dayanan ahşap işçiliği
geleneğine sahip bir toplum olduğunu bize göstermektedir. Tarih boyunca her kültür; dönemi
ve sanatı ile kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. Her sanat ürünü kişinin duygu ve
düşüncelerini, özgünlüğünü ortaya koyarak yaratılmıştır. Ağaç isçiliği de böyle bir gelişmenin
ürünüdür. Ağaç isçiliğinin Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden sonra artış gösterdiği ve
geliştiği bir gerçektir (Çetindaş,1998:263).
Ahşap Oymacılığı
Orta Asya bölgesinde yaşamış olan Türk toplumu hayatın her alanında ahşabı
kullanmıştır. Kazılarda elde edilen taşınabilir eserler arasında bunu görmek mümkündür.
Ahşap süsleme sanatı ve tekniklerinin ileri gitmiş olduğunu elde edilen eserler bize
göstermektedir (Ersoy,1993:2). Kültürler kendine has bir düzen içerisinde zenginleştirilmiştir
(Ödekan,2008:48). Orta Asya da gün yüzüne çıkarılan Kurganlarda ele geçen eserlerde
uyguladıkları ahşap işçiliği ve teknikleri, Türklerin milattan önceki asırlarda ahşabı mezar
yapılarında, günlük eşyalarında kullandıklarını ortaya çıkarmıştır (Yücel,1977:58). Hun
döneminde yapılmış kurganlardan elde edilen buluntular içerisinde ağaç gövdesi oyularak
üretilmiş lahitler üzerinde hayvan figürlerinin lahit üzerine kazınarak işlendiği, Türklerin at
koşum takımlarında deri ve keçenin yanında ahşabı da süsleme malzemesi olarak
kullandıklarını kurganlardan çıkarılan eserler bize göstermektedir (Aktemur,2002:99). Türk
halkı Anadolu’ya geldiğinde
ahşabı birçok alanda kullanma geleneklerini kendileriyle
birlikte getirmişlerdir. Selçuklularda birlikte yaygınlaşan ahşap oymacılığı, Osmanlı
döneminde de bu sanat devam ettirilmiş, Tunceli ve çevresinde tespit edilen dini ve sivil
mimari yapılarda özellikle kapı, pencere ve üst örtü, el sanatlarında ise çeyiz sandığı vb.
süslemelerde ahşap oymacılığı kullanılmıştır (Işık,2012:69).
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Katalog
Katalog No

1

Fotoğraf

Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

Yün Tarağı

Bulunduğu Yer

Tunceli-Karşılar Köyü

Yapım Malzemesi

Ceviz

Yapım Tekniği

Kertme

Ölçüler
En

55 cm

Boy

20 cm
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Yükseklik

10 cm

Katalog No

2

Fotoğraf

Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ

Tanımı: Tunceli bölgesinde özellikle engebeli coğrafyası sebebiyle hayvancılığın
Mustafa YILDIRIM
yaygın olarak yapıldığı ve bu sebeple dokuma sanatının oldukça gelişmiş olduğunu
söyleyebiliriz. Küçükbaş hayvancılığın geçim kaynağı olduğu bölgede hayvanlar
Kuş Kafesi
Adı
kırklık adı verilen makasla kırpılır ve bundan elde dilen yünler temizlenip yıkandıktan
sonra yörede yün tarağı olarak bilinen tarakta dokumaya hazır hale getirilir. Dokuma
Köyü dokumaların
Bulunduğu
örnekleri olarak halı, kilim, heybe,
çorap,Yer
eldiven Tunceli-Karşılar
ya da benzer yünlü
yapımında kullanılan yün tarağı, yünün taranarak içerisinde bulunun maddelerden
Yapım
arındırıldığı bir gereçtir. Yörede
farklıMalzemesi
ebatlarda yünSöğüt
tarakları da bulunmaktadır. Elde
taşınabilen yün tarağının dışında bir metre ebatta olan yün tarağı da oldukça yaygındır.
Kertme-Geçme-Bükme
Tekniği etkisiyle
Zamanla gelişen bölge ve Yapım
makineleşmenin
yün tarağının kullanımını
azaltmıştır.
Ölçüler
En

25 cm

Boy

35 cm

Tanımı: Kuş kafesi olarak kullanılan bu eser söğüt malzemeden yapılmıştır. Dikdörtgen ahşap bir
zeminin ön ve arka yüzüne çerçeve oluşturacak şekilde ahşap çubuklar alt ve üste belirli aralıklarla
açılan deliklere sabitlenmiştir. Diğer iki cephe ise tamamen kapalıdır. Üst örtü ise ortadan geçen
parçaya her iki yönden daha önce bükülen çubuklar belli aralıklarda açılan deliklere kubbe
görüntüsü verilerek sabitlenmiştir. Ön ve arka yüzde hareketliliği sağlamak için üst parçalar
kertilmiştir. Yörede genellikle keklik kafesi olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanımı
kırsalda devam etmektedir.
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Katalog No

3

Fotoğraf

Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

Havan (Darışir)

Bulunduğu Yer

Tunceli-Karşılar Köyü

Yapım Malzemesi Meşe
Yapım Tekniği

Oyma-Kertme

Ölçüler
16 cm

En
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24 cm

Boy
Çap
Katalog No

4

Fotoğraf

Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ

12 cm

Mustafa YILDIRIM
Adı

Kepçe

Bulunduğu Yer

Tunceli-Karşılar Köyü

Yapım
Malzemesi

Meşe

Yapım Tekniği

Oyma-Kertme

Ölçüler
En

10 cm

Boy

38 cm

Tanımı: Anadolu’nun genelinde özellikle mutfak gereci olarak kullanılan havan, Tunceli
yöresinde de genel anlamda mutfaklarda çeşitli baharatların öğütülmesinde tercih
edilmiştir. Çalışmaya konu olan havan ve havan elinin yapımı ustalık gerektirmeyen, tek
parça ahşap malzemeden oyma tekniği kullanılarak üretilmiştir. Genelde Tunceli’de
yoğunluğu ve sağlamlığı açısından meşe veya ceviz tercih edilmektedir. Günümüzde
kullanımı hala devam etmektedir.
.
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18 cm

Sap
Katalog No

5

Fotoğraf

Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ
Mustafa YILDIRIM

Adı

Havan (Dapike)

Bulunduğu Yer

Tunceli-Karşılar Köyü

Yapım Malzemesi Ceviz
Tanımı: Anadolu’da özellikle Selçuklu döneminde yaygınlaşan ahşap sanatı, mutfak
gereçlerinde kullanılan kaşık, kepçe gibi ürünlerin yapımı zamanla Anadolu’nun geneline
Oyma-Kertme
Yapım Tekniği
yayılmıştır. Tunceli yöresinde yemeğin yenmesi veya kültürel etkinliklerinde yaptıkları
yemeklerin servis edilmesi amacıyla kepçe ve kaşıklar ahşap ustalarının emekleriyle
ortaya çıkmış ve insanların kullanımına sunulmuştur. Ahşap kaşığın yapımında tek parça
malzeme kullanılmıştır. Ağacın istenmeyen yerleri oyularak kaşık hazır hale getirilir. İç
Anadolu’da özellikle kaşık yapımında şimşir, meşe ve armut gibi malzemeler tercih edilir.
Tunceli bölgesinde ise genelde meşe ve ceviz malzeme kullanılmaktadır. Günümüzde süs
eşyası olmasının yanında kırsalda hala kullanılmaktadır.
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Ölçüler
Katalog No
En

6
16 cm

Fotoğraf
Boy

Dr.Öğr.Ü.Mehmet KULAZ
24 cm

Çap

Mustafa YILDIRIM
17 cm

Tanımı: Mutfak gereci olarak kullanılan havandan farklı olarak bölgede Şir olarak bilinen
geleneksel yemeğin hazırlanmasında kullanılan baharatların ve sarımsağın dövülmesinde
kullanılmaktadır. Yöresel olarak Dapike/Godik de denilmektedir. Tek parça ağaç
malzemenin tamamen el işçiliği kullanılarak içinin boşaltılmasıyla elde edilmektedir.
Makineleşmenin artığı günümüzde kırsal kesimde kullanımı devam etmektedir.

Tanımı: Tunceli yöresinde insanlar kürsüyü (İskemi) iklimin uy
genellikle toplu şekilde bahçesinde ve toprak damlarında ye
dinlenirken kullanmaktadırlar. Ahşap ustalarının, özenle hazırlad
malzemenin kullanıldığı kürsülerin benzerlerini, kırsalda köy ha
yapabilmektedirler. İskemleler benzer ölçülerde dört ayağın
kısımlarının birbirine geçecek şekilde yarım kertilmesi ve ke
geçirilerek tutkal ve çivi yardımı ile sabitlenerek yapılmaktad
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Kürsünün oturulacak kısmı ise ahşap parçalar arasında boşluk ka
tutkal kullanılarak sağlamlaştırılır. Tunceli yöresinde kırs
etmektedir.
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Adı
Katalog No
Bulunduğu Yer
Fotoğraf
Yapım
Malzemesi

Kürsü-İskemi
7
Tunceli- Karşılar Köyü
Dr.Öğr.Ü.Mehmet Kulaz
Çam
Mustafa YILDIRIM

Adı
Yapım Tekniği

Çeyiz
Sandığı
Çakma-Kertme

Bulunduğu
Ölçüler Yer

Tunceli- Karşılar Köyü

Yapım
En
Malzemesi
Boy
Yapım Tekniği

Ceviz
16 cm
24 cm
Kırlangıç
Kertme

Ölçüler
44 cm

En
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Boy

90 cm

Derinlik

50 cm

Tanımı: Göçebe yaşam tarzından yerleşik yaşama geçen Türk toplumu değerli eşya, giysi,
dokuma örneklerini yeni evlenecek olanlar çeyizlerini bohçaya sarıp korurlardı. Sandığın
Türklerde yaygın kullanımı, özellikle 18.yy sonu ve 19.yy başlarında batılı yaşam
biçiminin Türk toplumunda yerleşmeye başlamasıyla etkili olmuştur. Batılı yaşam tarzı
benimsenmeden önce korunması gereken dokumalar vb. gömme dolaplar veya niş denilen
boşluklara yerleştirilirdi. Sandık Türk toplumunda kolayca benimsendi, gömme dolap ve
nişlere rağmen sandıklar için özel bölmeler yapıldı. Çalışmamıza konu olan Tunceli
merkeze bağlı Karşılar Köyü’nde bulunan sandık örneği de yine çeyizlerin saklanması,
korunması amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmamıza konu olan sandığın
konstrüksiyonunda kırlangıç kuyruğu birleştirme tekniği kullanılmış, görüntüde
hareketliliği sağlamak açısından dört yönden silmelerle çevrilmiştir. Sandıkta herhangi bir
süsleme özelliğine yer verilmemiştir. Tunceli bölgesinde dokuma vb. örneklerin
korunması görevini hala sürdürmektedir.

Sonuç
Anadolu’nun genelinde olduğu gibi Tunceli'de de insanlar temel ihtiyaçlarını
karşılayabilmek ve hayat şartlarını kolaylaştırabilmek amacıyla farklı malzemelerden çeşitli
ürünler ortaya koymuşlardır. Ancak Tunceli coğrafi konumu ve gelenekleri nedeniyle uzun
süre dışa kapalı bir konumda olmuştur. Bu nedenle kültürel dokusunu koruyabilmiştir.
Bununla birlikte ortaya konan geleneksel el sanatları bir yandan Anadolu’nun diğer
bölgeleriyle etkileşim içinde olurken diğer yandan yöresel özelliklerini de muhafaza etmiştir.
Tunceli'de merkez ve ilçelerinde yaptığımız çalışmada (özellikle el sanatlarına yönelik) çok
sayıda taşınabilir kültür varlığı tespit edilmiştir. Geçmişte faal olduğu anlaşan dokuma,
seramik, maden ve ahşap gibi el sanatları kollarının maalesef günümüzde bazı nedenlerden
dolayı yok olma durumuyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Günümüze sadece
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bunlardan bazı örneklerin ulaştığını görmekteyiz. Bunların içerisinde ahşaptan yapılan eserler
önemli bir yer tutmaktadır. Tunceli merkeze bağlı karşılar köyünde bulunan bir gurup ahşap
ile yaptığımız bu çalışmada temel amacımız eserlerin tespitini yapmak ve belgeleyerek
sonraki nesillere aktarılmasını sağlamaktır.
Çalışma kapsamında incelenen 7 eserin tamamı Tunceli merkeze bağlı karşılar
köyünde bulunmaktadır. Bunlar yün tarağı, kuş kafesi, havan, kepçe, dapike (havan), kürsü ve
çeyiz sandığından oluşan günlük kullanıma yönelik eserlerdir. İncelenen eserlerden çeyiz
sandığı, dapike (havan), yün tarağı ceviz ağacından havan, kepçe meşe ağacından, kuş kafesi
söğüt ağacından, kürsü ise çam ağacından yapılmıştır. Genel olarak eserlerin yapımında
kullanılan ahşap malzeme bölgenin iklimine uygun ağaç türleridir. Eserlerin yapımında
kullanılan tekniklere baktığımızda yün tarağı, kürsü ve kuş kafesinde kertme ve çakma
tekniği, havan, kepçe, oyma tekniği, sandıkta kırlangıç kuyruğu tekniği kullanılmıştır.
Araştırmamıza konu olan eserlerde bölgenin dışa kapalı olması eserlerin kırsal kesimde ve
ihtiyaçtan dolayı ortaya konması gibi nedenlerle süslemeye yer verilmemiş ve oldukça
mütevazi olarak ortaya konmuşlardır.
Sonuç olarak zor bir coğrafyada bulunan ve çeşitli zorluklarla ulaşabildiğimiz Tunceli
merkeze bağlı Karşılar köyünde incelenen eserlerin genel olarak sade ve kırsal kesim
kültürünü yansıtacak ürünler olduğu anlaşılmaktadır. Bu eserlerin tespiti ve belgelenmesi
yörenin yaşam tarzını ve geleneksel kültürünü ortaya koymaları açısından önemli olduğunu
düşünmekteyiz. Ayrıca bu çalışmayla yörenin el sanatlarına dikkat çekerek, bitme noktasına
gelen el sanatlarının kamu veya özel kuruluşların vasıtasıyla canlandırılmasını sağlamak,
böylece yörede el sanatlarının gelişmesiyle turizm ve istihdama katkı sağlamak diğer
amacımızdır.
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State and Civil Society: Role of Institutional Actors in modernization processes in the
Republic of Kazakhstan
M. MURATOVA1
Abstract
This article examines the role of institutional actors in modernization transformations
to create conditions for the development of civil society, to involve citizens in the negotiations
of the key tasks of the state and society in order to fully solve them, taking into account
ideological and political diversity and competition, pluralism of opinions, diversity of forms
and methods of civic engagement.
The author analyses the development of civil society and the provision of effective
ways of interaction between citizens and the state in various forms on the basis of equal
partnership and new concept of the “hearing state” in the Republic of Kazakhstan.
The objective of the article is to study the role of civil society institutions and their
influence on decision-making and management of state affairs, and thus on solving issues in
various spheres of public life.
Key words: state, civil society, modernization, non-governmental organizations
(NGO’s), political processes.

In recent years, modernization transformations have set new tasks for the Kazakh
society, among which the development of civil society, the spread of democracy and its
values hold a special place. Under these conditions, the problem of reaching agreement
between society and the authorities has been thrown into sharp relief, which cannot be solved
without the mutual efforts both on the part of the state and civil society.
However, the realization of the role and importance of civil society, as well as the
identification of opportunities and obstacles for its full development, directly depends on the
ability of the state to transform the non-profit sector into a full-fledged partner that can reduce
its burden in resolving socially significant problems.
Non-governmental organizations are the most consistent spokesmen for the interests of
individual social groups and are increasingly seeking to reflect and consolidate these interests
in state policy, in relevant laws and other regulations. The participation of NGOs in the
development of social policy is manifested at different levels of interaction with authorities
and the private sector and in a variety of forms [1].
It should be noted that the state paid great attention to the identified problems and
adopted a number of documents on this issue. Thus, the process of the civil society formation
in the country was reflected in the program document “Concepts of the civil society
development in the Republic of Kazakhstan for 2006-2011” adopted on July 25, 2006 [2],
1
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which played a decisive role in the formation, development and strengthening of civil society
institutions.
The strategy of “Kazakhstan - 2050” [3] and Plan of the Nation “100 Concrete Steps”
[4] also determined the relevance of reloading the non-governmental sector, the formation of
new approaches and platforms for working with civil society institutions. The vector of the
current development of the non-governmental sector was set by the National Plan for
Interaction between NGOs and the State for 2016-2020.
In the State of the Nation Address of the President K. K. Tokayev dated 2019 the
necessity to introduce the concept of a “hearing state” which is a model of prompt and
effective response to constructive requests of the citizens to form feedback between citizens
and state bodies, is noted. The idea of a “hearing state” involves increasing the sensitivity of
the state apparatus to the needs of the population, developing the best technologies and
practices for communication between the government and society [5].
Today, a new Concept for the Development of Civil Society until 2025 is being
developed and discussed. The Law “On Social Councils” and a related legislative package on
anti-corruption, state service, access to information, personal data and their protection (2015),
legislatively consolidated the institution of social councils and ensured effective feedback
from government bodies with institutions of civil society and the population.
The introduction of new forms of funding for NGOs in the form of grants and awards
(2015) was the result of the recognition of the non-governmental sector as one of the active
institutions of civil society in solving social tasks, which contributed to an increase in the
number of citizens employed in the civil sector.
The Laws “On voluntary works” [6], “On charity” [7], “On self-regulation” [8] were
also adopted, which contributed to the formation of a new system of relations between the
state and civil society.
In addition, Kazakhstan presented the first Voluntary National Review on the
implementation of the 2030 Agenda at the Political Forum on Sustainable Development in
New York (2019) [9]. Key partners of civil society take part in national working groups,
intergovernmental negotiations organized by the UN.
One of the tools for joint work of government bodies and representatives of civil
society has become the National Council of Public Trust which is an advisory body at the
President of the Republic of Kazakhstan. This is one of the sources of ideas for socio-political
modernization and further strengthening of the multi-party system, political competition and
pluralism of opinions in the country.
Currently, officially registered parties in Kazakhstan in 2019 [10]: (Fig. No. 1)
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7 political
parties
3494 Mass Media of
various forms of
ownership

22763 NGOs

more than 200 0
thousand
volunteers

18 Confessions
and
Denominations

233 Social
Councils

3738 Religious
Organizations
3 Large Republican
Associations of Trade
Unions, 36 industry and
territorial org.

Fig. 1.

Over the past period from 2011 to 2019, the following results have been achieved: the
quantitative growth of NGOs has been ensured, the range of their activities in the
implementation of social policy has expanded, V, VI, VII and VIII Civil Forums were held,
which became the drivers of a consistent policy to strengthen the role of NGOs in society,
forms of public control through public councils have been introduced, a multi-party
Parliament is functioning, mechanisms for citizens’ participation in the decision-making
process in state administration have been expanded, and the legal foundations for the
formation of an “open and accountable government” have been laid and implemented.
In this regard, the role of civil society institutions is increasing, which should
strengthen the activity of Kazakhstanis and provide tools for solving problems.
Civil society can be defined as a set of moral, socio-economic, family relations and
institutions, with the help of which the interests of individuals and groups that freely and
voluntarily create alliances, associations, and unions are satisfied.
One of the debatable issues is the emergence of new actors in the form of small
groups. Institutions of civil society are understood as sustainably reproducible sets of rules
and resources that have a spatio-temporal extent. The institutional foundations for considering
the activities of civil society at the global level was first formulated in the 1970s and 1980s.
Therefore, it is generally accepted that the first full-fledged actors of global civil society were
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the anti-Soviet reformist movements that overtook the Eastern European region at that time,
as well as groups fighting for the democratization of the political regimes of South American
countries as a whole, regardless of their geographic location [11].
The second important event of the late twentieth century consists of the active entry
into the world arena of non-state transnational actors such as NGOs, MNCs, etc. This fact
drew attention of R. Cohan and J. Nye back in the early 1970s, who wrote about the change in
the political system of the world based on the principles of Westphal, where the state was the
only actor. Subsequently, the activity of transnational actors was accompanied by the
following shifts [12] (Fig. 2.)

а) an increase in their number on the
world stage. (thus, there is a sharp
increase in the number of NGOs - more
than 30 thousand, MNCs - more than 70
thousand, etc.);

b) involving a large number of people in
transnational relations;
d) the emergence of new actors who
become transnational. In particular,
“global media” is acquiring its own
shape as a transnational actor, i. e. the
media targeting a worldwide, mainly
English-speaking audience. These
include, for example, CNN, Sky News
and other channels;

e) their coverage of practically all
spheres of activity, including the sphere
of security, which has traditionally been
state. Examples include the activities of
non-governmental organizations in the
fight to ban antipersonnel mines, or the
activities of private military companies
(including Blackwater) in conflict zones.

c) expansion of the geography of their
activities. Currently, various
transnational actors operate virtually all
over the world;

According to O.V. Zegonova [13] it is a network organization that allows this kind of
media to act as a single actor in world politics, shaping a global agenda despite the differences
and competition, namely:
1) hybridization of actors, the impossibility of a rigid division into state and non-state
actors, the creation of various types of partnerships between the state and business, NGOs and
the state, business and NGOs, etc.
2) overlapping of actor functions, since each of them, expanding their traditional functions,
begins to engage in “not their own business”: the state starts to engage in business, NGOs
begin to engage in security, etc. It means that the needs and interests of various social groups
and individuals are implemented through such institutions of civil society as political parties
and movements, local communities, trade unions, religious associations, creative, public and
scientific unions and associations, business organizations, the media, as well as public
associations and non-governmental organizations that provide a wide range of services for
society. Unlike state structures, civil society is dominated not by vertical, but by horizontal
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links such as relations of coordination, competition between the structures that form it and
various groups of people.
The most complete provision of human and civil rights and freedoms, selfgovernment, freely forming public opinion and pluralism, universal awareness and, above all,
exercising of the citizen’s rights to access information should also be referred to the features
of a civil society.
Civil society and the rule of law are united by a number of structural links, without
which neither one nor the other can successfully exist. The idea of a rule-of-law state, laid
down in the Constitution of the Republic of Kazakhstan, presupposes mutual management of
civil society and the state, a decrease in the state’s monopoly on power with a simultaneous
change in the ratio of freedom of the state and society in favor of the latter and the individual.
However, at present, the role of institutional actors in civil society does not
sufficiently reflect public interests, and nevertheless, thanks to the development of digital
technologies, social networks, we have noticed such a tendency, independent actors have
emerged as individuals or separate groups, whose role today has played a certain role for
making political decisions.
For instance, on February 4, 2019 a temporary shed burned down on the territory of a
private house in the Koktal-1 residential area of the Saryarka district in Astana. The bodies of
five children, born in 2006, 2009, 2014, 2016 and 2018, who belonged to the same family,
were found at the scene of the fire by the firemen. According to relatives of a family that has
lost five children, the father of the family worked as an installer at a service station, and the
mother, who had to leave her children alone at night, got a shift job at a plastic production
plant three days prior [14].
After this story about the tragic death of five girls in a fire in Astana, large families
openly announced their problems and demanded that the country’s authorities increase social
payments, provide them with housing, as well as write off loans.
Accordingly, after numerous rallies of mothers of multiple children, the state in
Kazakhstan introduced a separate allowance for large families from January 1, 2020. The
allowance is intended for families with four or more minor children or full-time students
under the age of 23, regardless of their income. The size of payments depends on the number
of children, it starts from 44,448 tenge for families with four children, to 77,784 tenge for
families with seven children or more. This allowance has already been paid to about 392
thousand families. The amount of benefits for large families has changed in Kazakhstan [15].
Civic activity, as the initiative and voluntary participation of people in public life and
in solving issues of everyday life in their region, is an important component of the democratic
structure of society. State bodies support it by creating a favorable legal environment,
informing the population about their activities and involving citizens and associations in
planning and implementing decisions.
Also this year, gender quotas for party lists were introduced for the first time in
Kazakhstan. According to the law, the country introduces quotas of at least 30% for persons
under the age of 29 and women from the total number of persons included in the list of
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persons for registration of candidates for deputies of the Mazhilis and Maslikhat from one
political party [16].
Associations of citizens are channels for representing different concepts and interests
in society, through which citizens receive information and express their opinions on planned
decisions. If political decision-makers engage in a dialogue with the public and take into
account proposals made during public discussion, the degree of citizens’ confidence in state
institutions will increase.
Secondly, today in the country there is an obvious activation of women's movements:
mothers of multiple children are increasingly speaking out, there are movements against
violence against women, and young people in general have begun to speak more clearly about
their problems. An increase in the representation of women and youth in politics will make it
possible to discuss and increase the efficiency of solving problems that are important for these
categories of the population [16].
The primaries became a vivid example of the fact that the Nur Otan party, changing
from within, becomes the “locomotive” of changes in our society, the party primaries became
the subject of discussion among activists. As a result, according to the Google Trends service,
the party has broken its own record for the last 10 years in terms of search engine mentions
during the primaries.
According to the results of the survey, 65.3% of Kazakhstanis aged 18 and over know
about party primaries, including 9.5% or more than 1 million people who directly participated
in the internal party selection. Among those aware of the primaries, 62% of respondents are
convinced that this is a good practice, the representation of women increased from 22 to 34%,
youth’s representation increased by 3.5 times, from 7 to 24%. The average age in comparison
with the current composition of maslikhats has rejuvenated by 7 years - from 51 to 44 years.
It is believed that T. Hobbes was a supporter of the social contract. In his opinion,
thanks to the social contract, people were able to create a state, get out of the “natural state”
and end the “war of all against all”. But how is human life in society possible at all? In
answering this question, Hobbes turns to “human nature”. Hobbes identified three levels in
the structure of civil society. The first is the level of the political state, which united citizens
under a single authority. The second is the level of groups or associations of citizens. The
third is the level of individual citizens who are subjects of the ruler (sovereign) and
representatives of private groups [17].
In this regard, the role of civil society institutions is increasing, which should
strengthen the activity of Kazakhstanis and provide tools for solving problems. However, at
present, civil society institutions do not sufficiently reflect public interests. In this regard, it
becomes necessary to strengthen them.
Other problems include: imperfection of legislation governing the activities of civil
society institutions; the absence of a system for recording the contribution of the nongovernmental sector to the economic and social development of the country; low involvement
of the population in the work of the non-governmental sector and the volunteer movement;
insufficient level of trust in civil society institutions; insufficient work of state bodies to
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involve civil society institutions in solving problems; dependence of NGOs on government
funding, lack of diversification of sources of funds; high competition for public funding
between third sector organizations; poor coordination between population demands and
target-oriented allocation of funds; staff deficit in non-governmental sector organizations;
insufficiently developed institution of charity; lack of transparency in the third sector;
insufficiently developed partnership between civil society participants.
At the same time, there was a paradigm change in socio-economic development in the
context of the Fourth Industrial Revolution. However, the global mainstream is a bet on
human capital. It is a person with his needs, simple life expectations, dreams, practices are
everything that makes up a part of inclusive economic development.
The “Strategic Development Plan of Kazakhstan until 2025” indicates that the
development of the latest skills and abilities of people is a critical task for the further
advancement of Kazakhstan into the “thirty developed countries” [18]. Civil society will also
be rebuilt, will introduce and use new technologies, and acquire new competencies.
Much attention is paid to supporting youth entrepreneurship within the framework of
the “Third modernization of Kazakhstan: global competitiveness” Address [19], according to
which citizens can receive loans up to 16 million tenge to open their own business. Within the
framework of the Business Roadmap 2020 Program, an instrument of express guarantees is
provided for young start-up entrepreneurs [20]. Young entrepreneurs can get a loan from
banks, providing 15% of the collateral, the rest of the collateral will be provided by the
“Damu” Fund. The conditions for subsidizing the program have become more preferential,
now for entrepreneurs of single-industry towns, small towns and rural settlements, the
subsidized part of the rate is 10% out of 19%.
Traditional civil society institutions are adapting to new conditions, when an
alternative arises in the form of small initiative groups and even individuals who form trends,
the so-called trendsetters (opinion leaders), who can influence and mobilize significant
masses of people, including journalists and business, bypassing the need to go through formal
procedures for coordination and approval.
Therefore, traditional institutions have difficulties in obtaining adequate feedback
from the population in order to make the necessary decisions. It should be noted that this is a
global trend, which lies in the need to improve practices, mechanisms and legislation aimed at
ensuring transparency and removing barriers for the population in resolving life situations.
Based on global trends, the new Civil Society Concept provides for the development
of a system of public participation in the development and implementation of state programs
and initiatives, assistance in improving the socio-economic policy of the state, strengthening
the system of partnership between the state, business and civil society, increasing the
sustainability of civil society, as well as political transformation and modernization.
Today we must understand that there are also various international and transnational
actors who want to influence states and authorities using civil society, and it is extremely
important not to mix such actors with others, so that their influence does not turn out to be
stronger than national interests.
404

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Therefore, it is essential to maintain trust and respect both on the part of the authorities
and society, as this is a solid foundation of social peace and harmony, political stability and
sustainable development of our country.
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Netlore ve Netnografi Bağlamında Türkiye’de Dijital Kültür: “Kanalıma Hoş Geldiniz”
Ümit OĞUR1
Özet
Teknolojik gelişmelerin etkisiyle insanların yaşam alanları değişmiş ve sosyalleşmek
için bir arada bulundukları yeni platformlar ortaya çıkmıştır. Masaüstü bilgisayarlarla
başlayan süreç, elektronik cihazların küçülmesiyle cep telefonlarına evrilmiştir. Bugün çok
sayıda sosyal medya uygulaması, insanlara sosyalleşme, kültürlenme ve kültürleme ortamları
sağlamaktadır. Kullanıcıların sanal ortamda belli ifade ve davranış kalıpları geliştirmeleri
dijital kültürü meydana getirmektedir. Oluşan bu kültür ortamları antropolojiden sosyolojiye,
psikolojiden halkbilime kadar birçok sosyal disiplin için dikkat çekici araştırma konuları
barındırmaktadır. Çalışmamız internetin getirdiği bu yeni ortamda Türk kültürünün hangi
şekillerde yer aldığını gözlemlemektedir. Türk halkının folklorik yaratıcılığı, 2005 yılında
kurulan YouTube’da kısa sürede kendi akımını oluşturmuş, “Türklerin ata sporu” mottosu
videolara yorum yapma geleneğine yapılan bir gönderme olmuştur.
Çalışmamız kültürün taşındığı bu yeni dijital sahanın etnografisidir. Bu alanlardaki
halk üretimleri halkbilimin alt disiplini olarak yakın zamanda beliren ‘Netlore’ başlığı altında
kendisine yer bulmaktadır. Yine ‘Netnografi’ söz konusu dijital kültürün budunbilimsel
yorumlarını içerir. Konuya bu iki bakış açısıyla yaklaşılmıştır. İncelemenin türü nedeniyle
konunun evreni, video paylaşım sitesi YouTube’a eklenen kullanıcı postları olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda farklı kategorilerden 1000’in üzerinde YouTube videosu
incelenmiştir. Videolara yapılan yorumlar, videoyu beğenme/beğenmeme, yorumlara verilen
tepkiler (beğenme/beğenmeme/yorum yapma) gibi başlıklar üzerinden çeşitli veriler elde
edilmiş; bu verilerden hareketle kültür, dijital bağlamıyla halkbilimsel ve etnografik
yaklaşımlarla yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Kültür, Netlore, Netnografi, Halkbilim, İnternet Folkloru.

DIGITAL CULTURE IN TURKEY IN THE CONTEXT OF NETLORE AND
NETNOGRAPHY: "WELCOME TO MY CHANNEL"
Abstract
With the effects of the technology peoples habitats have changed and new platforms
have emerges when they come together for being social. The process, starting with computers
with the decreasing devices size, evolved to smartphone. Today, many applications provide
environment people for being acculturation and share culture. The development of certain
expression and behavior patterns by users in the virtual environment creates digital culture.
These formed cultural environments contain remarkable research topics for many social
diciplines. Our study observes the forms of Turkish culture in this new environment brought
1
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by the internet. The folkloric creativity of the Turkish people created its own trend in a short
time on YouTube, which was established in 2005.
Our work is the ethnography of this new digital space. The subject was approached
from netlore and netnography perspectives Universe of the subject has been determined as
posts YouTube. Over a thousand videos from different categories were analyzed. Various data
were obtained from the titles such as comments to the videos the video. Based on these data,
it has been interpreted in a digital context with folklore and ethnographic approaches.
Key Words: Digital Culture, Netlore, Netnography, Folklore, Internet Folklore.

Giriş
Sosyal bilimleri diğer disiplinlerden ayıran şey genel kanıyla nesnellik veya
ölçülebilirlik özelliklerindeki farklardır. Sosyal bilimlere atfedilen bu hususiyetin ana nedeni
üye sayısı artan topluluklardaki ideallerin çatışmasıdır. Şüphesiz pozitif bilimlerin hayatımızı
kolaylaştırıcı etkileri vardır. Fakat konu toplumları iyi veya kötü yapan davranışların
ölçüsünün belirlenmesine gelince ibre sosyal bilimlere dönmektedir. Söz gelimi, 2019 yılının
sonlarına doğru tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle tüm dünyada
gelenek ve kültürün biriken değerleri referans gösterilerek etik değerler sorgulanmıştır. Test
sonucu pozitif çıkan bir hasta toplumun geri kalanının yararına tamamen gözden çıkarılmalı
mı, yoksa geleneksel değerlerden yola çıkılarak az da olsa bir risk teşkil etmesi, göze mi
alınmalıdır? İşte tam da bu noktada konuya tarihsel, antroplojik, felsefik, halkbilimsel bakış
açıları dâhil olmaktadır.
Halkbilimci disiplinel olarak insanı hayvandan ayıran kültüre odaklanmaktadır. Bunu
yaparken antropolojinin ve alt dalı olan etnolojinin belli kuramlarından yararlanır. Örneğin
antropolojinin sosyal bilimlere belki de en önemli katkısı, bir araştırma yöntem/tekniği olarak
katılımcı gözlemdir. Burada yine başka dinamikler devreye girmektedir. Sahada araştırma
yapan araştırmacı için teknik donanım kadar önemli olan başka bir özellik ise bir kültürü
incelerken mümkün olduğunca kendi kültürel kabullerinden sıyrılması ve araştırdığı kültürü
kendi gelişim bağlamı içerisinde ele almasıdır (Boas, 2017: 150-152).
Kültürü inceleyen disiplinlerden folklor ve sosyal antropoloji dallarının ülkemizdeki
kesişimi/gelişimi Sedat Veyis Örnek ve Orhan Acıpayamlı gibi bazı önemli isimlerle
başlamıştır denebilir. Bahsi geçen isimler sayesinde Türkiye folkloru, antropolojinin etkisi ve
eşliğiyle etnolojik meselelere de eğilerek ilgi alanını genişletmiştir (Münüsoğlu, 2015: 139).
Bu iki bilim dalını birleştiren en önemli buluşma noktası kültürdür.
Halkbilim araştırmalarının yönü, kültürün bağlamına göre sürekli değişmektedir. Halk
tarafından üretilip bilgiye dönüşen her şeyin halkbilimci için değerli olduğu göz önünde
bulundurulursa, üretimin kendisinin önemli olduğu sonucuna varılır. Yani halk üretiminin icra
yeri statik değildir. On dokuzuncu yüzyıl ve hatta yirminci yüzyılın sonlarına kadar folklorik
materyaller köyde, yabanda ve yok olmasından endişe edilen ‘uzak’ mecralarda
aranmaktaydı. Bu gaye, dönemi için oldukça anlamlıydı. Çünkü folklor, henüz yapısı tam
anlamıyla şekillenmemiş bir tanım olarak karşımızda dururken doğal olarak açıklanması
gereken karanlık bölgeler barındırmaktaydı. Bu dönemde bir yarışa dönüşen folkloru
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tanımlama çabası, onun yerini belirginleştirmiş velhasıl faydalı olmuştur. (Seyidoğlu, 1989:
4). Nihayet Dundes, kendisinin sayısız kere atıf yapılan meşhur folklor tanımıyla bir şekilde
folklorun geçmişten çıkıp, bu ana, bittabi geleceğe konumlandığını ifade etmiştir (2005: 128).
Bunun yanında günümüz insanının modernliğiyle ilintili olmak üzere herhangi bir folklorunun
olamayacağı görüşünü de çeşitli argümanlarla reddetmiştir. Alan Dundes’in tanımı tesir
kabiliyetiyle halkbilimin temel dinamiklerinde ciddi değişikliklere sebep olmuştur. Artık her
şey daha berraktır. En az bir ortak faktörü olan herhangi bir topluluk halk; bu topluluğun tüm
üyelerinde doğal bir anlamı olan ürün ise folklor olarak belirlenmiştir (Dundes, 2007: 53).
Makalemizin girişinde yaptığımız folklorun kavramsal çerçevesini, sürekli
güncellenen folklor icra bağlamının tespitinde önemli görüyoruz. Toplumsal, ekonomik veya
siyasi tüm gelişmeler insanın günlük yaşamında bazı kalıpların oluşmasına neden olmaktadır
ve bu kalıplar da her an ortak bir faktör (folklor) üretmeye hazır olan halk için yeni
performans alanları anlamına gelmektedir (Saran, 1992: 278-279). Sanayileşmenin başlattığı,
teknolojik gelişmelerin yarattığı internet ortamı bu alanlardan biridir. İnsanlık, internetle
birlikte günlük yaşamsal eylemlerini bile kökünden değiştirecek yepyeni kompleks bir dünya
ile tanışmıştır. Bu değişim 21. yüzyılın hemen başında üretilen akıllı telefonlarla bambaşka
bir seviyeye ulaşmıştır. 2010 yılında teknoloji şirketi Apple, yeni akıllı telefonu iPhone 4’ü
“This changes everything2 (Bu her şeyi değiştirir)”sloganıyla tanıtırken belki de yeni bir
kültürel değişimi de kastediyordu (Ersoy, 2018: 130). İnternet ve medya devrimi açıkça
sosyal hayatın yapısını şekillendirdi. Çok değil 20 yıl öncesine kadar uzun bir ömre sahip olan
kimi kültürel üretimler, bugün neredeyse birkaç saatte tüketilip ‘eski’ olmaktadır. Dün ‘iyi’
olan bugün iyileştirilmeliydi ve bugün ’iyi’ olan yarın atık olacaktı (Lagerkvist, 2014: 1).
Değişen sosyal yapı, elbette merkezinde yer alan ve çevresinden olabildiğine etkilenen insanı
da değiştirmektedir. Biliyoruz ki folkloru meydana getiren insan, bunu her şartta, her
bağlamda ve her zaman -belki de bazen istemsizce- yapmaktadır. Ben-Amos, folklorun
formlarının, modellendikleri kültürel çevreden bağımsız olduklarını savunmaktadır. Bu
yaklaşım da folklorun bizzat kendisine değer atfederek, onun ister internet medyasında ister
yerli kabilelerde olsun, aynı malzeme olduğunu ve bu nedenle de folklor araştırmacısının
dikkatini ürüne yönlendirmesi gerektiğini salık vermektedir (Ben-Amos, 1971: 4). Hâsılı,
gelinen noktada halkbilimin inceleme alanlarına internet ortamı dâhil olmuştur. Artık kültürün
izleri; bu tam olarak sözlü sayılmayan, nesilden nesile geçmeyen ve yüz yüze olmayan
mecrada da aranacaktır (Frank, 2011:9). Russell Frank’ın olumsuzluklarının da altını çizerek
yaptığı “netlore” (ayrıntılarıyla açıklanacaktır) tanımına başka agresif yaklaşımlar da
olmuştur. Örneğin, ‘şehir efsanesi’ olgusunu popülerleştiren Amerikalı halkbilimci Jan
Harold Brunvand, internet ortamına taşınan bu yeni folklor türünün gerçek folkloru tek
tipleştirip, ambalajlı bir popüler kültür ürününe dönüştürdüğüne değinir (Brunvand, 2001:
XXVII). Brunvand’ın haklı olduğu taraflarına rağmen (bugün tüm dünyada tek tip olarak
değerlendirilebilecek geçici trend kültürler mevcuttur) internet ve medya devrimi kaçınılmaz
yeni bir kültürel zaman diliminin habercisidir. Yani kültürün sanal ortama taşınması, sözlü
kültürün elektronik evrimiyle gerçekleşmiş, bu da insanı ikinci sözlü kültür çağına sokmuştur
(Ong, 2007: 160). Halkbilimci ise artık araştırma tekniklerini, geleneğe bakış açısını
2

https://www.bbc.com/news/newsbeat-47056309. “How Apple's iPhone has changed through the years” konulu makale.
Erişim tarihi: 11.04.2020.
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belirleyecek teorilerini, kuramlarını bu yeni folklor sahasını hesaba katarak dizayn etmek
durumundadır. İnternetin yayılmasıyla birlikte halk yaratmaları, bu anlamda internet ve
folklorun karşılıklı ilişkileri, halk yaratmalarının yorumlanma, değiştirilme ve aktarılma
yönleri üzerinden ele alınmalıdır. 1992 yılında fiili olarak halkın kullanımına açılan internette;
kullanıcılar tarafından üretilen ve zamanla yeniden şekillendirilen mizahî yazılar, hikâyeler ve
bütün halk anlatıları folklor araştırmacılarının inceleme alanına dönüşmüştür.
Dijital kültür ortamı olarak örneğin sosyal medya uygulamalarında görülen bazı
ifadelerin değersiz veya rastgele yazılmış şeyler olduğu eleştirisi elbette yapılabilir. Bu
eleştirilere kısmen katıldığımızı da belirtelim. Fakat burada önemli olan iki hususun gözden
kaçırılmamasında fayda vardır. İlk olarak bahsi geçen mecradaki ifadelerin değeri yine bu
uygulamaların kullanıcıları, yani halk tarafından belirlenmektedir. Halk, kıymetli gördüğü
söze veya davranışa beğenme/beğenmeme şeklinde tepki gösterebilmektedir. İkincisi dijital
ortamdaki ifadelerin tamamını “anlatı” olarak değerlendiren bakış açıları mevcuttur. Edebiyat
ve toplum konusunda önemli teorileri bulunan göstergebilimci Roland Barthes, anlatının
sözlü, yazılı, jestle, mimikle, bir görüntüyle veya bunların karışımıyla meydana
getirilebileceğini savunur. Bunun yanında dünyadaki bütün insan topluluklarının anlatısının
olduğunu, herhangi bir sanatsal yazın ürünün (masalın, hikayenin, destanın…) kıyasla
değerinin belirleneceği ölçütün yine ilk insanlardan başlayarak üretilen sıradan bir anlatı
olacağını ve böylece bunların değerlerinin insani yaratmalar şeklinde belirlenmesi gerektiğini
ifade eder (1993: 83). Bu anlamda netlore veya netnografinin inceleme alanında bulunan
internet medyasındaki ifadelerin en azından önemli bir kısmının ‘anlatı’ olarak
değerlendirilmesinde bir mahsur olmadığı kanaatindeyiz.
Halkbilim alanı çoğu bilim dalına göre yenidir. Fakat birçoğuna göre de muazzam bir
hızla kendi literatürünü ve kuramlarını meydana getiren bir disiplin olmuştur. Bu gelişme o
kadar hızlıdır ki halkbilim disiplini henüz üzerinden iki asır bile geçmeden araştırma
malzemesi eksikliği endişesiyle yok olma korkusu yaşamıştır. Gerçekten de son masal
derlendiğinde ya da son efsane gün yüzüne çıkarıldığında halkbilim işlevini yitirecek miydi?
Neyse ki bu karamsar tablo 20. yüzyılın ortalarında bazı halkbilimcilerin (Dundes, Dorson
vd.) folklorun esas yapısını çözme girişimleriyle değişmiştir (Blank, 2009: 1-2). Artık
folklor; az nüfuslu bir kasabada unutulmak üzere olan bir halk hikâyesinde değil, onu yaratan
insanın düşünce kalıplarında aranacaktı. İnsan var oldukça folklor da olacaktı. Bugün insanın
kendi doğasında var olan düşünce kalıpları ve hayal gücü kendisini yeni bir mecra olan
internet medyasında ‘netlore’ olarak göstermektedir.
Araştırmamız, her şartta kendi folklorunu üreten insanın günümüz internet
ortamındaki yaratımlarına odaklanmaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmeler, insan yaşamının
büyük bölümünün akıllı telefonlarda akmasına neden olmuştur. Akıllı telefonların, her gün bir
yenisi eklenen mobil uygulamalarla yeni etkileşim alanları oluşturması, bireyin günlük
hayatının ve dolayısıyla sosyal ilişkilerinin yeniden şekillenmesine ve kültürel birtakım
ürünlerin sosyal medyada üretilip yayılmasına zemin hazırlamıştır. Sıradan insan, artık birçok
sosyal platformda fikrini beyan etmektedir. Bu noktada hitap edilen topluluk bir köy kahvesi
efradıyla kıyaslanamayacak kadar büyük olunca birey, şartlar çerçevesinde doğal olmayan
nedenlerle bir hikâye anlatıcısına dönüşmektedir. Hikâyecilik Taş Devri’nden beri doğal bir
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insan eylemidir ve süreçte değişen tek şey hikâye anlatılırken kullanılan araçlardır (Nguyen,
2011: 12-13; Amâncio, 2017: 17). Burada kişinin bazı ifadeleri, bizatihi kendisinin benlik
sunumunun yansımalarıdır ve bu yeni sosyal alanda yığılan ‘ifadeler’in bir kısmı diğerlerinin
önüne geçerek daha fazla dikkat çekmektedir (Paslanmaz ve Narmanlıoğlu, 2020: 55).
Uyandırdığı etki ve yayılım alanı göz önüne alındığında söz konusu kabiliyetli ifadeler onu
üreteni Influencer’3a dönüştürmektedir. Bize göre halkbilimcinin ilgilendiği detay, Influencer
ile halk ozanının benzer yönleridir. Çalışmamız esasen internet kullanıcılarının bu ‘ifadeler’i
diğerlerinden ayırma nedenleriyle ilgilenmektedir. Biz aynı zamanda çalışmamızın
çerçevesini; “geleneksel folklor sürecinde atasözü, fıkra, tekerleme, deyim gibi sözlü halk
ürünleri; yüksek like’lı postlara, entrylere ya da bol etkileşimli storylere mi dönüşmektedir?”
sorusunun yönlendirdiği, ittiği köşelerle de şekillendirmeye çalışacağız. Bu kapsamda çeşitli
kategorilerden yüksek izlenme sayısına sahip 1000’in üzerinde video ele alınarak altlarındaki
popüler yorumlar irdelenmiş, aralarından konumuza örnek teşkil edecek olanlar çalışmaya
eklenmiştir. Yorumlar arasındaki benzerlikler analiz edilerek bazı sınıflandırmalar yapılmaya
çalışılmıştır.
Amacımız günümüz folklor ortamlarından sosyal medyada modellenen halk
anlatılarının yapısını incelemek olacaktır. Elbette sosyal medyanın sınıflandırmaya elverişsiz,
büyük ve farklı bir yayılım evreninin olduğunun farkındayız. Bu nedenle internet bağlamının
her biri kendine has geleneksel bir yapı teşkil eden ortamlarından YouTube platformuna
odaklanacağız. Arka planda bir önceki paragrafta belirttiğimiz tavrı koruyarak araştırmamızı,
YouTube’da yapılan ve kalıplaşarak geleneğe dönüşen, geleneksel halk edebiyatı ürünleriyle
kıyaslanabilen yorumlara mercek tutarak ilerleteceğiz. Sosyal medya hızlı ve çok yoğun bilgi
akışının olduğu bir dünya ve biz bu dünyanın ancak bir makale sahası kadar daraltılmış
perspektifinden inceleme yapacağız.
UNESCO’nun kültürün korunmasına yönelik girişimleri, 2003 yılında somut olmayan
kültürel mirasın(SOKÜM); 2005’te ise kültürel ifadelerin korunması yönündeki
programlarıyla kurumsal bir yapıya kavuşmuştur4. Türk ifade kültürünün araştırılması ve
uluslar arası sahadaki yansımalarına katkıda bulunmak gayesi de bizim için motivasyon
kaynağı olmuştur.
1. Dijital Kültür
Dijital kültür ifadesi, başlı başına internet ortamlarının folklorunu açıklamaya yetecek
kapsayıcılıktadır. Bir topluluğun folkloru, her bir ferdin, diğer üyelerin davranışlarını anlamlı
bulması ölçütüyle açıklanabilecek bir iç içelik barındırmaktadır. Sanal bir platforma ilk kez
giren biri, daha en başında sendeler, acemiliğini görür. Çünkü yeni girdiği bu ortamın diline
ve kültürel kodlarına yabancıdır. Örnek olarak Facebook sitesinde bulunanlar bir müddet
sonra kendi halk dillerini (Facebook halkı) geliştirip işlevsel davranış kalıpları keşfederler
(Mcneill, 2009: 82; Foote, 2007: 27). Bir gönderiye yapılan yorum veya verilen tepkinin
işlevsel anlamının kalitesi, o tepkiyi veya yorumu ideal hale getirir. O artık bu topluluğun
kültürel bir özelliğidir.
3

Influencer: Türkçeye etkileyen olarak çevrilen ama sosyal medyada daha çok ‘ilham veren, fikir önderi’ gibi anlamlarda
kullanılan kendine özgü takipçi tebaası bulunan internet fenomenlerini tarif etmek için kullanılan sıfat.
4
https://www.unesco.org.tr/Pages/179/177/ Erişim Tarihi: 02.11.2020.
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Dijital kültürün diğer bir özelliği ise kendi kültürel iletişim şeklinin olmasıdır. Dijital
ortamda bir gönderiye tepki verme, günlük hayattan farklıdır. Bu tepki, internete has tüketme
odaklı yaşam tarzının dile uyarlanmış hali gibi düşünülebilir. İnternet kullanıcısı bir
arkadaşının profiline eklediği fotoğrafına hiyeroglif benzeri ‘Emoji5’lerle tepki
verebilmektedir. Burada önemli husus duyguların bir sembolle ifade edilmesinin ötesinde
oluşturulan kültürel kodların topluluğun üyelerince kabul görmesidir. Bahsettiğimiz süreç tam
anlamıyla kültürün kodlanmasıdır ve bu yüzden ‘dijital kültür’ kavramı konuyu tarif etme
noktasında mükemmeldir.
1.1. Dijital Kültür Araştırmalarında Etik
Çalışma yapılırken etik sorunsalları tartışılmıştır. Etnografideki dört temel ahlaki
yükümlülük olan; kaynak kişiye zarar vermeme, izin verilmemişse gerçek kimliği gizleme,
verilerin gizliliği ve katılımcıların rızasının alınması (Carter, 2005: 152) ilkelerinin dijital
kültür araştırılmasında kullanılması zordur. Bu ilkeler evrensel ve ahlakî olmakla birlikte,
yine de böylesine yeni ve değişken bir sahanın incelenmesinde ciddi revizyonlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Örnek olarak Instagram uygulamasına fotoğrafını ekleyen ve bu gönderinin
herkes tarafından görülmesine izin veren bir kullanıcı, içeriğin interneti olan herkes tarafından
görüleceğini bilir. Bu anlamda telifsel bir sorun görünmemektedir. Fakat etnograf veya
halkbilimci bu gönderileri bilimsel bir amaçla kullanmak için derlediğinde gönderinin
sahibinin korunmasının sınırları veya biçimi muğlâklaşmaktadır. Bunun yanında sadece
yorumları incelenen kullanıcıların sitede kullandıkları ismin takma isim mi yoksa gerçek isim
mi olduğu (yorumlanabilse de) belirsizdir. Ayrıca YouTube sitesinde bir videonun altına
yorum yapan bir kullanıcının yaptığı yorumun herkese açık olduğunu bildiğini varsaymak
durumundayız.
İnternet folkloru veya dijital kültür araştırmalarında etik konusuna başka bir bakış
açısı ise Amerikan Psikoloji Derneği (APA)’ne aittir. APA’ya göre internet toplulukları
incelenirken katılımcıların zarar görme ihtimalleri yüksektir. Çünkü katılımcılar ifadelerinin
incelendiğini söz konusu bilimsel çalışma yayınlanınca öğrenmekte ve bilgileri dışında bir
değerlendirmeye tâbi tutulduklarını anladıklarında, ihlal edilmişlik duygusu yaşayacaklarını
ve bu durumun psikolojik sonuçları olacağını belirtir6. Fakat bu durumda ilgili alanda
araştırma yapan derlemeci açısından birtakım sorunlar doğmaktadır. Örneğin bir video
paylaşım sitesine yorum yapan biri, bilimsel bir araştırma konusu olacağını öğrendikten sonra
tüm doğal davranışlarından uzaklaşabilir. Yine internet ortamındaki grupların kullanıcı trafiği
(gruptan çıkan veya dâhil olanların hareketliliği) de düşünüldüğünde tüm gruba ön
bilgilendirme yapılması durumunda dahi üyelerin tamamının bu onamı göreceklerinin bir
garantisi yoktur. Kaldı ki psikolojik sorunların paylaşıldığı bir forumdaki kullanıcıların, özel
alanlarındaki problemlerini akademik bir çalışmada gördüklerinde kişisel deneyimlerinin
güvende olmadığı gerekçesiyle artık grupta problemlerini paylaşmamaları araştırmacı
açısından olumsuz bir durumdur. Netnograf veya netlore araştırıcısı bu noktada bir
ikilemdedir. Bir yandan internet ortamındaki gönderilerin kamuya açık alanda yer
aldıklarından kullanılmalarında bir sakınca yok gibi görünürken diğer yandan kullanıcılardan
5

Emoji, dijital ortamda insanların duygularını ifade etmekte kullandıkları ideografik imgelerdir. Emoji kavramı 1990’ların
sonuna doğru Japonya’da ortaya çıkmış ve tüm dünyaya yayılmıştır.
6
https://www.apa.org/ethics/committee-rules-procedures-2018.pdf Erişim Tarihi: 26.05.2020.
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izin alınmadan düşüncelerinin kullanılıp analiz edilmesi kullanıcıya denek olduğunu
hissettirdiği için akademik etikle çelişmektedir. Bu konuda APA’nın önerisi, kayda değer
bilimsel beklenti olan çalışmalarda katılımsız yöntemin ya da yanıltma tekniğinin
kullanılması şeklindedir.
Netlore ve netnografi çalışmalarında uyulması beklenen etik tedbirlerle ilgili King,
araştırma öncesi ve sonrası için takip edilebilecek şu maddeleri sıralamıştır.
Araştırma öncesinde;
1- Katılımcıların kimlikleriyle ilgili kayıtların tutulmaması.
2- Toplanan veriler analiz edilip yorumlanırken katılımcıların şahıslarının araştırma
sonuçlarından uzaklaştırılması.
3- İncelenen grubun adının direkt verilmeden sadece veri kaynağına atıf yapan belirsiz
bir ifadeyle tanımlanması (King, 2018: 34-35).
Araştırma sonrasında;
12345-

Tüm başlıkların ve imzaların kaldırılması.
Alıntılarda herhangi birinin isminin veya takma adının kullanılmaması.
Grubun türüne ya da ismine gönderme yapan tüm ifadelerin kaldırılması.
Çalışılan forumun gerçek türü ya da konumuna ilişkin özel bir gönderme yapılması.
Orijinal verilerin güvenli bir şekilde arşivlenmesi ve bulguları doğrulamak isteyen
yetkili başka bir araştırmacının erişimine izin verilmesi (King, 2018: 42).

Yukarıda değindiğimiz netlore/netnografi çalışmalarına etik yaklaşımlar akılda
tutulmak kaydıyla, şahsi tasarrufumuz olarak ülkemizde fazla sayıda örneği olmayan söz
konusu çalışmalar açısından bazı inisiyatiflerin kullanılması gerekliliğinin hâsıl olduğunu
belirtmeliyiz. Yine yukarıda bahsi geçen temel ahlaki ilkelerden özellikle ‘kaynak kişiyi
herhangi bir zarardan koruma prensibi’ tüm çalışma boyunca titizlikle tercih edilmiştir.
1.2. Dijital Kültüre Negatif Bakış Açısı
Kitle iletişim araçlarının kaydettiği aşama, bir yandan kültürü depolamayı ve yaymayı
müthiş ölçüde kolaylaştırırken bir yandan da yerel kültürel öğelerin rahatça küresel havuza
eklenmesini sağlamıştır (Oğuz, 2009: 88). Böylece her bir kültürel ürün, doğduğu yerin
sınırlarını aşarak evrensel bir özellik kazanabilmiştir (Çobanoğlu, 2002: 22). Bu hem Türk
kültürünü inceleyen araştırmacı için ulaşılabilecek kaynak sayısının artmasına hem de önemli
kültürel değerlerimizin tüm dünyada tanınmasına vesile olmuştur. Diğer yandan küresel bir
kültür havuzunun giderek homojenleşmesi sonucunda milli kültür birikimlerinin erimesi
tehlikesidir. Kaldı ki bir milletin tarihsel imzası demek olan ‘ulusal kalıt’ının da bu ihmalle
zarar görmesi, milli kültürün korunmasını zorlaştırmış olacaktır (Oğuz 2002: 63; Güvenç,
2014: 33). Bunun yanında ulusal kültürün taşınması noktasında bilhassa çocukların
özendikleri figürler olarak YouTuber7’ların yönlendirmeleri denetlenebilirlikten uzaktır.
Diğer bir olumsuz bakış açısı da elde edilen verilerin sosyal bilimler bağlamında nihai
analiz sonuçlarına uygulanabilirliği yönündedir. Wiener, tarihteki ilk bilgisayarlar
7

YouTube sitesinde açmış olduğu kanalda ürettiği içeriklerle bunu profesyonel anlamda bir meslek gibi icra eden belli bir
abone (takipçi) sayısına ulaşmış kişi.
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üretildiğinde bu araçların sosyal bilimlerde kullanılamayacağını, bunun nedeninin ise
gözlemcinin konuya bakışının ölçülebilirliği ve dolayısıyla nesnelliği yönündeki eksikliği
olduğunu öne sürmüştür. Wiener’e göre fen bilimlerinin konusu onu gözlemleyen
araştırmacının bireysel etkisini devre dışı bırakacak kadar yoğun ve karmaşıktır. Buna karşın
sosyal bilimlerde araştırmacı hâlihazırda kendisine benzeyen sosyal varlıkları incelemek
durumundadır. Sonuç olarak sosyal bir alanda bilgisayarlarla elde edilen istatistiksel veriler
bizi her zaman doğru bir genellenebilir sonuca götürmeyebilir (Aktaran: Lévi-Strauss, 2012:
89-90). Lévi-Strauss ise sosyal bilimler içinde dilbilimi örnek göstererek bu görüşe karşı
çıkar. Çünkü dil, periyodik tabloları matematiksel olarak formülize edilebileceği için
bilgisayarlardan yararlanabilecek bir yapıdadır. Böylece az önce bahsi geçen diğer sosyal
bilimlerden farklı olarak gözlemcinin incelediği konuya etkisi hemen hemen yoktur (2012:
92-93). Bu iki farklı görüşten yola çıkarak internet ortamında incelediğimiz YouTube
yorumlarının dilsel yapısının bizi statik bir sonuca götürebileceğine daha fazla inanabiliriz.
2. Netnografi
İnternet folkloru henüz yeni bir araştırma alanı olmasına rağmen yapılacak
çalışmaların belli bir düzen dâhilinde ilerlemesi amacıyla Robert V. Kozinets8 tarafından
Netnography adında bir kitap yayımlanmıştır (2010). Bir pazarlama profesörünün elinden
çıkan bu kitap ve savunduğu fikirler, netnografinin çıkış noktasının ticari amaçlar olduğuna
dair eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Kozinets netnografiyi; dijital veri toplama,
çevrimiçi iletişim, katılım ve gözlem aşamalarında toplulukların davranışlarını sosyal
bilimlerinkine benzer metotlarla analiz etmeye yarayan “sanal etnografi” bilimi olarak
tanımlamaktadır (Kozinets, 2015: 1). Kozinets’in yönteminin özelliği çevrimiçi toplulukların
sosyal bilimleri ilgilendiren hangi ortak amaçlarla bir araya geldiklerini sınıflandırma yoluyla
irdelemesi ve bu grupların hangi edimleriyle kendilerinin ve çevrelerindeki kültürün
dinamiklerine yenileyici veya tümüyle değiştirici etkilerini ele almasıdır. Bu noktada yazar
bilimsel yaklaşımla sanal toplulukların 4 kısma ayrılarak incelenmesini tavsiye eder. Bunlar;
1- Yeni başlayanlar; sosyal bağları zayıf, yüzeysel ve pasif ilgi gösterenler.
2- Belirli bir grubu olmayanlar: sosyal bağları güçlü ama buna karşılık sadece içeriğin
merkezindeki tüketenler.
3- Kendini adayanlar; doğrudan tüketim aktivitesine güçlü alaka gösteren ama
sosyalleşme konusunda zayıf olanlar.
4- İçerdekiler; hem gruba hem de merkezi tüketim aktivitesine karşı güçlü bağlılıkları
olanlar (Bowler, 2018: 27).
Çevrimiçi birliktelikten doğan etnografik gelenek kurallarının oluşum aşamaları
elbette internet öncesi dönemde sınırları belirginleşen kültür genellemeleri kadar kolay
olmayacaktır. Bunun nedeni internette bulunan bir içeriğe ulaşmanın kolaylığı ve katılım
sağlanan coğrafyanın, kültürün, yaşın veya cinsiyetin oldukça değişken olmasıdır. Kozinets
bu karmaşıklığı çeşitli araştırmalarla somut diyagramlara indirgemeye çalışmıştır. Aşağıdaki
grafikte (Şekil:1) binlerce Twitter gönderisinin trafiğinden elde edilmiş ve nihayetinde
8

Netnografi mefhumunun yaratıcısı, sosyal medya pazarlama uzmanı, Nissan, Sony, HCBS gibi birçok markayla
danışmanlık anlamında ilişkisi olan Kozinets, aynı zamanda York üniversitesi İşletme Fakültesi’nde pazarlama profesörüdür.
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sınırları -hâlâ- kesin olarak çizilemeyen çeşitli arketipik ağ yapıları görülmektedir (Kozinets,
2015: 38).

Şekil: 1
Netnografi 20 yıla yaklaşan hayatıyla artık neolojik bir kavram olmaktan çıkmıştır.
Nitekim bir disiplin olmak üzeredir de denebilir, çünkü kendi iç tüzüğünü (entrée -giriş-, veri
toplama, veri analizi, etik) belirlemiştir9. Bir disipline dönüş sürecinde netnografinin yöntem
ve formülleri için Bowler’in yayınından faydalanarak şu sınıflandırmaları verelim. Çünkü
Netnograf eğer etnografik metotları kullanacaksa bu aşamalara ek olarak önceden şu
yeterliliklere sahip olmalıdır:
1- Yüz yüze etkileşimle kültür verileri toplayan etnografiyi ne zaman devreye
sokacağını bilmeli
2- Etnografik teknikleri uygulayacağı çevrimiçi topluluğun özelliklerini bilmelidir
(Bowler, 2018: 27).
Netnografinin metodolojik aşamaları:
1- Giriş: Araştırma sorularının formülizasyonu ve çalışma için sanal topluluğun
önceden belirlenmesi
2- Veri toplama: Doğrudan gözlemler, etkileşimler ve eylemin kullanıcı için anlamı
3- Analiz ve yorumlama: Sınıflandırma ve kodlama (Bowler, 2018: 27).
2.1. Netnografi ve Kültürel Antropolojik Yorum
Genel anlamda antropoloji insanı bütün yönleriyle; fiziksel, biyolojik, kültürel
açılardan inceleyen bir bilim dalıdır. 20. yüzyılın başlarına kadar derinliksiz bir tanımla “ırk
9

http://kozinets.net/archives/475 - Erişim Tarihi: 25.05.2020.
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bilimi” olarak tanımlanan bu disiplin günümüzde -folklor bilimiyle benzer şekilde- çalışma
alanı çeşitli vesilelerle güncellenmiş ve artık eski-yeni farkı olmaksızın modern toplumların
bahsi geçen ayırt edici fonksiyonlarına da eğilmektedir (Özbudun, 2012: 13).
İnsanın tarihsel gelişimi içinde yaşadığı doğal ortamla, etrafındaki insanlarla, vahşi
hayvanlarla olan ilişkisi, hayatta kalma içgüdüsünün de etkisiyle birtakım tecrübe pratikleri
meydana getirmesini sağlamıştır. Bu pratiklere genel manada kültür denmektedir. Esasen
insanı diğer canlılardan ayıran biricik özellik de budur. İnsanlık için bu denli önemli olan
kültür olgusu ise etnoloji, antropoloji, folklor gibi çoğu zaman örtüşen disiplinler tarafından
özellikle son bir asırdır teorik anlamda araştırılmaktadır. Peki kültürü incelemeye nereden
başlanmalıdır? Araştırma evreninin sınırları ilk insana kadar genişletilmeli midir? Yoksa işe
günümüz toplumlarının sorunları öncelenerek mi başlanmalıdır? İşte bu sorular çerçevesinde
az önce bahsettiğimiz örtüşen bilim dalları farklı fikirler üretmişlerdir. Burada çoğu zaman
‘ilkel’ kavramı üzerinden modern toplumlarla çatışma oluşturacak zıtlıklar merkeze
alınmıştır. Ne var ki ‘ilkel’ teriminin kendisi bile tartışılmaya muhtaçtır ve uzun süre
kullanılagelmişliğinin güçlü sabitleyici etkisinden dolayı kaçınılmaz bir kavrama
dönüşmüştür (Pritchard, 1998: 17).
Netnografiye geldiğimizde kültür taşıyıcısı olarak insanın günümüz sosyalleşme
araçlarından internet temelli sosyal medya platformlarındaki davranışları yorumlanırken
antropolojiden de yararlanılabilir. En basitinden en karmaşığına kadar insan grupları,
toplumsal düzenin tahsisi için çeşitli pratikler geliştirmişlerdir. İlk insandan günümüze bir
gelişim şeması çizilecek olursa; takımlar, kabileler, şeflikler ve devletler şeklinde bir doğrusal
hat çizilebilir. Bu şema detaylardan yoksun, oldukça basit bir sınıflandırmadır. Yine insan
sayısı arttıkça grup içi kurumlar döneme göre yeniden şekillenmiş, grubu yönetenlerin siyasi
erk olarak; grubun saygı nesnesi öncüleri prestij olarak; ekonomik mekanizması sayılan servet
sahipleri ise yeniden dağıtımın ilkel uygulayıcıları olarak kategorize edilebilir (Özbudun,
2012: 119-137). Buradan konumuza bağlantı yapacağımız bölümler prestij sahibi toplum
öncüleridir. Netlore ya da netnografi anlamında düşünüldüğünde söz gelimi bir sosyal medya
fenomeninin grup içindeki prestiji ikna ediciliğiyle doğru orantılıdır. Örneğin fenomenle
takipçileri arasındaki ilişkinin kabile veya şeflik örgütlenmelerindeki hortikülaristik yapıyla
karşılaştırılması belki de çok sayıda yeni terimle desteklenmelidir. Kabilelerde öne çıkmak
isteyen ve diğer üyeler tarafından duyulan saygıyı kaybetmek istemeyen bir köy başı,
neredeyse geçim sıkıntısı yaşayacak kadar elindekileri cömertçe dağıtır. Bu davranışı
günümüzde çok takipçili sosyal medya fenomenlerinin takipçilerine çeşitli hediyeler
dağıtmasıyla ilişkilendirebiliriz. Söz konusu ilişkiyi de modern veya modern olmayan
toplumlarda karakteristiği aynı ya da benzer bir insan davranışı kalıbından söz etmeye çalışan
netnografik yaklaşımla değerlendirebiliriz.
3. İnternet Folkloru: Netlore
Yukarıda folklor araştırma sahasına internet ortamının da eklendiğinden bahsettik. Bu
yeni kültür ortamı, halkbilim alanında dikkatlerden kaçmamış ve bazı araştırmacılar teorik ve
uygulama anlamında birtakım fikirler üzerinden kavramsal bir çerçeve çizmeye çalışmışlardır.
1990’lardan başlayarak internette teknik anlamda birtakım ilerlemeler meydana
gelmiştir. Özellikle 2.0 internet ağının gelişmesi; interneti, indirilebilen bir ortamdan
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yüklenebilen bir ortama dönüştürmüştür. Böylece internet askeri veya akademik işlevlerinin
ötesine geçerek geniş bir kitlenin dışavurumsal alanı haline gelmiştir (Bronner, 2009: 29).
Olanlar ‘netlore’un habercisi sayılabilecek gelişmelerdir. Çünkü internetin kullanıcılara
sağladığı içerik paylaşma olanağı, her kullanıcı için kendini ifade edebileceği bir fırsat
sahnesi olmuştur. 2000’li yıllarda yapılan netlore konulu akademik çalışmaların bugün
internetin geldiği noktayı tahmin etmeleri elbette olanaksızdır. Fakat ilgili araştırma
yazılarında -hiç olmazsa- birtakım yapısal yaklaşımlar denenmiştir. Biz de çalışmamızda bu
akademik yazıların örneklerinden ziyade teorik varsayımlarından faydalanmayı tercih ettik.
3.1. Netlore Araştırmalarının Dezavantajları
Çok değil bundan 10 yıl öncesine kadar netlore tanımlanırken, e-posta kandırmacaları,
zincirleme mektuplar veya üzerinde oynanmış fotoğraflarla yayılan şehir efsaneleri örnek
gösterilmekteydi. Şu an bu örneklerle netlore’un tanımını yapmak neredeyse imkânsızdır. Ya
da şu anda incelemeye çalıştığımız internet folkloru araştırmaları türüne başka bir ad
vermemiz gerekmektedir. Demek ki internet sahasında her şey çok hızlı değişmektedir. Bu
nedenle Netlore tanımlanırken, muayyen bir dönemde popüler olan internet davranışlarını o
tanımda kullanmak çok sağlıklı olmayacaktır. Yine de netloru “yüz yüze olmayan ve nesilden
nesile aktarılmayan” şeklinde tanımlayan Frank Russel’ın da hakkını teslim etmemiz
gerekmektedir (Frank, 2011: 9). Russel yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi bize göre
başarılı bir öngörüyle netlore içeriklerinin gelip geçiciliğini ve hızlı eskiyebileceğini tahmin
etmiştir. Bu bir bakıma internet folklorunun temel prensibidir. 2000 yıldır anlatılagelen ve
nice kuşaklarla taşınan bir masalın sık tekrarlarla köşelerinin belirlenmesi ve bu nedenle kolay
akılda kalarak transferinin sorunsuz bir şekilde diğer kuşağa aktarılması esastır. İnternet
folklorunda ise ‘birebir tekrar’ın yeri yoktur. Tekrara kalkışan biri sanal âlemde küçük
düşürülmeye varıncaya dek dışlanır. Bunun yerine aşağıda örnek yorumlarda da göreceğimiz
üzere belli bir kalıbı kullanarak yeni bir anlatı geliştirmek bireyi dijital ortamda
popülerleştirecektir.
Konusu insan davranışları olan sosyal bilimleri alanında daha önce yeni ve küçük bir
çerçevede ele alınan internet bugün bütün hayatı dolayısıyla kendini tasnif eden bu fikirleri
bile içine alacak kadar büyümüş ve yayılmıştır. Çevrimiçi olmak artık bir seçenek değil, bir
zorunluluktur. Akıllı telefonu hayattan çıkarmaya çalışan birinin kendisi o hayatın dışında
kalmakta ve bunu acı bir tecrübeyle öğrenmek durumundadır. İnsanların yaşam biçimleri,
alışkanlıkları, sohbetleri ve tüm sosyal faaliyetleri birkaç megabaytlık bir yazılımla
belirlenmektedir. Bu nedenle halkbilim araştırmacısının örneklem evreni de kökünden
değişmiştir. Halkbilimde araştırma yapacak bir derlemecinin sahası artık 100 nüfuslu bir köy
değil 7 milyarlık nüfusuyla internet dünyasıdır. Bu nedenle araştırma yöntem ve tekniklerini
içeren kaynaklarda salık verilen, derleyicinin bulundurması gereken saha ekipmanları
nostaljik bir gülümsemeyle karşılanmaktadır. Elbette bahsedilen kaynakların fikri anlamda
özel yeterliliklere öykünmeye teşvik edecek, her çağda işe yarayacak birtakım hasletleri de
kazandırma işlevi vardır. Bunu saygıyla karşılamaktayız. Fakat günümüz folklorcusunun
araştırma tekniklerinin güncellenmesi gerektiği de aşikârdır.
Halkbilimsel açıdan internet medyasının gelenek içindeki yerinin sistemleştirilmesi
internetin baş döndürücü hızından dolayı şu an için pek mümkün değildir. Çünkü
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halkbilimcinin karşısında sürekli yenilenen, anlık tepkiler veren bir oluşum durmaktadır. Bu
nedenle genele uygulanabilecek bir kuram üretmek oldukça zorlaşmaktadır. Yapılacak şey
tarihsel süreçte türünün her dönemde benzer tepkiler verdiğini bildiğimiz insana
odaklanmaktır. Ne var ki bu oluşumun içindeki insan da bazı durumlarda kendi fıtri
nitelikleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunabilmektedir. Bunun sebebi, analog-dijital
farkıyla açıklanabilir. Bilindiği üzere analog somut, dokunulabilir, samimi ve duygusal olanı
ima eder bir kavramdır. Dijital ise tam tersi soyut, statik, cansız olanın temsilidir (Bronner,
2009: 35). Bin yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan kültürün taşıyıcısı olan günümüz
insanı, sözlü kültür tarafından dokunularak hissedilerek üretilen analog kültürel referansları,
kodlarla bir ekrandan diğerine yansıtılan imajları kullanarak yani dijital bir ortamda doğru
şekilde aktaramamaktadır.
4. Folksonomi
Doğrudan örnekle açıklamak gerekirse Pinterest, Flickr gibi kategorize edilmiş ve
etiketlenmiş fotoğraf veya türevlerinin (video, gif vb.) bulunduğu internet ortamlarındaki
üretim tarzına folksonomi denmektedir. Folksonomi daha teknik bir ifadeyle; internet
kullanıcılarının çeşitli etiketlerle sınıflandırdıkları içerikleri, bunlara ait ek açıklamaları, her
türlü (doğruluğunun teyit edilmesine gerek olamayan) bilgiyi ve benlik/kimlik ifadelerini
paylaşmalarını karşılayan bir tür sanal sınıflandırma biçimi olarak açıklanabilir (Howars,
2008: 212). Folksonominin kültür bağlamında çalışmamıza katkısı ise hissedilebilirliğiyle
ilgilidir. İkincil sözlü kültür ortamı olarak ele aldığımız internetin sözlü kültürden temel farkı
iletişimi tamamen imajlar (görseller) üzerinden sağlamasıdır. Onun bu özelliği kulağı göze
(sesi görüntüye) önceleyen sözlü kültür savunucuları tarafından yapaylığı ve sorgulanabilir bir
gerçeklik algısı oluşturması yönüyle eleştirilir. Nitekim kullanıcı internette ‘bir şeyleri sadece
görür’. Gördüğü şey sanal bir görüntüdür ve kullanıcıya taklit veya yönlendirilmiş bir
gerçeklik hissi verir. Kısaca internet ürünleri kuşku uyandırır, hissedilmez (Bronner, 2009:
29-30).
Folksonomi, kültürün şekillenmesinde de etkilidir. En başta internet kullanıcısının
görme merakını karşılayan ve ona ‘geleceği keşfetme’nin bu merakı özgürce doyurmasıyla
mümkün olduğunu söyler. Fakat internet her saniye daha da genişleyen uçsuz bucaksız bir
evrendir. Ünlü arama motoru Google’ın isim ve logo anlamında çıkış noktası 10 üzeri 100
anlamına gelen matematikteki büyük sayılardan Googol’dan gelmektedir (Görsel: 1).
Kullanıcıya bu imkanı veren teknolojinin kültürü etkileyeceği açıktır.

Görsel: 1
5. İnternette Sınıfsal Aidiyet ve Benlik Tasarımı
Teknolojik bir araç olarak internet, çoğu zaman her anlamda birbirinden oldukça farklı
olan insanları bir araya toplayarak daha homojenize bir kültürel ortam oluşturmasıyla
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anılır/eleştirilir. Bu yaklaşımı her iki açıdan ele alalım. İlk olarak internet ortamında birey,
kişisel tatmin, beğenilme, takdir edilme gibi dürtülerini doyurmak için diğer kullanıcıların
karşısına ‘yeni’ bir edimle çıkmalıdır. Burada önemli olan kullanıcının takipçilerine yeni ama
etkili bir şey sunması gerekliliğidir. Bu şekilde her birey kendisine miktarı önemli olmayan
bir destekçiler grubu oluşturmayı hedefler. Bu şekilde internetin sağladığı yeni mecra
homojenlikten uzaklaşmış olmaktadır. Diğer bakış açısına göre ise internet sayesinde
meydana gelen sosyal medya platformlarında bireyler bol like’lı, trend akımlara dahil olmak
istemektedirler. Bu akımların dışında kalmak modaya uymamakla aynı şeydir ve bu durum
söz konusu alanda sanal da olsa tüm benliğiyle bulunan kullanıcının en son isteyeceği şeydir.
Burada sınıfsal bir aidiyet için çabalama söz konusudur. Dâhil olma, kaçırmama, daha erken
haberdar olma, henüz haberi olmayana haber verme karizmatiği…
Her biri ayrı ayrı birer benlik olarak düşünüldüğünde internet kullanıcıları ait olmaya
çalıştıkları sınıfın özelliklerini yansıtmak zorundadırlar. Bu durum folklor çalışmalarından
tanıdık gelmektedir. Halkı oluşturan her birey halkın yarattığı kültürü tanıma, anlama ve saygı
duyma durumundadır. Sanal ortamda ise bu durum Pierre Bourdieu’nun habitus10 kavramıyla
açıklanabilir. Araştırma sahamıza dijital habitus olarak da güncellenebilecek olgu, ilgili
alandaki güç dengesini koruma ve dönüştürme eylemleriyle şekillenir (Bourdieu, 2013: 69,
Akt. Güzel, 2016: 93).
6. Mem, Memetik ve Sosyal Medyada Viral11 Olgusu
Çalışmamızda sanal ortamda paylaşılan bir içeriğinin diğerlerinden daha fazla ilgi
görmesinin ve hızla yayılmasının nedenlerinin ne olabileceği konusunda bazı sorular sorduk.
Bir videonun çok beğenilip kısa sürede viral olmasının nedeni nedir? Bir davranış nasıl oluyor
da birkaç saat içerisinde tüm dünyanın bildiği, sevdiği, benimsediği ve yapmaya çalıştığı bir
hareket olabiliyor? YouTube’daki bir videonun altına yapılan bir yorum niçin binlerce beğeni
alarak diğerlerinin üstüne çıkıyor? Bu soruların cevabı; birazdan göreceğimiz üzere dijital
ortamdaki bir içeriğin popülerleşip topluluğa ait kültürel bir öge oluş sürecinde ‘mem 12’ diye
ifade edilen birimlerde olabilir. Mem üzerinden kültürün oluşması, memetik teoriyle daha
sistemli ve detaylı açıklanmıştır. Memetik teorinin kurucusu Richard Dawkins mem ile ilgili
şunları der:
Ezgiler, fikirler, sloganlar, giyside moda, çanak çömlek yapım yolları, kemer yapımı
mem örnekleridir. Tıpkı genlerin sperm ya da yumurtalar yoluyla bir bedenden
diğerine atlayarak gen havuzunda çoğalmaları gibi, memler de, geniş anlamda taklit
denilebilecek bir süreç yoluyla, bir beyinden diğerine zıplayarak kendilerini gen
havuzunda çoğaltırlar. Bir bilim adamı güzel bir düşünce duyduğunda ya da
okuduğunda, bunu arkadaşlarına ve öğrencilerine aktarır. Yazılarında ve derslerinde
10

Habitus, Bourdieu’nun geliştirdiği sınıfsal bir konsept terimidir. Bu anlayışa göre bireyin pratikleri, davranışları ve
ifadeleri mutlak surette toplumdan etkilenir.
11
Viral, tıbbi anlamına benzer şekilde, internet ortamında paylaşılan herhangi bir içeriğin veya reklamın kontrolsüz bir
şekilde yayılmasını anlatmak için kullanılan tabir. Bir içeriğin viral olması için ulaştığı alandan ziyade yayılma hızının çok
yüksek olması gerekmektedir.
12
Mem ve memetik: ‘Darwinci kültür teorisi’ olarak da bilinen ama daha çok Richard Dawkins’in 1975 yılında yayınladığı
The Selfish Gene (Gen Bencildir) kitabıyla öne çıkan teori. Memetik, kültürü de Darwin’in biyolojik evrim teorisinden
hareketle açıklamaya çalışır. Bu halde ‘mem’ler genlere benzetilerek hayatta kalmaya çalışan bencil yapılar olarak kültürü
oluşturan birimler gibi düşünülmüştür.
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bundan söz eder. Bu düşünce tutunursa, beyinden beyine yayılarak kendini çoğalttığı
söylenebilir. (2001: 312)
Dijital ortamda viral olmuş herhangi bir ‘post13’un kontrolsüz bir şekilde yayılmasının
nedeni de bu şekilde Dawkins’in ‘memetik teori’siyle açıklanabilir. Dawkins, memlerin
yayılmasını ve zihinden zihine dolayısıyla da bireyden bireye geçmesinin nedenini ‘psikolojik
çekicilik’ ve yüksek ‘yaşamkalım değeri’ne bağlamaktadır. Bu teoriye göre söz gelimi yakın
zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden kaynaklı karantina günlerinde ortaya
çıkan ‘tuvalet kağıdı sektirme challenge14’ının yayılmasının nedeni, tuvalet kağıdı sektirme
davranışının bunu gören kişide psikolojik bir çekicilik oluşturmasıdır denebilir. Yani memler
tıpkı genlerde olduğu gibi eşleyicilik özelliklerini kullanarak kendi kendilerini kopyalamaya
başlamışlardır. Dawkins bu teorisine ‘Memetik Teori’ adını vermiştir (2001: 307-326).
Elbette intenette hızla yayılan her gönderinin temelinde ‘mem’leri aramak ispatlanması güç
bir teoriye büyük bir yük yüklemek olacaktır. Yine de hepsinin değil de özellikle bir fikrin
zihinden zihine sıçramasını açıklama girişimlerinde bahse değer bulduğumuz bir yaklaşımdır.
Kaldı ki sosyal medyada viral olmuş söylemlerin ur-form(ilk şekil)’unu bulmak için sisteme
eklenen yorumların tarihleri kıyaslanabilir, fakat bu oldukça zahmetli bir ve bilimsel katkısı
oldukça kısıtlı bir çaba olacağından amacımız bu söylemlerin ur-form’larını bulmak değildir.
7. Sosyal Medyada Kullanıcı Etkileşimi
Sosyal medya, bugünün teknolojik iletişim olanaklarına sahip birey için geleneksel
medyadan oldukça farklı bir fikir beyan etme ortamı sağlamaktadır. Dijital ortamda herhangi
bir konuda söz söylemenin yetkinlik bağlamında hiçbir sınırı yoktur. Bu özgürlük alanı,
üretenle üretilene tepki veren arasındaki etkileşim odağının kayıp gitmesine neden olmuştur.
Bu belirsizlik içinde doğru ve yanlış olgular netliğini kaybetmiştir ve artık pek de önemleri
yoktur, önemli olan “etkileşim” oranıdır. Popülerliğin ana kaynağını ifade eden etkileşim yeni
akım sosyal medyanın anahtar kavramıdır artık. Az önce kullanıcının internet ortamındaki
bütün içeriklere istediği zaman, istediği gibi geri bildirimde bulunabileceğinden bahsettik. Bu
imkan kullanıcının bilgiyle olan ilişkisini bağımsız ve kontrol edilemeyen bir safhaya
taşımıştır (Lister vd., 2009: 19-21). Artık sosyal medyanın “yayılma” yetisini kullanarak
büyük kitlelere ulaşabilen birey; tamamen kendi tercihi olan kaynaklardan ulaştığı bilgiyi alıp
yine tamamen kendi himayesinde işleyip daha farklı bir topluluğa iletebilmektedir (Genç,
2019: 50). Ulaşılan topluluğun boyutu bir bakıma bireyin edindiği bilgiyi pazarlama
yeteneğine bağlıdır. Burada elbette sanatsal müdahalelerin veya yaratıcı sunumların halk
üretimi anlamında kıymeti vardır. Fakat ne yazık ki büyük oranda denetimden uzak bu mecra,
amacı halk kültürünün üretim aşamalarını ve aktarımını tespit etmek olan halkbilimcinin
popüler olanla saf halk yaratımı olanı ayırt etmesini zorlaştırmaktadır. Teknolojinin hayata
etkisinin kaçınılmaz olduğunun devlet kademelerinde de kabulüyle, artık bu yeni akım
medyanın gücüne karşı koymak yerine onu ehlileştirme girimleri başlamış ve devlet eliyle
“sosyal medya fenomenliği” kursları açılarak bu eylemlerin kısmen de olsa sınırları çizilmek
istenmiştir (belediye kurslar sertifika programları).
13

Bir internet sitesinde yayınlansın diye üretilmiş ve paylaşılmış her türlü gönderiye verilen ad.
Challenge: Ing. meydan okuma. İnternetteki popüler kullanımı ise bir kullanıcının başlattığı sıra dışı bir edimi video olarak
kaydederek yapması için başka bir arkadaşına gönderip ona meydan okuması şeklindedir. Bu zincir şeklinde yayılarak devam
eder.
14
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Konumuzun merkezindeki sosyal medya sitesi YouTube’da etkileşim olgusu net
biçimde görülmektedir. Kullanıcılar bir haber videosuna, tarihsel bir belgesele veya bir müzik
performansına istedikleri şekilde yorum yaparak etkileşimde bulunmaktadırlar. Söz konusu
etkileşimin; videoyu beğenme/beğenmeme (popüler kalıbıyla ‘like atma’), videoya yorum
yapma, yapılan bir yoruma yorum yapma, yapılan bir yorumu beğenme/beğenmeme ve
videoyu yayınlayan kanala abone olma türleri vardır. İnternet kullanıcısının herhangi bir
içeriğe ve bu içeriğin meydana getirdiği tartışma platformuna önceki cümlede sıraladığımız
biçimlerde dâhil olması, sosyal medyanın sunduğu bir imkândır. Bu imkân dolayısıyla
kullanıcıların arasından bazı yaratıcı söylemlerle sıyrılan ifadeler bulunmaktadır. Çalışmamız
da tam olarak bu noktadan hareket etmektedir.
8. Türklerin Ata Sporu: Youtube Yorumları
Başlıktaki ifadenin geri planında Türk YouTube kullanıcılarının internetin kendi
ürettiği jargonuyla bir “ata sporu” olarak görülmesini sağlayacak yaratıcılıkta yorumlar
yapmalarıdır. Bunun yanında sitede yer alan videoların kendisinden çok yorumlarla ilgilenen
ve sırf yorumları okumak için bazı videoları izleyen kullanıcılar vardır. Kullanıcıların bu
yönde yaptıkları yorumların beğenilme sayılarından anladığımız kadarıyla bu yorum okuma
eylemi/alışkanlığı azımsanmayacak sayıda kullanıcıda mevcuttur. Youtube’un Türkiye
kullanıcıları 2005 yılında kurulan bu platformda hemen dikkati çeken özellikle mizahi
yorumlarla bir Türk yorum yapma geleneği meydana getirmişlerdir. Bu sayede derlenen ve
çeşitli bloglarda paylaşılan komik YouTube yorumlarının halktaki karşılığı da büyük
olmuştur. İnternet ortamında yapılan bu şakaların türü de bize ulusal anlamda halkbilimsel
veriler sunmaktadır. Örneğin Amerikan mizahı ve İngiliz mizahı diye ayıracağımız mizah her
türlü kültürel olguyu bütünleştiren ve tek tip kültürü dayattığından şikâyet edilen/endişe
duyulan internet ortamında bu tip şakalar bile ait olduğu ulusal kültürden izler taşır (Ellis,
2002: 21). Yorum yapma konusundaki bu dikkat çeken orijinal yetenek zaman içerisinde
“YouTube’a yorum yapmak Türklerin ata sporudur” şeklinde kabul görmüştür. Bunun nedeni
dijital ortamdaki Türk kullanıcılarının güçlü mizah anlayışları ve nüktedanlıklarıyla söz
konusu postu çok iyi yorumlamalarıdır.
Aşağıda paylaşılacak yorumlar günlük konuşma diline yakın bir üslupla
yapılmışlardır. Biz yorumların okuyucudaki etkilerini sınırlamamak adına yazım yanlışları
düzeltmeden oldukları gibi vermeyi uygun gördük.
8.1.Fıkra ve Kullanıcı Postları İlişkisi
Fıkra sözlü kültüre ait kısa, çarpıcı ve eğlenmeye yönelik anonim bir türdür. Halk
arasında anlatılan fıkraların belli bir şahsa isnat edilmeleri tamamen geleneğin süreçte
gösterdiği ekleme-yayma performansıyla ilgilidir. Demek ki halk daha önce duyduğu bir
fıkraya kalıbı değiştirmeden çeşitli eklemeler yapmaktadır. Bu nedenle Saim Sakaoğlu
tarafından fıkra kalıbı şeklinde ifade edilen belli bir yapı üzerine çok sayıda fıkra üretilmiştir
(2012: 43). YouTube yorumlarını incelediğimizde benzer kalıpların sıkça kullanıldığını
görmekteyiz. Örneğin kullanıcılar aktüel zamandan hatırı sayılır bir süre önce piyasaya çıkmış
olan bir şarkının videosunun altına “aradan yıllar geçti ama hala dinliyorum” anlamında
benzer kalıpta çok sayıda yorum yapmışlardır:

421

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

“2019 yazı hale dinleyenler?” V01
“Gelecekten yazıyorum arkadaşlar, yıl 2020 olmuş dinleyenler burada mı?” V02
“2019 hala bu şarkıyı dinleyenler ve bu yorumu görenler” V26
“Sene olmuş 2017 hala sezen aksu kraliçe”V03
“2020 hala dinleyenler varmıı?” V04
Yukarıda çeşitli müzik videolarına yapılan yorumlardaki kalıp benzerliği hemen
dikkati çekmektedir. “Adamın biri..” diye başlayan temel fıkralarındakine benzer olan bu
yapının yeni bir mecrada güncellenmesiyle ilgili olarak Sakaoğlu; “günümüzde anlatılan
fıkralardan geleneksel bağı olanların ya karakteri/kişisi değiştirilmekte ya da o eski yani
geleneksel fıkralar yeni şartlara göre uyarlanıp farklı bir renkle sunulmaktadır”
değerlendirmesini yapmaktadır (2013: 71). Ayrıca konuyla bağlantılı olarak halk
anlatılarında(sage) oldukça önemli olan “tekrar” olgusunun da benzer yorumlarda kendini
gösterdiğine şahit olmaktayız. Bu bakış açısını daha da ileri götürerek yapılan bu tekrarların
ve tüm iletişimin geleneklerle sınırlı olduğunu savunan görüşler de mevcuttur. İnsan, toplum
ve medya konularında eserleri olan Graeme Burton, insanların geleneği toplumsallaşma
sürecinin bir parçası olarak gördükleri için bu kalıpları fark edemediklerini ama istemsizce
yapılan bu tekrarların tamamen halk geleneklerinden kaynaklandığını belirtir (1995: 41).
İnternet ortamında kullanıcılar fıkra benzeri yapıları tekrar ederken kalıbı koruyarak
zamana ve çevreye göre güncellemişlerdir. Sözü edilen tekrar ve kalıpları YouTube
yorumlarından şu ifadeler örnek gösterilebilir.
“doktor: 3 dakikalık ömrün kaldı son bir isteğin var mı?
ben: Sezen Asku: Tükeneceğiz
doktor: ama o 4 dakika
azrail: bırak dinlesin” V25
“doktor : koronadan ölmek için 3 dk nız var son bi isteyiniz varmı ?
ben : sevda yüklü kervanlar açın
doktor: o 4dk 9 sn zamanın yok.
korona : bırak dınlesin” V13
“Doktor - Ölümüne 3DK kaldı.
Ben + Azer Bülbül - Duygularm'ı açın
Doktor - Ama o 5DK?
Azrail - Sıkıntı değil.” V55
8.2. Gelenek, Sözlü Aktarım ve YouTube Yorumları
Halk anlatılarının sözlülüğüne ve anonim yapısına benzerlikleriyle dikkati çeken bazı
yorumları aşağıda sıraladık. Bu yorumlara dikkat ettiğimizde sonradan bir “akıma” veya
halkbilimsel üslupla “geleneğe” dönüşecek olan bazı yorumların ilk söyleyeninin
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belirsizliği/unutulması ve ulaşmanın imkânsız olması bu yorumları teknik olarak sözlü kültür
ürünlerine yaklaştırmaktadır. İncelediğimiz videolarda birbirinin devamı olan veya bir ‘akım’
şeklinde ifade edilebilecek birtakım yorumlara rastlanmıştır. Bunların ilk kez nerede kim
tarafından yapıldığının bulunması yoğun uğraşlar gerektirmektedir. Bunun yanında bir şekilde
ilk söyleyeninin unutulduğu yorumlar çok sayıda ‘Like’ alarak (beğenilerek) bir tür
masal/hikâye motifine dönüşmüştür. İfadenin popülerliğinden faydalanmak isteyen diğer bazı
kullanıcılar da aynı kalıbı kullanarak geleneğin parçası olmuşlardır.
“tam unutmuşken birisi beğenir de gelip dinlerim inş” V08
“gören beğensin de her beğeni geldiğinde tekrar dinliyim” V09
“Beğenin de tam unutmuşken dinlemeye geliyim” V10
“Beğenin ki tekrar gelip dinleyeyim” V11
Diğer bir kalıp ifadede ise kullanıcıyı videoya yönlendiren veya onu anımsatan başka
bir platform aracılığıyla söz konusu içeriği izlemesine gönderme yapılmaktadır.
“Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dan gelenler” V12
“Netd müziyin oylamasından gelenler” V15
“Google asistandan gelenler” V16
“Hemen Bir Başkadır’dan gelenler olarak yerimizi alalım. Büyük usta” V35
Üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala videodaki müzik yaratımının
dinlendiğine gönderme yapan kalıp yorumlardan birkaçı şöyledir:
“2020 karantinadayken dinleyenler?” V17
“Sene 2020 dinleyenler beğenebilir mi sayımızı bilelim” V18
“2020de de dinleyenler var haberiniz olsun..” V20
Youtube platformunda yapılan yorum beğenildiğinde kullanıcı bildirim gitmektedir.
Sitenin bu özelliğini bir hatırlatıcı gibi kullananlar tarafından yapılan “beğenin … tekrar
dinleyeyim” benzeri kalıp yorumlar:
“Beğeninde aklıma geldikçe dinliyim arkadaşlar” V19
“Bende eskimeyen şarkılardan her beğeni de girip dinleyeceğim” V21
“Bu yorumu buraya bırakıyorum her beğendiğiniz de gelip dinleyecem sevdigimle
dinlediğim ilk şarkıydı” V22
“Begeni atinda yine geleyim demiycem çünkü hep buradayım” V23
İncelediğimiz videolara yapılan kalıplaşmış ve neredeyse masallardaki motifleri
andıracak kadar karakteristiği olan yorumları ayrıca kullanıcıların benlik tasarımı, benlik
sunumu ve sınıfsal aidiyet çabalarının dışavurumları da olarak da değerlendirebiliriz. Birey
bir video altına yorum yaparken bir yandan kendi benlik tasarımını sunma diğer yandan da bu
yeni kültüre dahil olma çabası sergilemektedir. Yaptığı veya beğendiği yorumlarla idealize
ettiği sanal topluluğun bir parçası olmayı arzulamaktadır. Çünkü çoğunluğunu gençlerin
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oluşturduğu intenet kullanıcıları bir topluluğa ait olma tatmini yaşamak istemeleri aynı
zamanda dönemsel gereksinimlerinin de bir nedenidir. Peki nedir bu dahil olmak istenen
sınıflar? Devinimin yaşandığı ortam dijital ve sayısal bir habitat olunca bu yaşam alanının
toplulukları da bu yeni marjinal dünyanın diliyle ayrıştırılmalıdır. Bu anlayışa göre dijital
kültürün başlangıcı internettir. Böylece internetten önce doğanlar “dijital göçmen” sonra
doğanlar “dijital yerliler” olarak tasarlanmıştır (Güzel, 2016 : 84).
8.3. Duygusal Yorumlar
Çevrimiçi ağların yapısı itibariyle sayısal dizgelerden oluşmasının aksine Türkiye’de
kullanıcıların bu mecrada duygulara hitap eden ifadeler kullandıkları görülmektedir. Özellikle
arabesk müzik videolarının altında gördüğümüz bu yorumları, neredeyse aynı miktarda
hayatını kaybeden önemli sanatçıların videolarının altında da görmekteyiz. Burada dikkat
çeken nokta yapılan paylaşımların ayrılık acısı, ağıt veya taziye dilekleri gibi sözlü kültürün
aşina olduğu tepkilerin sanal ortamda da canlılığını korumasıdır. Yapılan yorumların başka
bir kısmı da insanların duygularına (acıma, sevgi, aşk, vb.) hitap edenlerdir. Bu yorumlarda
arabeskvari bir eda göze çarpmaktadır.
“Mekanın cennet olsun büyük usta! yerin dolmaz...” V22
“Bu şarkıyı dinlemek pahalıdır Hayatı bedava yaşayanlar dinlemez” V14
“Çok sevdik o yüzden kaybettik !” V23
“Geminin tek bir kaptanı vardır gerisi mürettebattır, Arabeskin bir tek kralı vardır
gerisi teferruattır...” V23
“Belki burada karşılaşırız diyecem ama seni buraya getirecek kadar derdin yoktur
ki.” V61
“Biz düştük, Allah çoluğumuzu çocuğumuzu düşürmesin buraya” V27
“küçükken millet neden müslüm gürses dinliyor ne iğrenç müzik zevkleri var derdim.
Meğer mesele eğlenmek değilmiş.” V33
“Geceleri uyumayan insanların gündüzlere sığmayan acıları vardır...” V33
8.4. Çevrimiçi Halk Hikâyeleri
Türk halk edebiyatı örneklerinden halk hikâyelerinin şekil yönüyle olmasa da işlevsel
ve tür yönleriyle benzerliklerini saptadığımız bazı yorumlar tespit edilmiştir. Bunlar
kullanıcının başından geçmiş bir olayı anlatan yorumlarla birlikte masal benzeri belirsiz bir
yer ve zamanda geçen diğerlerine göre uzun, normal bir edebi yazına göre kısa hikâyelerdir.
Bu postların genellenebilecek yegane özelliği yoğun duygusallıkları ve dramatik anlatım
üsluplarıdır. Denebilir ki sanal ortamda da olsa Türk kullanıcıların köklü hikâye geleneğinin
motifsel kodları -edebi değeri sorgulanabilir olmakla birlikte- göze çarpmaktadır.
“Baba bana muz alır mısın? dedi. Adam sessizce ‘Söz kızım para kalırsa bu hafta
alacağım sana’ deyip ilerledi, ama tam arkasındaki beni farketmedi. Pazarcı abiye
dedim ki "Bu adam ile çocuğuna iyi bak. Şimdi 2 kilo muz tart. Birazdan senin
tezgahın önünden geçerse ve durup muz almazsa abi diye seslen. Sonra ona ‘Hani
geçen hafta bozuk yok diye para üstü verememiştim ya. İstersen muz vereyim,
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helâlleşelim’ diyeceksin. O baba çocuğun yanında rencide olmasın. Ama canı muz
çekmiş, aklında kalmasın. Eğer böyle yaparsan hem sevaba girersin, hem de
bereketlenirsin. Söz fazla fazla vereceğim, 10 kilo da ben alıp götüreceğim. Şimdi ben
arka taraftan sizi seyredeceğim... Abi kızını diğer tarafa almış, geçiyor. Kızı muz
tezgahını görmesin istiyor. Pazarcı abi tam da dediğimi yaptı. O küçük kız o poşeti
babasına bırakmadı, kendisi taşıdı. Aslında babası anlamıştı. Pazarcı bir hayır
yapmak için bu oyunu tasarlamıştır diye sanmıştı. Başı önde yürüdü gitti. Son bir defa
dönüp sessizce gözleri ile teşekkür etti. Pazarcı abiye uzattım parayı almadı.
Gözyaşlarını saklamak için arkasına bakmaktaydı. Birini mutlu etmek bu kadar
kolaydı. Ama bütün mesele aynı zamanda da babayı utandırmamaktı. Çok şükür bu da
kısmet oldu. İçimiz huzur ile doldu. Aslında 7,5 TL idi kilosu. Ama işte olmayınca
olmuyordu. Ama en çok beni etkileyen bir tane yemek isteyen kızına ‘Evde ye kızım,
belki alamayan vardır; olur mu?’ diyen baba oldu…” V26
“Babam sıkı bir müslüm gürses hayranıdır, öldüğü gün ağladığını bilirim. Babamın
en büyük hayali müslüm gürses konserine gitmekmiş o zamanlar ilçede oturuyoruz
oraya gelmesi imkansız bişeyken konseri olmuş, 4 yaşında beni de götürmüş, o
kalabalık içinde kaybolmuşum ama sonra bulunmuşum müslüm baba da anons etmiş
‘bir çocuk bulunmuştur’ diye, sanırım hayatta başarabildiğim en büyük olay bu, seni
seviyorum müslüm baba.” V34
“Sene 2010 denizlide üniversite de okuyorum... babam cezaevine düşmüş.. annem
kardeşlerim tek başlarına memlekette tek kalmışlar... sabah okulun parke taşlarını
döşeyip üç beş kuruş kazanırdım... anama yollardım... neyse okulda gene bir gün
çalışırken bu şarkı çalındı o an o kadar derinden sigara çekip ağladım ki...
anlatamam... sanki neşet baba yanımda kulağıma bu türküyü fısıldıyordu... ellerim hep
yara bere eve geldim akşam sabaha kadar ağladım.... ama şükür bir okulda
öğretmenim anama gardaşlarıma elimden geldiğince bakıyorum... babam yeni çıktı ...
ne bileyim buraya yazayım istedim... benim derdimin sırrı neşet babanın yolcu
heybesinde saklı... dilerim siz hiç içten derinden ağlamazsınız...” V40
8.5. İcra(Performans) Ortamı İçinde Mizahi Yorumlar
Yorumlara geçmeden önce fıkranın asli bileşenlerinden olan mizahın da YouTube
yorumlarındaki karşılığına göz atmamız gerekmektedir. Mizahın fizyolojik sonucu olarak
gülme; üstünlük, uyumsuzluk ve rahatlama teorileriyle açıklanmaya çalışılmıştır (Canpolat
ve Şişmanoğlu, 2002: 33-34)
Üstünlük Teorisi: Eski ve yaygın bu kuramda kişi, karşısındakinin eksik veya zayıf
yönlerinden aldığı ilhamla kendisiyle övünür. Kuramın önemli savunucularından Thomas
Hobbes, Bu övünmenin ulaştığı coşkunluk haliyle kişi kendisini tebrik eder ve gülme eylemi
gerçekleşir (Morreal, 1997: 10).
Uyumsuzluk Teorisi: Hayatta alışılagelmiş olaylar, durumlar ve nesne kullanım
şekilleri vardır. Teorinin adından da anlaşılacağı üzere bu alışıldık durumların tam tersi
hallerde zihin gülme eylemini doğurur (Morreal, 1997: 25).
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Rahatlama Teorisi: Psikanalitik temelleri olan bu teoride ise bireyin bastırdığı ve
bilinçdışına attığı enerji gülme eylemine dönüşür (Morreal, 1997: 34).
Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan kuramların hemen hepsinde önemli olan unsur
“anlatım ortamı”dır. İcra ortamı da dediğimiz anlatım ortamı mizahın aynı zamanda
bağlamıdır. Konumuzda bu bağlam internet ortamıdır ve bu ortamın kendine ait bir dili ve
ahalisi vardır. Fıkrada olduğu gibi YouTube kullanıcı postlarında da mizah icracısı da bu
bağlamı bilerek davranmalı ona göre bir lisan seçmelidir. Bunun yanında icranın halkbilimsel
üretimlerin incelenmesindeki önemi bağlam merkezli kuramların son dönemdeki
popülerliklerinden anlaşılmaktadır. Tam da bu nedenle aşağıda YouTube videolarına yapılan
mizahi yorumlara örnek vermeden önce bağlamı da açıklamak durumundayız. Videonun
konusu, videodaki şahıs/şahısların özel durumları, diğer popüler sosyal meseleler vb. yapılan
yorumun mizahi tarafını tamamlayacaktır.
İlyas Yalçıntaş 2014 yılında yayınlanan bir ses yarışması programında (X Factor)
tanınmış ve geçen süreçte oldukça popüler bir pop sanatçısına dönüşmüştür. Videoda
Yalçıntaş’ın geçen zaman içinde neredeyse kendisini değerlendiren jüri üyelerinden ve
yarışma programından bile daha ‘meşhur’ olduğuna gönderme yapan kullanıcı yorumlarından
bir kaçı şunlardır:
“İlyas bu programla ünlü olmamış bu program ilyas la ünlü olmuş” V05
“Moralim her bozulduğunda gelip ilyas'ın jüriden daha ünlü oluşunu seyrediyorum.”
V05
“Canım sıkıldıkça buraya gelip İlyasın jürileri mahvedişini izliyorum :D” V05
“Adam X Factor sayesinde tanınmadı, X factor bu adam sayesinde tanındı..” V05
Ferdi Tayfur’un 1991 yılında yayımlanan albümünde yer alan “Bana da Söyle”
şarkısına çektiği klipte giydiği gömleğe (Görsel: 2) bir kullanıcının yaptığı yorum, 2 binden
fazla beğeni alarak icra ortamında halkın mizahi kodlarının doğru kullanılmasına bir örnektir.
Söz konusu yorumu üstünlük kuramı içinde ele alabiliriz.

“baba gömleği nerden aldın bana da
söyle bana da söyle ben de giyeyim”
V06

Görsel: 2
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Üstünlük kuramına getirilen eleştirilerden biri, mizahi söylemde bulunan kişinin
kendini eleştirerek veya kendi gaflarıyla dalga geçmesinin de güldürebileceğidir. İlber Ortaylı
ve Celal Şengör’ün konuk oldukları bir bilim programının YouTube’a eklenen videosuna
yapılan yorumlar bu düşünceyi desteklemektedir.
“6 programdır izliyorum ilber hocanin yada celal hocanın "biliyorsunuz" dediği hiç
bir şeyi bilmiyorum :)” V07
“Boynumda fular çıkıyor dinledikçe :D” V07
“İzliyorum ama IQ’ m yetmiyor” V07
İdo Tatlıses’in klibinde giydiği ceket, davranışları ve babası İbrahim Tatlıses’in
toplumdaki imajı üzerinden yapılan yorumlar mizahın konusu olmaktadır.
“Babası mendil sallar oğlu ceketi” V28
“Ulan adamın ceketleri çoğu ünlüden daha ünlü” V28
“Çaktırmadan sırtını kaşıyor montun içinde mekanizma var” V28
Videodaki içeriğin ve karakterlerin eksik veya kusurlu görülmesiyle ortaya çıkan
mizahi yorumlar üstünlük teorisi bağlamında değerlendirilebilir:
“Yanlışlıkla geldim senden özür dilerim beyin hücrelerim”V29
“Allahım affet senin bizlere verdiğin ömrü nerelerde harcıyoruz affet ya rabbi”V29
Televizyonda yayınlanan bir bilgi yarışmasında, yarışmacı tüm zamanların rekorunu
kırarak şaşırtıcı bir hızla soruları yanıtlamaktadır (Görsel: 3). YouTube’a eklenen bu videoya
kullanıcıların yaptığı yorumlar ise kişinin kendisiyle dalga geçerek mizah yaratmasına
örneklerdir:

“adam türkçeminatör” V30

“adımı sorsalar bu kadar hızlı
cevap veremem” V30

“8 kere izlememe rağmen hala
benden hızlı cevaplıyo adam”V30

Gösel: 3
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İbrahim Tatlıses’in çok beğenilen bir şarkısına yapılan yorum ve yoruma verilen cevap
uyumsuzluk teorisi kapsamında değerlendirilebilir.
“Alt komsum az önce kapıya geldi sesi kıstım diye”
_________”Bu olay yaşandı ben kapiyim” V56

İnternet ortamında belli karakterler üzerinden yapılan mizahi yorumlara bir örnek
ülkemizin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’dır(Görsel: 4). Ortaylı’nın
toplumda oluşan genel intibası standardın üzerinde bilgiye sahip oluşudur. Bu genel izlenimi
kullanarak yapılan mizahi yorumlar şunlardır:

Görsel: 4
“Yarışmacılar para kazanmak için değil İlber Ortaylı ya rezil olmamak için
yarışıyor”V31
“Gülemiyorum iqum yetmiyor” V38
Arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses’in şarkılarının bulunduğu videolara
yapılan yorumlar ayrıca ilgi çekicidir. İçerikteki müziğin etkileyiciliğine uyumsuzluk
teorisiyle açıklanabilecek şu yorum yapılmıştır:
“72 yaşındayım o parçanın girişteki havayı daha hiç bi meteoroloji bülteni veremedi”
V34
Müslüm Gürses şarkılarının altına yapılan yorumlar daha çok sanatçıya duyulan
sevginin mizahi ifade şekillerdir. Bu yorumlar nitelik ve nicelik yönünden başlı başına bir
kategori oluşturacak seviyededirler. Dijital kültür ortamında kendi edebiyatını oluşturan
“Mülsüm Gürses videolarına yapılan komik yorumlar” olarak ayırdığımız ifadelerden birkaçı
şunlardır:
“bizde noel baba yok, müslüm baba var. bacadan değil damardan giriyor.”
“baba seni dinlediğim kadar öz babamı dinlemedim”
“baba öbür dünyada konser ver kafama sıkım gelim babaa”
“1 ölü 70 milyon yarali.. nur icinde yat babaaaaa”
“kırmızı ışık ol 7 / 24 önünde bekliyeyim baba...ben forvet olayım sen defans ofsaytta
dusur beni baba”
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“arabesk ikiye ayrılır; müslümcüler ve gayr-i müslümcüler”
“biz hapşıralım sen çok yaşa müslüm baba”
İncelediğimiz videolarda sıkça rastladığımız mizahi yorum örneklerinden biri de
üstünlük kuramının tersine işlemesiyle açıklanabilecek yorumlardır. Beğeni sayılarından Türk
halkının bu tip yorumlara yoğun reaksiyonlar gösterdiklerini sonuç olarak da komik
bulduklarını söyleyebiliriz. Türkiye’de tanınan yabancı asıllı Danilo Zanna bir programa
konuk olmuştur (Görsel: 5). Zanna’nın fiziksel özelliklerini överek kendi hayatıyla kıyas
yapan bir kullanıcın yorumu şu şekildedir:

“Danilo Şefim dişlerin
gelecegimden daha parlak.”
V39

Görsel: 5

Hayko Cepkin farklı bir tarzda Türkçe metal müzik yapan bir müzisyendir. İlgili
videoda ise kendine has bir şekilde bağırarak şarkı söylemektedir(Görsel: 6). Yapılan
yorumlardan biri binlerce beğeni alarak halkın ortak mizah zevkini de göstermiştir. Türk
mizah anlayışına güzel bir örnek sayılacak yorum şöyledir:

“abi bağırdığın için haklıyken haksız
duruma düşüyorsun.”V42

Görsel: 6
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Bear Grylls dünyanın farklı ücra yerlerine giderek doğal ve zor şartlarda hayatta kalma
üzerine videoları bulunan maceracıdır. İlgili videoda Grylls, programın bu bölümünü
Türkiye’de Nevşehir’de çekmiş ve videoda kertenkele yemiştir (Görsel: 7).

Görsel: 7
“Yüzyıllardır kertenkele eti yenmeyen Anadolu topraklarında ilk defa bir kertenkele
yendi. Nevsehirdeki kertenkele, sen bu Anadolu un talihsiz bir kertenkelesisin”V43
Mazhar Alanson şarkısının bir yerinde “gel gidelim güneylere demektedir. Bunun
üzerine bir kullanıcı:
“Urfada oturuyorum gel gidelim güneylere kısmında aklıma suriye geliyor şarkıdan
etkilenemiyorum” V45
Türkiye’de yaklaşık 15 yıldır yayınlanan polisiye TV dizisi Arka Sokaklar’ın
YouTube’a eklenen videosunun altına yapılan yorumlar halk mizahı açısından yaratıcı
örnekler barındırmaktadır. Dizinin uzun zamandır yayında oluşu üzerinden yapılan mizahi
yorumlar aşağıdadır:
“Sümerlerin yazdığı destanlar: Yaradılış Gılgamış ARKA SOKAKLAR” V46
“Bu dizide hiçbir dinazora zarar verilmemiştir.” V46
Dizide klasikleşmiş olay yerine yakınız sözlerine gönderme yapılmıştır.
“Olay yerine hep yakınlar çünkü dizi başlarken daha evren genişlememişti.” V46
“Videoyu indirsem tarihi eser kaçakçılığından eve baskın yapacaklar” V46
“Ne günlerdi bee.. Meteor düşmeden önce severek izlerdik.” V46
Videoda Aytaç Doğan isimli müzisyen kanun çalmaktadır (Görsel: 8). Müzisyenin
kanunu çok iyi çaldığına dair oluşan genel kabul yorumlardan anlaşılmaktadır. Takdir/övme
mizahı kapsamında değerlendirilecek yorumlardan biri ise şu şekildedir:
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Görsel: 8
“Kırk yıllık avukatım böyle kanun görmedim” V47

TRT’nin 1989 tarihli bir haber bülteni videosu (Görsel: 9). Videoda sunucunun
konuştuğu Türkçenin berraklığı videoyu izleyen kullanıcıların oldukça dikkatini çekmiştir.
Yapılan yorumlar aynı zamanda süreçte Türkçenin nasıl değiştiğini de göstermektedir.

“Türkce o kadar düzgün ki hicbirsey
anlamadim” V48

Görsel: 9
İngiltere’de uçakların alçaktan uçarak gösteri uçuşları yaptıkları bir organizasyon
düzenlenmektedir (Görsel: 10). Türkiye’den katılan Solo Türk uçağının oldukça aşağıdan
geçerken katılımcıların hayret ve şaşkınlığı bağlamı oluşturmaktadır. Yapılan yorumlardan
biri güzel bir halk mizahı örneği olmasının yanında Türk halkının günlük hayattaki şaka
anlayışından da ipuçları vermektedir.
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Görsel: 10
“nerde tanıdık görsek üstlerine sürüyoruz ya” V49

Fizik tedavi ve eklem ağrıları konulu bir videonun altına yapılan yorumların büyük
kısmı halk mizahı örneği sayılabilir (Görsel: 11). Burada genel bir Türk mizahı kalıbından söz
etmek gerekirse gayet ciddi bir şekilde başlayan cümlenin sonunda hiç beklenmedik uyumsuz
bir son bulunmaktadır. Bu yapı uyumsuzluk teorisiyle de açıklanabilir. Burada ayrıca anonim
sözlü halk ürünlerinden fıkrada olduğu gibi mizah unsurunun anlatının sonunda olması söz
konusudur.

“Benim sol ayağım tutmuyordu
bir bilene götürdüler beni şimdi
iki ayağımda tutmuyor” V50

Görsel: 11

Şeyma Subaşı popüler kültürün ürettiği bir sosyal medya fenomenidir. Aynı
kategoriye konulabilecek benzer şahıslar da olduğu gibi Şeyma Subaşı’nın da kitap çıkarmış
oluşu toplum tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştır. Cüneyt Özdemir’in bu kitap
hakkında yaptığı videoya(Görsel: 12) ise taşlama ve hiciv yönünde değerlendirilebilecek çok
sayıda yorum yapılmıştır. O yorumlardan biri, yaklaşık 20 bin beğeni almış bir halk mizahı
örneğidir.
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Görsel: 12
“düşünsene ağaçsın ve bu kitap için kesiliyorsun.” V51

Videonun başlığı(Görsel: 13) üzerinden yapılan mizahi yorum örneği:

Görsel: 13
“başlığa bak basur için krem satıyorlar zannettim.” V52
Mustafa Sandal’ın “Aya Benzer” isimli şarkısına çektiği video klipteki dansı(Görsel:
14) izleyicilere oldukça ilginç gelmektedir. Bu ‘sıra dışı’ dans figürlerine yapılan mizahi
yorumlar ise şunlardır:

Görsel: 14
"bir inanışa göre gece saat 3te aynaya bakarak bu dansı yaparsanız paralel evrene bir
kapı açabilirsiniz.” V53
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“Herkese dansı garip gelmiş, sürekli evde bu şekilde dans ettiğim için büyük bir
ciddiyetle izledim.” V53
“Çok zor bir klip olacağı başlarken abdest almasından belli.” V53

Orhan Gencebay’ın eski tarihli bir şarkısındaki(Görsel: 15) saç modeline gönderme
yapılan bu yorum, halk mizahının farklı bir örneğidir:

Görsel: 15
“babanın saçlar da 1959 impala15 gibi” V54
Sonuç
Kültürün taşındığı yeni bağlam olan YouTube dijital platformunda gerçekleştirdiğimiz
çalışmada birtakımlar sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmamızda halkbilimsel açıdan netlore;
antropolojik dalda ise netnografi olarak anılan iki yeni alt disiplinin kuramsal ve metodolojik
yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Özellikle internet sahasında yapılacak çalışmalardaki etik
sorunların belirlenmesi kısmında bahsi geçen bu yeni alt disiplinlerle ilgili yazıların faydaları
olmuştur.
Çalışmamızın amacı çevrimiçi internet ortamlarına dahil olan ülkemiz kullanıcılarının
oluşturduğu dijital kültürün izleklerinin tespit edilmesidir. Araştırmamız; Türk halk
kültürünün internet bağlamındaki tezahürünün ortaya çıkarılması ve icra ortamı değişse de
milli kültürümüzün her ortamda üretilen akislerinin belirlenmesi bakımından önem
taşımaktadır. Bunun yanında tebliğimiz, kültür araştırmaların çalışma sahalarına internet
ortamlarının da dahil olduğu düşünülürse bu anlamda yapılan erken dönem çalışmalarından
biridir (Bu nedenle yazar, çalışma metodolojisinde bazı inisiyatifler kullanmak durumunda
kalmıştır). Araştırmadaki olası eksikliklerin bu husus göz önünde bulundurularak ele
alınmasını umuyoruz.
Evrenini bir tebliğ çerçevesine daraltarak sınırlarını ‘YouTube platformunda yapılan
Türkçe yorumlar’ olarak belirlediğimiz çalışmamız kapsamında yüksek izlenme sayısına

15

Chevrolet Impala serisi 1950'lerin sonlarına doğru Amerikan halkının günlük hayatta kullanımı için General Motors
tarafından dizayn edilen otomobil modelidir.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Impala Erişim Tarihi: 19.04.2020)
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sahip videolar ele alınmıştır. Uzun süreli ve detaylı gözlemler sonucunda şu sonuçlara
ulaşılmıştır:
1- YouTube platformuna yapılan yorumlarda Türk halk kültürünün dijital ortamda da
canlı, nüktedan ve samimi bir şekilde vücut bulduğu görülmüştür.
2- Yapılan yorumların gelenekten geleceğe geçiş sürecinde anonim halk ürünleriyle
(fıkra, atasözü, tekerleme vb.) birtakım benzerlikleri tespit edilmiştir. Özellikle
geleneksel halk anlatılarında görülen kalıpların bir şekilde yapılan yorumlarda da
ortaya çıktığı fark edilmiştir.
3- Özellikle mizahi yorumların orijinal Türk halk mizahı diyebileceğimiz bir yapı
barındırdığı görülmüştür.
4- Videoların altına yapılan yorumların günlük yaşamdan ve halk yaşantısından izler
taşıdığı, Türk insanının evreni algılayışıyla ilgili önemli veriler sağladığı
belirlenmiştir.
5- Bazı yorumlarda halk hikayeciliğinin dijital kültür başlığı altında değerlendirilebilecek
internet ortamına uyarlanmış örneklerine rastlanmıştır.
6- Gelenekteki aşık/ozan figürünün sosyal medya fenomeniyle; antropolojik anlamda
ilkel kabile şeflerinin ise influencer’la ortak yönleri tespit edilmiştir.
7- Sözlü kültür dönemi ürünlerinin yatay veya dikey yayılma biçimlerinin dijital kültür
döneminde farklılaştığı gözlenmiştir. İkinci sözlü kültür dönemi olarak da
adlandırdığımız dijital kültür döneminde halk anlatılarının çok daha hızlı yayıldığı
(viral), buna karşın sözlü kültür dönemine göre daha çabuk tüketildikleri görülmüştür.
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Kaynak Videolar
No

Video Adı

Videonun
Paylaşıldığı Kanal
Adı

V01

Tarkan – Şımarık

ISTANBULPLAK

2013

02.10.2020

V02

İBRAHİM TATLISESGelmezsen Gelme

tatlises897

2008

03.10.2020

V03

Sezen Aksu - Ne Kavgam Bitti
Ne Sevdam (Official Audio)

Sezen Aksu

2016

02.10.2020

V04

yıldız tilbe delikanlım

ugur1love

2008

15.15.2020

V05

İlyas Yalçıntaş - İncir
Performansı - X Factor Star
Işığı

Xfactor Türkiye

2014

10.10.2020

V06

Ferdi Tayfur - Bana Da Söyle

netd müzik

2014

03.09.2020

V07

Teke Tek Özel - 18 Haziran
2018 "Dünyada eğitim ne
düzeyde?" (İlber Ortaylı ve
Celal Şengör)

Habertürk TV

2018

04.09.2020

V08

Sila - Yan Benimle

Sıla Gençoğlu

2017

04.09.2020

V09

Simge - Üzülmedin mi?

netd müzik

2017

04.09.2020

V10

Sena Şener - Sevmemeliyiz

netd müzik

2017

04.09.2020

V11

TARKAN - Biz Çocukken

Tarkan

2017

04.09.2020

V12

Zara - Burası Adıyaman

zaramuzikofficial

2014

05.09.2020

V13

Timuçin Esen - Sevda Yüklü
Kervanlar

netd müzik

2018

05.09.2020

V14

Melek Mosso - Keklik Gibi

Sony Music
Türkiye

2019

05.09.2020

V15

Emrah Karaduman - Cevapsız
Çınlama ft. Aleyna Tilki

netd müzik

2016

05.09.2020

V16

Bu Havada Gidilmez

Manuş Baba

2018

05.09.2020

V17

Ozan Çolakoğlu Feat. Tarkan Aşk Gitti Bizden 2012

Ozan Çolakoğlu

18 Tem 2012

15.10.2020

V18

Eylem - Aman (Official Video)

DokuzSekiz Müzik

24 Eyl 2013

15.10.2020

V19

Bi Seni Konuşurum

Göksel

12 Ağu 2015

15.10.2020

V20

Reyhan Karaca - Sevdik

Reyhan Karaca

25 Ağu 2010

15.10.2020
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Sevdalandık

Official

V21

Sarılınca Sana

İlhan Şeşen

V22

Bir Aşk Hikayesi

22 Kas 2018

14.10.2020

3 May 2018

14.10.2020

Kayahan
V23

Ferdi Tayfur - Ben Seni Öyle
Sevdim Öyle Sevdimki

Volkan Erdoğan

3 Nis 2016

14.10.2020

V24

Müslüm Gürses - Senin Kadar
Hiç Kimseyi Sevmedim

Bayar Müzik

1 Kas 2019

14.10.2020

V25

Sezen Aksu - Tükeneceğiz
(Official Audio)

Sezen Aksu

26 Ara 2016

14.10.2020

V26

Neşet Ertaş - Şu Garip
Halimden [ Gönül Dağı © 1999
Kalan Müzik ]

Kalan Müzik

5 Mar 2014

14.10.2020

V27

Bir Ateşe Attın - Kamuran
Akkor [HD Audio]
İdo Tatlıses - Sen

DEKA Müzik

10 Eyl 2014

14.10.2020

netd müzik

7 Şub 2018

15.10.2020

V29

Bahar Candan'ın Televizyon
Tarihine Geçen Kavgaları

İşte Benim Stilim

9 Kas 2017

14.10.2020

V30

REKOR Kelime Oyunu
Rekortmen 9800 Tam Puan 23
Saniye 14 Soru Harf Almadan
Kırılan Rekor

CORTEXLESS

10 Haz 2012

12.10.2020

V31

İlber Ortaylı ‘Kim Milyoner
Olmak İster’ Programını
Sunuyor
Esra Ceyhan' da Rezalet - Uçan
Adam

İlber Ortaylı

23 Şub 2020

29.10.2020

22 Mar 2009

29.10.2020

V33

Müslüm Gürses - Unutamadım
(Kaç Kadeh Kırıldı)

Bayar Müzik

8 Eyl 2016

29.10.2020

V34

Müslüm Gürses - Hasret
Rüzgarları

Bayar Müzik

8 Eyl 2016

29.10.2020

V35

Ferdi Özbeğen - Gündüzüm
Seninle

netd müzik

28 Tem 2020

20.11.2020

V36

TARKAN - Kuzu Kuzu
(Original)

Tarkan

1 May 2012

29.10.2020

V28

V32

erdemaxoy
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V37

İbrahim Tatlıses - Aramam

V38

İlber Ortaylı Her Lafı Murat
Bardakçı'nın Ağzına Tıkınca
STÜDYO GÜLMEKTEN
KIRILDI!

netd müzik

4 Mar 2014

29.10.2020

8 Eki 2020

29.10.2020

Medya Plus

V39

Linç@ (Mehmet Yalçınkaya,
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna)
| EYS S2 1. Bölüm

Eser Yenenler

8 Kas 2019

29.10.2020

V40

Neşet ERTAŞ - Yolcu

Burak Erciyas

1 Eki 2014

29.10.2020

V41

İbrahim Tatlıses - Dom Dom
Kurşunu (Official Video)

MuzikPlay

3 Oca 2014

29.10.2020

V42

Hayko Cepkin - Hayvaaağ1n

netd müzik

11 Mar 2020

25.09.2020

V43

Bear Grylls ile İnanılmaz
Kurtuluş | Türkiye Özel Bölümü

DMAX Turkiye

14 Haz 2020

25.09.2020

V44

Kardeşlik Türküsü (Mahsun
Kırmızıgül ft. Prestij Müzik
sanatçıları) English translation
subs

AngelsLove Erbil

14 Haz 2013

25.09.2020

V45

Mazhar ALANSON - Bu Ne
Bicim Hikaye Boyle

8 Şub 2008

25.09.2020

DMAX Turkiye

BERK212222

V46

ARKA SOKAKLAR 1.
BÖLÜM

Arka Sokaklar

27 Eki 2016

25.09.2020

V47

Aytaç Doğan - Kanun Resitali 1
(Full Albüm Video)

DokuzSekiz Müzik

1 Mar 2018

25.09.2020

V48

1 Nisan 1989 tarihli TRT haber
bülteni

Asal Floydian

9 Ağu 201

25.09.2020

V49

SoloTürk'ün Alçak Uçuşu
İngilizleri Çıldırttı | [HD 720p] |

Turkish AF

7 Tem 2014

18.10.2020

V50

Bel Fıtığı Sebepleri - Bel ve
Boyunda Düzleşme - Eklem
Ağrıları

Mecit Korkut

27 Eki 2018

18.10.2020

V51

ŞAKA DEĞİL, "SADECE
ŞEYMA" KİTAP ANALİZİ...

Cüneyt Özdemir

5 Tem 2019

18.10.2020

V52

Arkadaşım Dinlemem İçin
Tavsiye Etti Dinledim Tek
Kelimeyle Muteşem |

25 Ara 2013

18.10.2020

Hakan Dull
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İzlemenizi Tavsiye Ederim
V53

Mustafa Sandal - Aya Benzer

netd müzik

4 Mar 2014

18.10.2020

V54

Orhan Gencebay ♪ Mevsim
Bahar Olunca

ÖZGÜN
MÜZİKAL

18 Kas 2012

18.10.2020

V55

Azer Bülbül | Duygularim
(2012)

#KralMmT23

29 Oca 2012

19.04.2020

V56

İbrahim Tatlıses - Bir Ayrılık
Şarkısı

Tr Arabesk

5 Haz 2014

19.04.2020
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Küresünni Göç Anlatılari: Kasımoğlu Mahallesi Örneği
Ahmet ÖNTÜRK1
Özet
İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı bulunmuş oldukları yerlerden ayrılıp onlar için
huzurlu, güvenli, ekonomik ve kültürel açıdan daha rahat yaşayabilecekleri bölgelere
gitmektedirler. Şüphesiz ki insanların doğup büyüdükleri, kendilerini ait hissettikleri yerden
başka bir yere gitmeleri kolay bir durum değildir. Çünkü her göç bilinmeze doğru bir
yolculuktur aynı zamanda. Bir mekânı bırakıp başka bir yere gitmek göç eden bireyin veya
toplumun hayatında mekânsal bir değişmenin yanı sıra toplumun ve bireyin anlam ve değer
dünyasında da birtakım değişmelerin olmasına sebep olmaktadır.

Dünya üzerindeki birçok yer göç olaylarına sahne olmaktadır. Bu yerlerden biri de
Anadolu coğrafyasıdır. Anadolu, tarihin ilk dönemlerinden beri göç almaktadır. Çeşitli
topluluklar veya milletler bu toprakları kendileri için güvenli bir yer olarak gördükleri için
Anadolu’ya göç etmişlerdir. Bu topraklara göç eden topluluklardan biri de Küresünnilerdir.
Küresünniler, yoğun olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren İran’dan Türkiye’nin Van
şehrine doğru göç etmişler ve buraya yerleşmişlerdir. Bu topluluğun Van’da yoğun olarak
yaşadıkları yerler arasında Kasımoğlu, Karagündüz, Yumrutepe, Alaköy gibi mahallelerin
yanı sıra Özalp, Saray vb. ilçeleri sayılabilir.

Hiç kuşku yok ki göç eden toplumların hafızalarında bu olayın izleri kalmakta ve bu
durum nesilden nesile sözlü olarak aktarılmaktadır. Bu ise o toplum içerisinde bilinçli veya
bilinçsiz olarak bir anlatı geleneğinin oluşmasını sağlamaktadır. Çalışmada Van’ın
Kasımoğlu Mahallesi örneklem alınarak yaşanan bu göç olayının nasıl olduğunu, nelerin göçe
sebep olduğunu, göç yollarında yaşanan sıkıntıları, Kasımoğlu Mahallesi’ne yerleşmede
yaşanan durumları kaynak kişilerin göç anlatıları doğrultusunda incelenmiştir.

MIGRATION NARRATIVES OF KURESUNNI: EXAMPLE OF KASIMOGLU
DISTRICT
Summary
People leave their places for various reasons and go to areas where they can live
peacefully, safely, economically and culturally. Undoubtedly, it is not an easy situation for
people to move from where they were born and raised and where they feel they belong.
Because every migration is also a journey towards the unknown. Leaving one place and going
to another place causes a spatial change in the life of the migrant individual or society as well
as some changes in the meaning and value world of the society and the individual.
1

onturk-ahmet@hotmail.com, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Bilim
Dalı
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Many places in the world are the scene of migration events. One of these places is the
Anatolian geography. Anatolia has been receiving immigration since the first periods of
history. Various communities or nations migrated to Anatolia because they saw this land as a
safe place for them. One of the communities that migrated to these lands is Küresünnis.
Küresünni, starting from the first year of intensive Republic emigrated to the city of Van in
Turkey and Iran are settled here. In addition to neighborhoods such as Kasımoğlu,
Karagündüz, Yumrutepe, Alaköy, Özalp, Saray and so on. counts can be counted
There is no doubt that traces of this event remain in the minds of immigrant societies
and this situation is passed down orally from generation to generation. This provides the
formation of a narrative tradition, consciously or unconsciously, within that society. In the
study, the Kasimoglu District of Van was sampled, how this migration event happened, what
caused migration, the problems experienced in the migration routes, the situations
experienced in settling in the Kasımoğlu District, in line with the migration narratives of the
source people
Keywords: Migration, Küresünni, Anatolia, Community, Narrative.
GİRİŞ
İnsan doğup büyüdüğü, kültürünü benimsediği ve kendini ait hissettiği yerle çeşitli
sebeplerden dolayı bağ kurar. İnsanın yaşamış olduğu mekânla kurmuş olduğu bu bağ
sayesinde kendini yaşamış olduğu toplum içerisinde huzurlu ve rahat hissetmesini sağlar.
“Göç ise, insan ile mekân arasındaki bağı zedeleyen önemli unsurlardan biridir. Bireyler ve
topluluklar çeşitli nedenlerden dolayı bulundukları mekânı terk ederek başka bir mekâna göç
etmektedirler” (Ekici-Tuncel, 2015: 9-10).
İnsanın tarih sahnesine çıktığından beri hayatının bir parçası olan göç olgusu çok
değişik şekillerle ve sebeplerle açıklanabilir. “Göç, coğrafi mekân değiştirme sürecinin
ekonomik kültürel, sosyal ve siyasi yönleriyle toplum yapısını değiştiren nüfus hareketidir.
Göç her şeyden önce mekân değiştirme durumudur” (Koçak, Terzi, 2012: 65).
Göç, kendiliğinden meydana gelen bir durum değildir. Göç etme kararının alınmasında
insanın yaşamış olduğu yerin artık istenilen düzeyde yaşanılacak bir yer olmaması çok büyük
bir belirleyicidir. “Göç, canlıların hayatlarını devam ettirebilmelerine, bulundukları şartlardan
uzaklaşıp daha iyi şartlarda yaşamalarına, kendilerine ve çocuklarına iyi bir gelecek
hazırlamalarına sebep olacak bir yer değiştirme eylemidir. İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren
doğal afetler ve kaynak yetersizliği gibi sebeplerle başlayarak günümüze dek süren farklı pek
çok sebepten dolayı yer değiştirmiştir” (Bilgi, 2006: 1).
Geçmişte ve günümüzde neredeyse bütün toplumları etkileyen insanlığın
varoluşundan beri devam eden bir olgudur göç. İnsanların doğduğu kültürüyle yetiştiği bir
yeri bırakıp başka bir yere gitmesi ve oraya uyum sağlaması bazı güçlükleri beraberinde
getirir. Daha iyi bir hayat yaşayabilmek için bulunmuş oldukları yerlerden ayrılmak sebepsiz
bir durum değildir. “İnsanlar doğal afetler, ekonomik darboğazlar, yapısal değişimler, can
güvenliği daha iyi bir hayat beklentisi macera severlik gibi çeşitli sebeplerden dolayı göç
etmek zorunda kalırlar” (Ayata, 2008: 98).
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Birey, aile veya toplum için göç etmeye karar vermek, sonu bilinmeyen ve göç edenler
için belirli riskleri barındırabilecek bir başlangıçtır. “Göç, ister gönüllü ister zorunlu olsun
ister ülke içinde ister uluslararası boyutta olsun; bireyin doğup büyüdüğü, aşina olduğu yerleri
terk etmesini gerektirdiği için, kendi içerisinde birçok riski barındıran bir süreçtir. Bu riskin
göze alınabilmesi için de, bireyler veya toplulukları harekete geçirecek önemli bir
motivasyonunun, itme ve çekme faktörlerinin olması gerekmektedir” (Adıgüzel, 2018: 3).
Göçe kavramsal bir çerçeve çizmek, neden ve türlerinin belirlenmesi ve etkilerinin
anlaşılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Her göçü sebepleri, işleyiş şekilleri, etkileri vb.
özellikleri bakımından değişik şekillerde ele almak mümkün olsa da, farklı açılardan
değerlendirmeler sonucu bazı genellemeler yapılmıştır. Bu genel sınıflandırmalar bazı göç,
kavram ve türleri olarak literatürde yerini almıştır. Genel olarak göçler; dış göçler, iç göçler
ve zorunlu göçler olarak sınıflandırılabilir (Şener, 20119: 9-10).
İnsanların, sosyal, ekonomik, siyasi veya doğal nedenlerden dolayı coğrafi olarak yer
değiştirmesi biçiminde tanımlanabilir. Bu yer değiştirme uluslararası bir sınırı geçme
biçiminde olabileceği gibi aynı devlet içinde de olabilir. Göçün biçimi (gönüllü/zorunlu,
geçici, sürekli iç/dış, bireysel/kitlesel vb.) ne olursa olsun her türlü nüfus hareketleri
(mülteciler, sığınmacılar, ülke içinde yerinden edilmişler, sürülmüşler, ekonomik göçmenler
vb.) göç tanımı içinde kendisine yer bulur (Adıgüzel, 2018:3).
Göç, neredeyse her toplumda var olan geçmişten günümüze bütün insanlığı etkileyen
ve onların hayatlarında belirli izler bırakan önemli bir olgudur. Türkiye coğrafi olarak göç
yollarının önemli bir noktasındadır. Türkiye’ye göç eden topluluklardan biri de
Küresünnilerdir. İran’dan Türkiye’ye göç etmiş olan Küresünnilerin geçmişleri, kültürleri,
yaşayışları vb. konularda yapılan araştırmalar yeterli düzeyde değildir. Çalışmada Küresünni
mahallelerinden biri olan Kasımoğlu örneğinden hareketle Küresünnilerin yaşamış oldukları
göçün, tarihsel veriler, göçle ilgili anlatılar ışığında incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, göç
kavramı ve Küresünniler ile ilgili olarak yazılı kaynaklar ve sözlü kaynaklardan hareketle bir
karşılaştırma yapılmış ve Kasımoğlu Mahallesi örneğinden hareketle yaşanan göç olayının
sebepleri, göç süreci, ilk yerleşim yerleri, Türkiye’ye uyum süreçleri vb. hakkında sonuçlara
ulaşılmış ve halk anlatı geleneğinde yaşanan göç olayının devam ettiği belirlenmiştir.

1. Küresünniler
Van’ın Kasımoğlu Mahallesi’nde yaşayanlar, Van’da Küresünni olarak bilinen
topluluğa mensupturlar. Bu topluluğun geçmişine baktığımızda İran’dan Türkiye’ye göç eden
Azeri Türkleri olduğu anlaşılmaktadır. Konuyla alakalı olarak yapılan çalışmalar az sayıda
olsa da yine de bizlere önemli bilgiler sunmaktadır.
Örneğin Kenan Selen, Küresunnilerin İran’dan Türkiye’ye Göçü Meselesi(1920-1923)
isimli Yüksek Lisans çalışmasında Küresünnilerin kökeniyle ilgili olarak şunları
söylemektedir: Küresunni ismine 17. Ve 18. yüzyıllarda Azerbaycan’da yaşayan Maki
hanlığı ile ilgili tarihsel belgelerde rastlanmaktadır. Bu topluluğun kendisinin de ifade ettiği
gibi Anadolu’ya göçleri öncesinde İran ve Azerbaycan civarında yaşadığını kanıtlar
niteliktedir.
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Küresünnilerin yaşadığı bölge Yavuz Sultan Selim döneminde Sunni Osmanlı
İmparatorluğu İle Şii Safevi Devleti arasında bir tampon görevi görmüştür. Bölge özellikle iki
devlet arasındaki çekişmelerin ve küçük çaplı savaşların gölgesinde kalmıştır. Her ne kadar
iki devletin de bölge üzerinde hâkimiyet kurma istekleri var olsa da, mezhepsel çatışmalar
genellikle bölgenin gerilmesine neden olmuştur (Selen,2018: 12).
Yine Mehmet Fuat Levendoğlu’nun, Küresinliler Örneğinde Kültürel Kimlik
(Küresinlilerin Sosyo-Kültürel Yapısı) adlı yüksek lisans çalışması Küresünnilerin İran’da
hangi bölgelerde yoğun olarak yaşadıkları hakkında önemli bilgiler içermektedir:
“Günümüzde Küresünniler topluluğunun yaşadığı bilinen iki bölge mevcuttur. Bunlardan
birincisi İran’ın kuzey-batı bölgesinde bulunan Urmiye, Hoy, Şahpur şehirleri ve bunlara
bağlı köylerdir. Diğer bölge ise Türkiye’nin doğusunda yer alan Van ili ve yöresidir”
(Levedoğlu,2006: 100).
Ayrıca Yaşar Kalafat’ın İran Türklüğü -Jeokültürel Boyut-, ve Şahap Bulak, Van
Küresin Ağzı, isimli çalışmaların Küresünnilerin dilleri ve Kökenleri hakkında dikkate değer
bilgiler bulunmaktadır: Kiresunlu veya Kiresunlu Türkmen-Oğuz toplumu Azerbaycan’ın
Hoy, Salmaz ve Urmiye bölgelerinde, Urmiye gölünün batı kısmında yaşamaktadırlar. Güney
Azerbaycan’da bu toplumun Karadeniz’in Giresun bölgesinden geldikleri kanaati hâkimdir.
Çepni Türkmenlerindendirler. Mezhepleri Caferi veya Hanefî değil Şafiî’dirler. Lehçeleri
Karadeniz ve Tebriz Türkçesi arasında bir karakter arz eder (Kalafat, 2005: 131).
Küresünniler olarak tanınan Van Azerileri hakkında pek fazla kaynak olmadığı için
kökenleri ve tarihi geçmişleriyle ilgili çok fazla rivayet türemiştir. Bu rivayetlerden en yaygın
olanına göre: Van Azerileri, Azerbaycan hanlıklarından Makü Hanlığına bağlı Oğuz
Türklerinin Çepni Boyuna mensupturlar. Hatta Makü hanlığına bağlı yerleşik hayat süren tek
boydur. Karadere civarındaki Akbulak, Muhur, Mahremli köylerinde oturan ve “küresinli”
adıyla tanınan bu boy, çiftçilik ve hayvancılık yapıyordu. Makü Hanlığında olanların adıyla
anılan bir yayla da mevcuttu. Bunun dışında Selçuklular döneminde Orta Anadolu’da
yaşadıkları ve kuraklık sebebiyle Giresun’a göçtükleri, 18. Yüzyıla kadar burada yaşadıkları
Osmanlı- Rus savaşları esnasında İran’a göç ettikleri, I. Dünya savaşından sonra Türkiye’ye
göç ettikleri şeklinde rivayetler mevcuttur (Bulak, 2015: 11-12).
Ulaşılan bu verilerin yanı sıra yapmış olduğumuz derlemelerde Küresünniler,
Türklerin Çepni boyundan olduklarını ifade etmektedirler (K.5, K.7). Bunun dışında
Küresünni ismi ile ilgili olarak farklı anlatılar vardır. Bir görüşe göre İran ve Türkiye
sınırındaki dağların arasında kalan bölgenin küre şeklinde olması ve bu küre şeklindeki
ovalarda yaşayanların Sünni olmaları ve bu topluluğun oradan gelmesi vesilesiyle bu ismin
kullanıldığı şeklindedir.
Diğer bir ifade ise Farsça Sünnioğulları anlamında bu ismin verilmiş olmasıdır. Ayrıca
Türkiye’nin Giresun ilinden İran topraklarına giden topluluğun adı Giresunlulardan
Küresünnilere dönüştüğü şeklinde ifadeler de vardır (K.2, K.4, K.7). Yine bu doğrultuda
yaptığımız görüşmelerde anlatılardan bu boyun İran’ın Türkiye sınırında yaşayan Türk Boyu
oldukları ve Osmanlı devleti zamanında zaten bu topraklarda yaşadıklarıdır (K.3, K.6).
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Genel olarak Küresünni topluluğunda bir Sünni olma vurgusu vardır. Bunun İran’da
yaşadıklarını zamanda İran’ın genel olarak nüfusunun büyük bir kısmının Şii olması
dolayısıyla bu vurgulamanın ön plana çıktığı söylenebilir. Sünni olmalarının yanı sıra çok
belirgin bir şekilde Türklük vurgusu da vardır. Kaynak kişilerin ifadelerinden hareketle bu
topluluğun kendilerini Sünni Türk boyu olarak gördükleri ortadadır.
Van büyük şehir olduktan sonra köy kullanımının yerine mahalle tabiri kullanılmaya
başlanmıştır. Dolayısıyla çalışmamızda Kasımoğlu köyü yerine Kasımoğlu Mahallesi
kullanımını uygun gördük. Çalışmamızda Küresünni göçleri göç anlatıları bağlamında Van’ın
Kasımoğlu Mahallesi’ne yapılan göçleri örneklem olarak incelenmiştir.
2. Küresünnilerin Göç Anlatıları Bağlamında Kasımoğlu Mahallesi Örneği
Her topluluk, değişik unsurlardan teşekkül ettiğinden maddi, manevi bütün kültür
ürünleri ait olduğu topluluğun kimliğini temsil eder. Kültür sahasında her ne varsa, onların
hepsinin yansımalarını sözlü kültür ortamında bulmak mümkündür. Sözlü kültür ise bir
milletin hayatında, fertlerin sözlü ve yazılı geleneklerinde yer alan kabulleriyle müştereklik
gücüne erişen ve milli kimliği oluşturan maddi ve manevi faaliyetlerin bütünüdür. Sözlü
kültür, toplumun ortak malı olan hazır kalıpların deneyimleri pekiştirecek şekilde
biçimlendirilmesiyle oluşur ve metinden yoksun olduğu için de toplum belleğinde yüzyıllarca
gelişerek varlığını halkın bilincine yerleştirerek sürdürür (Ersoy, 2004: 202-203). Türk halk
anlatıları geleneği anlatı, dinleyici, metin bağlamında üretilen ve icra edilen bir gelenektir. Ve
anlatım ortamı metni şekillendirir (Küçükbasmacı, 2012: 770).
Halk bilimi anlatıları bağlamında, halkın geleneğinin, kültürünün ve geçmişte yaşamış
olduğu önemli olayların, halkın belleğinde yer eden önemli durumların nesilden nesile sözlü
olarak aktarılması durumu çok büyük önem arz etmektedir. Kasımoğlu mahallesinde yapmış
olduğumuz incelemelerde kaynak kişilerin bazılarının bebekken bu göçe katıldıkları bazıları
ise göçten sonraki ikinci veya üçüncü nesil kişilerdir. Bu bağlamda bu kişilerin bize
aktardıkları bilgiler ilk nesilden sözlü olarak anlara aktarılan göç anlatılarıdır.
Göç anlatıları, göç eden insanların her biri için farklı bir anlama ve işleve sahip
olabilir. Bazı göçmenler için göç, onların geçmişlerini oluşturan bir deneyimdir ve bu göç
anlatıları da bu geçmişin hatırlandığı ve aktarıldığı anlatısal eylemler ve metinlerdir. Kimi
göçmenler için ise, göç, yalnızca geçmişte yaşanan ve geçmişi oluşturan bir deneğim değil;
aynı zamanda içinde yaşanılan şimdiki zaman ait algı biçimlerini, düşünceleri duyguları ve
davranışları şekillendiren, açıklayan ve bu yönüyle, yalnızca geçmişte değil şimdi için de bir
etkiye, anlama ve işleve sahip bir deneğimdir. Dolayısıyla bu deneyimlerin anlatılması da
yalnızca geçmişin hatırlandığı ve aktarıldığı eylemler ve metinler değil; yaşanan şimdiki
zamana ait gerçekliğin geçmişle bağlantılı olarak aktarıldığı, yansıtıldığı ve en önemlisi
yönlendirilerek inşa edildiği anlatısal eylemler, metinler ve olaylardır (Kederli Yapıcı, 2018:
84-85).
Kasımoğlu Mahallesi’ne yapılan göçler kategori olarak zorunlu göç kapsamındadır.
Zorunlu göç, “şiddet içeren anlaşmazlıklardan büyük ekonomik zorluklara kadar uzanan farklı
koşullardan doğan, kişinin hayatta kalması veya mutluluğuna yönelik olan baskı veya tehdit
olgularının sonucu olan göçtür. İlk olarak zorunlu göç kavramı özgür olarak tercih edilmemiş
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bunun yerine bir zorlama sonucu olarak yapılan göç örneklerine atıfta bulunarak nispeten açık
bir kavram olarak görülebilir” (Bartram, Poros, Monforte, 2017:151). Kasımoğlu
Mahallesi’nde yaşayanların göçlerinde kendi isteklerinden ziyade İran’da yaşamış oldukları
yerlerden çeşitli zorunlu sebeplerden dolayı göç ettikleri görülmektedir.
İran’dan Türkiye’ye göçen bu topluluk Van’da başta Van’ın merkez ilçeleri olmak
üzere ilin çeşitli bölgelerine dağınık bir şekilde yerleşmişlerdir. “Van'da Azerîlerin yaşadığı
Van merkez mahallelerinden İskele, Yalı, Abdurrahmangazi, Şahbağı, ve İstasyon
mahalleleri; merkez Bostaniçi, Erçek ve Güzelsu Beldeleri ile Alaköy, Kasımoğlu,
Karagündüz, Kıratlı, Yumrutepe, Yekebağ, Arıtoprak, Karakoç ve Ortanca köyleri; Edremit
İlçesine bağlı Köprüler Köyü; Çaldıran İlçesine bağlı Güngören, Kilimli, Umuttepe köyleri;
Gürpınar İlçesine bağlı Elaçmaz Köyü; Özalp İlçesine bağlı Aksorguç, Aşağı Akçagüller
Aşağı Tulgalı, Aşağı Yorganlı, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Hacı Ali, Aşağı Balçıklı,
Sağmalı, Yavuzlar ve Yukarı Tulgalı köyleri; Saray İlçe merkezi ve Bakışık, Beyarslan,
Dolutaş, Örenburç, Sırımlı ve Turanköy” (Bulak, 2015: 1) göçten sonra yerleşilen bölgelerdir.
2.1.Göçe Sebep Olan Durumlar
“Hayatın bir gerçeği olan ve tarihin ilk dönemlerinden beri devam eden göçler belli
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunları genel olarak iktisadi, siyasi sosyal ve
kültürel nedenler şeklinde sıralamak mümkündür. Bu nedenlerden her hangi birine bağlı
olarak bir ferdin ailenin yada topluluğun bir yerden başka bir yere hareket etmesi “ göç”
olarak değerlendirilebilir.” (Arvas, 2012: 216). Van’ın Kasımoğlu mahallesinde yaşayanlar
İran’dan göç etme sebebi olarak o dönemde yaşanan aşiretler arası çatışmalar, baskılar ve
zamanının (K.2, K.3, K.4) İran hükümetinin yürütmüş olduğu Şii politikası neticesinde
bulunmuş oldukları toprakları terk edip Türkiye’ye göç etmiş olduklarını anlatmaktadırlar. Bu
olayların yanı sıra 1914 ve devam eden yıllarda bazı Ermeni faaliyetlerinden dolayı da bu
göçün yaşandığını (K.3, K.4) ve zaten İran’da azınlık bir nüfus olduklarını ifade etmektedirler
(K.5).
2.2.Göç Süreci
Kaynak kişilerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yapılan göçün toplu bir
şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yapılan göç bir araya gelinip alınan bir karardan ziyade
her kesin kendi imkânlarına göre kabile kabile, bölük bölük küçük guruplar ve aile olarak göç
yolculuğuna çıkmışlardır (K.2, K.3. K.4, K.7). Bu genel anlatıların yanında kabilelerin
bazılarının (sılavlar, istikanlar gibi) birlikte göç yolculuğuna çıktığı yönünde anlatılar da
bulunmaktadır (K.5).
Yaşanan göç olayı toplu bir şekilde olmadığı için göç zamanıyla alakalı olarak kaynak
kişiler çeşitli ifadeler vardır. Ancak genel olarak cumhuriyetin ilk yıllarında bu olayın
yaşandığı ve 1930’lu yılların sonuna kadar göçün küçük kafileler halinde yapıldığı
anlatılmaktadır (K.2). Göç, 1930’lu yıllarda yoğun bir şekilde yaşansa da bu yıllardan önce de
göç eden gruplar vardır. Göçün başlangıcı olarak Osmanlı devletinin son dönemlerinde göç
ettiklerini belirten anlatılar mevcuttur. Şuan Kasımoğlu’nda yaşayanların dedelerinin 1903
yılına ait kimliklerinin olması (K.5) göç sürecinin Osmanlı devleti döneminde başladığını
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göstermektedir. Bu durum da göçün başlangıcına Osmanlı devletinden göç eden Ermenilerin
sebep olduğu söylenebilir (K.3, K.5).
Göç etmek, göç eden toplum için çeşitli zorlukları beraberinde getirmektedir. Yapılan
her göç bilinmeze doğru yapılan bir yolculuktur. Kasımoğlu Mahallesi’ne göç edenler de göç
yolculuğunda çeşitli sıkıntılar yaşamışlardır. Yola genel olarak hazırlıksız çıkmış oldukları
için göç yolculuğunda bazı zor durumlarla karşılaşmışlardır. Örneğin göç yolunda bir dereden
geçerken suya düşen bir çocuğun neredeyse bu suya kapılıp gitmesi (K.2) gibi durumlar
yaşanmıştır. Göçe başlarken gerekli eşyaların temin edilememesi, yola korunmasız bir
şekilde, çıkılması bu yolda soyulmalarına ve erzak yetersizliği gibi sonuçlara sebep olmuştur
(K.3).
Göçe sebep olan durumlar aniden geliştiği için göç yolculuğuna çıkanlar, genel olarak
kendilerine yolda yük olamayacak kadar erzak almışlardır. Günlük olarak evlerinde
kullandıkları malzemeleri alıp yola çıkanların (K.4) yanı sıra küçük hazırlıklar yapıp bulgur,
un buğday gibi erzakları kullanarak kendileri ekmek ve yemek pişirip göç yolculuğunu
tamamlamışlardır (K.5, K.7).
Göç edenlerden bazıları yaya olarak göç yolculuğunu tamamlarken (K.3, K.4)
çoğunlukla at, öküz arabası, at arabası ve eşek gibi vasıtalar (K.2, K.5) göçte kullanılmıştır.
Mesafe olarak İran’da ikamet ettikleri yerlerle Türkiye’de yerleştikleri şehirlerarasında 150160 km uzaklık olduğundan (K.4) göç yolculuğunun dönemin şartlarında bir veya iki gün
sürdüğü söylenebilir.
2.3.Yerleşim Yeri Olarak Kasımoğlu Mahallesinin Seçilmesi ve Kasımoğlu Adı
Yaşanan göç olayı bir dış göçtür. Ancak İran ile Türkiye arasında genel olarak iki
Ülkenin sınır bölgelerine yakın şehirlerarasında olan bir göç olayı yaşanmıştır. Yerleşim yeri
olarak Van ilinin seçilmesi bu yakınlıktan ötürüdür. Genel olarak Van’da yerleşilen yerler
İran sınırına yakın olan Saray ve köyleri, Özalp’ın köyleri ilçelerden başlayıp İskele
mahallesi, Dirleşin(Yumrutepe), Alaköy, Karagündüz gibi Van’ın merkezine yakın yerlere
doğru olmuştur (K.3, K.5,K.6).
Yapılan derlemelerden hareketle göç edenler kendileri için uygun bir yer
bulduklarında buraya yerleşmişlerdir (K.7). Kasımoğlu Mahallesi’ne yerleşim sebebi olarak
ise verimli topraklar ve bu tolumun tarım ve hayvancılığı bilmesi gibi sebepler sayılabilir
(K.5).
Ayrıca bu yerleşmede devletin yönlendirme ve yardımlarından da söz etmek
gerekmektedir. Van’a ilk gelindiği zaman şehir merkezinin Van Kalesi civarında olduğunu,
devletin ilk gelenlere şimdiki Van merkeze yerleştirmeyi teklif ettiğini ama kendilerinin tarım
ve hayvancılıkla uğraşan ve suya düşkün bir millet olmalarını öne sürmelerinden dolayı
Kasımoğlu’na yerleştirildiklerini (K.3) belirtmektedirler.
Bu yerleşmeden sonra kaynak kişiler, mahalleye yerleşilen ilk zamanlarda uyum
sürecinin kolay olması için devletin bir takım ekonomik yardımlarda bulunduğunu ifade
etmektedirler. Örneğin ulaşımda kullanılmak için at arabası ve öküz arabası. Yine buğday
yardımı, ev, tarla verilmesi bir zaman sonra verilen tarlalara tapu verilmesi gibi yardımlardan
sıkça söz edilmektedir (K.2, K.3, K.7).
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Göç eden toplumlar yerleşmiş oldukları yerlere zamanla uyum sağlayıp isimler
vermektedirler. “Yer adları orada yaşayan insanlar tarafından verilmektedir. Burada yaşayan
insanlar kendi dilleri, kültürleri, tarihi geçmişleri ve deneyimleri sonucunda yaşadıkları
alanlara ad vermektedirler. Bu alanda yaşayan insanlar yer adı verirken bazen bunu dini
inançlarından etkilenerek yaparlar, bazen kendi topluluklarındaki bir büyüğün adını verirler
(Altunışık, 2009,11). Kasımoğlu’nun verilmesinde de bu durum söz konusudur.
Yapmış olduğumuz derlemeler neticesinde bu ismin İran’dan Van’ın Kasımoğlu
Mahallesi’ne gelen ve herkesten önce buraya yerleşen Kasım isminde bir kişiden
kaynaklandığını, daha sonra bu kişinin akrabalarının bu bölgeye yerleştiği dolayısıyla bu
yerin zamanla Kasımoğlu olarak anılmaya başlandığı ifade edilmektedir (K.1, K.5, K.7).
Ayrıca Kasımoğlu adının Cumhuriyet döneminden önce de kullanıldığı, Atatürk döneminde
çevre köylerin isimlerinin değişmesine rağmen bu ismin değişmediği (K.7) belirtilmektedir.
Türkiye’ye Uyum Süreci ve Aidiyet
Uyum, birey ve grupların göç edilen yerin beklentileri doğrultusunda yaşamlarını
tekrardan düzenleme ve daha tatmin edici bir hayat kurma çabaları olarak tanımlanabilir.
İnsanların öz kültürlerinden getirdikleri özellikler, göç ettikleri ülkenin özellikleri,
kültürleşme yönelimleri, bireysel özellikleri ve yaşanılan durumlar onların uyum sürecini
etkilemektedir (Saygın, Hasta, 2018: 319-320).
Yaptığımız derlemeler neticesinde Kasımoğlu Mahallesi’ne göç edenlerden ilk neslin
İran’daki yerlerini çok özledikleri ve buradaki yeni yerleşim yerlerine alışmakta zorluklar
yaşadıkları, İran’da kalan akrabalarını özledikleri, ilk uyum süreçlerinin zor olduğu (K.2)
sonucuna ulaşılmıştır.
Büyük bir oranda göç eden topluluklarda ilk olarak rastlanan uyum sürecinde
zorlamadır. Göç eden topluluklar. Yeni yerlerine alışmakta zorlanırlar. Bu durum göçe bizzat
katılanlarda daha fazla görülmektedir. İkinci hatta üçüncü nesil genel olarak uyum sürecini
tamamladıkları için böyle bir zorluktan söz etmek mümkün değildir. Göç eden topluluklar
genel olarak göç etmiş oldukları yerlerle bağlantılarını kesmemektedirler.
Kasımoğlu Mahallesi’ne yerleşen insanlar İran’daki akrabalarıyla ilişkilerinin devam
ettiğini ve İran’a gidip akrabalarını ziyaret ettiklerini aynı şekilde orada kalanların da buraya
gelip ziyarette bulunduklarını belirtmektedirler. Genel olarak İran’ın Hoy, Şapur, Tebriz gibi
bölgelerinde akrabalarının olduğunu ve onlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade
etmektedirler (K.2,K.3, K.4, K.5, K.6).
Uyum sürecinin yanı sıra göç eden toplumların aidiyet sorunu vardır. Göç eden
insanlar, zaman içinde yeni çevreleri ile kültürel etkileşime girmektedir. Zaman içinde
kişilerde sorgulanması gereken bir aidiyet sorunu ortaya çıkmaktadır (Ilgın, Hacıhasanoğlu,
2006: 60). Kasımoğlu Mahallesi’nde yapmış olduğumuz çalışma neticesinde bu köyde
yaşayan insanların kendilerini ilk zamanlardan beri Türkiye’ye ait hissettiklerini ve burayı
kendi yurtları olarak gördüklerini belirtmektedirler (K.2, K.4).
Kasımoğlu Mahallesi’nde yaşayanların uyum sürecini kısa sürede olması ve
kendilerini Türkiye’ye ait hissetmelerinde göç ettikleri yerin (Türkiye’nin) kültürüyle aynı
kültüre sahip olmaları, aynı dili konuşmaları vs. gibi özellikler etkili olmuştur.
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SONUÇ
Yaptığımız çalışmada İran’dan Türkiye’ye yapılan göç olayının nasıl olduğu
incelenmiştir. İran’dan göç eden bu topluluk yoğun olarak Van İlinin merkez ilçelerine ve
köylerine yerleşmişlerdir. Çalışmada yaşanan göç olayına örneklem oluşturmak için Van’ın
Kasımoğlu Mahallesi seçilmiştir. Bu bağlamda burada yaşayan insanların anlattıklarından
hareketle bir sunuca ulaşılmıştır.
Van’ın Kasımoğlu Mahallesi’ndeki göç anlatıları bağlamında yaptığımız derlemelerde
yaşanan göç olayının Osmanlı Devleti’nin sonarına doğru başlasa da yoğun bir şekilde
cumhuriyetin ilk yıllarında yaşandığı anlaşılmaktadır. Kaynak Kişiler, yaşanan göç olayının
toplu bir şekilde olmadığını küçük gruplar halinde bu göç olayının meydana geldiğini ifade
etmektedirler.
Göç etme yeri olarak yoğun bir şekilde İlinin seçilme sebebi göç eden toplumun
İran’da yaşamış olduğu yerlerin Türkiye sınırına yakın yerler olduğundan dolayı bu ilin
yerleşim yeri olarak seçildiği ifade edilmektedir. Göç yolculuğunda kullanılan araçlar ise
dönemin şartlarına uygun olarak At ve öküz arabası olduğu yolculuk esnasında ise günlük
yiyecek ihtiyacını karşılayacak erzaklar ile yola çıkıldığı anlaşılmaktadır.
Ayrıca, Kasımoğlu Mahallesi’nin yerleşim yeri olarak seçilmesinin ise genel olarak
tarım ve hayvancılığa uygun olması, göç eden topluluğun ise tarım ve hayvancılık ile
geçimini sağlaması dolayısıyla bu köye/mahalleye yerleştikleri ortadadır. Kasımoğlu’na
yerleşen ilk neslin buraya alışmakta zorlandığı eskiye özlem duyduğu ama zamanla özellikle
ikinci nesil ve sonrasının kendilerini Türkiye’ye ait hissettikleri ve burayı kendileri için yurt
olarak benimsedikleri kaynak kişilerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca Türkiye’ye uyum
sürecinde göç olayının yaşanmış olduğu ilk dönemlerde devletin yardımlarının uyum sürecini
kolaylaştırıcı etkisi üzerinde durmak gerekmektedir.
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Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Günümüze Müzecilik Faaliyetleri ve Bunların
Çağdaş Müzecilik Açısından Değerlendirilmesi
Gülcan ÖZBEK1
Özet
Günümüzde her şeyden önce müze uygulamalarının değiştiğine, değişebileceği düşüncesine inanmak gerekir.
Müze bir kurum olarak otoriter yapısından, gerçekleri araştıran, sorgulayan, aynı zamanda sorgulatan bir kuruma
dönüşürken, tasarımı, sergi kapsamı, toplumla olan ilişkisi yeniden göz önüne alınmalıdır. Bu anlamda yapılan
araştırmalar doğrultusunda; asıl vazifesi, tarih ve kültür anlamında önem arz eden değerlerimizi korumak olan
müzelerimizin oluşumunun, günümüze yakın bir tarihe dayandığını görmek mümkündür. Ülkemizde müzecilik
faaliyetleri Anadolu’nun çok zengin tarihi geçmişi ve bu geçmişin bize bıraktığı kültürel değerler ile, gerçek
anlamda 19. yüzyıldan itibaren ele alınmaya başlanmış, bu alan ile ilgili bilimsel çalışmalar ise Cumhuriyet ilan
edildikten sonra yaygınlaşmıştır. Tanzimat süreci ve Batılılaşmanın etkisi ile gelişen bu müzeciliğin, kendine
has bazı özelliklerinin olduğu görülmektedir. Eski eser ve kültür varlıkları açısından verimliliğe sahip olan
Osmanlı Devleti topraklarına Batılıların ilgi göstermesiyle yeni bir dönem başlamış olup, Türkler de kazı, eski
eser, müze ve arkeoloji gibi terimleri kullanmaya başlamışlardır. Bu tür terimlerin kullanılmadığı zamanlarda
çeşitli eşyaların biriktirilmesine müzenin çalışmaları içinde değil, koleksiyon yapma ve koleksiyonculuğa
yönelme süreci içinde ele almanın doğru bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda konuya kavram
olarak yaklaşmakla birlikte keskin ve basit ifadelerden uzak durularak hazırlanacak olan bu çalışmaya
“Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Günümüze Müzecilik Faaliyetleri ve Bunların Çağdaş Müzecilik
Açısından Değerlendirilmesi” başlığı uygun görülerek, müzeciliğin tarihsel gelişimi kronolojik olarak ele
alınarak çağdaş müzecilik faaliyetlerine değinilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimler: Müze, Müzecilik, Çağdaş Müzecilik.

EVALUATION OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND MUSEUM OF
CONTEMPORARY MUSEUM ACTIVITIES DURING THE CURRENT GOAL
Abstract
Today, first of all, it is necessary to believe that museum practices have changed and can change. While the
museum transforms from its authoritarian structure as an institution to an institution that researches, questions,
and questions the facts, its design, scope of the exhibition, and its relationship with the society should be taken
into consideration again. This translation research; It is possible to see that the formation of our museums, whose
main task is to preserve our values that are important in terms of history and culture, dates back to the present
day. In our country, museology writing started to be discussed with the very rich history of Anatolia and the
cultural values that this past left us, literally from the 19th century, and scientific studies on this field became
widespread after the proclamation of the Republic. It is seen that this museology has some characteristics with
the effect of the Tanzimat process and Westernization. A new era has begun with the interest of the Westerners
in the lands of the Ottoman Empire, where the ancient artifacts and cultural assets are efficient, and the Turks are
preparing to study terms such as excavation, ancient artifacts, museums and archeology. It is thought that it is the
right approach to deal with the collection of various items where such terms are not used, not within the
museum, but in the process of collecting and collecting. While approaching the concept coverage issues in this
context, it is simple and will prepare simple emphasis away from narratives "in the Republican Period in Turkey
today Museology Activities and Contemporary Museology terms" görülerek about, discussed chronologically
the history museums of the museum's trying to faaliyetlerineinil.
Key Words: Museum, Museology, Contemporary Museology.

Giriş
Tarihi süreç boyunca, “İnsanoğlunun maddeyi şekillendirdiği, içinde yaşadığı
mağaranın duvarına bir şeklin ilk çizgisini çizdiği günden şimdiye kadar oluşan, uzun yıllar
1
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önceki sanat mirasını korumak, amacı ve bu zenginliği göstermek, düşündürmek,
bilgilendirmek üzere müzeler bizlere imkânlar sunmaktadır. Bugün dilimizde de kullanılan “
Müze” sözcüğü Grekçe “Mouseion” kelimesinden türemiş olup, Yunan mitolojisinde
Musa’lara ayrılan tepe anlamına gelmektedir. Aynı kelime “Museum” şeklinde Latinceye ve
diğer batı ve dünya uluslarının dillerine geçmiştir. İngilizcede Museum, Fransızcada Musee,
Almancada Museum olarak kullanılmaktadır (Gerçek F. , 1999: 1). Geçmiş zamanlarda ve
içinde olduğumuz zaman diliminde insanoğlu değerli eşyalarını saklama ve geleceğe taşıma
kaygısı hissi içine girmiştir. Bundan dolayı müzeler insanların sanat eserlerine duydukları ilgi,
kültür ve sanatın gelişmesiyle var olabilmişlerdir.
İlk Türk müzesinin kuruluşu Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde, “Sultan
Abdülmecit” zamanında gerçekleşmiştir. Bu dönemde ilk müze “Fethi Ahmet Paşa”
tarafından kurulmuştur. Fethi Ahmet Paşa “Sanat eserlerine değer verince, sanat ve tarih
yönünde kıymetli bulunan her çeşit eserin tahrip edilmemesi, batıda olduğu gibi herkesin
görüp tanıması için bir yerde toplanması ve teşhir edilmesi gerektiğini takdir ile bugünkü
anlamda olmak üzere Türk müzesinin temelini atmıştır” (Öz, 1948: 7). Araştırmacıların çoğu
Türk müzeciliğinin başlangıcını 1846, bazıları ise 1726 yılı olarak kabul etmektedirler.
Müzeye kayıtlı olan ilk eserin 1850 tarihli olmasına dayanarak müzenin kuruluşu için bu
tarihi önerenler de olmuştur (Yücel, 1999). Asırlar sonra, Osmanlı ve Türk müze tarihçileri,
Darü’l-Esliha’nın, imparatorluktaki resmi müzelerin öncüsü olduğu kanısına varıldı
(M.K.Shaw, 2004: 23).
Müzeciliğimizin ilk dönemlerinde “beş büyük gelişme” meydana gelmiştir. Bu gelişmeler şu
şekildedir:
Yeni bir Asar-ı atika Nizamnamesi’nin oluşturulması ve dışarıya asar-ı atika kaçışının
hafiflemesi (1888-1883).
Yeni bir müzenin kuruluşu ve koleksiyonlarımızın teşhirinde ilmi usullerin tatbiki (18881908). İmparatorluk içinde Türklerin de kazı yapmaları.
Müzelerimizde sistemli dönemin başlaması.
Vilayet müzelerinin kurulması (Arık, 2017: 326).
Bu gelişmelerle birlikte Avrupalıların 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı topraklarında eski eser
topladıklarını, 1840 yılından itibaren de bulunan benzer eserlerden birer tanesinin Osmanlı
Devleti’nde kalması şartıyla yabancılara kazı izni verildiği bilinmektedir. 1869 tarihli ilk
Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi yapılmış olan kazılardan dolayı, müzelere eser temini işinin bir
kurala dayandırılmaya çalışıldığı ilk yasal düzenlemedir. Yasanın giriş kısmından Osmanlı
aydınlarının eski eser konusunda detaylı olarak bilinçli olmadıkları anlaşılmaktadır. Ancak bu
yasanın önemli yanı kazıdan çıkan eserlerin yurt dışına çıkışına izin vermemesidir (Yücel,
1999). Daha sonraki bir dönem olan Dethier’in müze müdürlüğü döneminde müzeye eser
toplanmaya çalışılarak, müze Çinili Köşk’e taşınır. Bu dönemin en çok eleştirilen tarafı, 1874
tarihli ikinci Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi ile kazıdan çıkarılan eserlerin en az üçte birinin yurt
dışına çıkışına izin verilmesidir. “1874 yılında hazırlanmış olan Âsârı-Âtika Nizamnamesi
müzeciliğin ilk eski eserler yönetmeliği olması bakımından önem taşımaktadır. 4 bölüm ve 36
maddeden oluşan nizamnamede eski eserlerin devlet malı olduğu, bunların korunmasının
gereği, ülkemizde yabancılar tarafından yapılacak kazıların belli şartlar içinde
gerçekleştirileceği, bütün illere birer emirname gönderilerek saray, han, mabet, kale gibi
binaların kalıntılarında bulunan yazılı ve işlenmiş mermerlerin tahrip edilmemesi gerektiği
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gibi hükümler yer almaktadır” (Kaya, Adıgüzel, 2007: 798-804). Osman Hamdi Bey’in 1881
yılında müze müdürü olması Türk müzeciliği açısından önemli bir gelişme olarak kabul
edilmektedir. “Osman Hamdi Bey hukuk öğrenimi için yurt dışına gitmiş, ressam olarak geri
dönmüştür. Ancak sadece ressam kimliği ile geri dönmemiş, iki önemli özellik ile geri
dönmüştür. Bunlardan birisi müzecilik diğeri ise arkeologluktur. Osman Hamdi Bey’in müze
müdürlüğü sadece idarecilik ile kalmamış. İdarecilik ile birlikte hem müzecilik hem de
arkeologluk yapmıştır. Sadece ülkemizde idarecilik yaptığı müze ile ilgilenmemiş. Aynı
zamanda yurt dışındaki müzeleri de görüp gezerek bu yerlerden yeni fikirler getirmiştir”
(Cezar, 1972: 210). Osmanlı Döneminde toplama ve biriktirme esasına dayalı bir müzecilik
anlayışı benimsenmiştir. Özellikle devletin son zamanlarında Batılı Müzecilik anlayışını
benimsenmeye başlanmıştır. Osman Hamdi Bey, Fethi Ahmet Paşa’nın kurmuş olduğu
müzeyi modern hale getirmiştir.

Fotoğraf 1: Osman Hamdi Bey, 1878
Erişim: https://www.google.com/search?q=Osman+Hamdi+Bey,+1878, (Erişim Tarihi:15.11.2020)

“Türkiye’de müzecilik gerçek anlamda ilk kez 1881'de, Osman Hamdi Bey'in müze müdürü
olduğu dönemde gelişmiştir. Daha sonra Topkapı ve Dolmabahçe sarayları, Ayasofya, Kariye
gibi birçok tarihsel yapı müzeye dönüştürüldü”. Yurt dışında sanat ve arkeoloji eğitimi almış
olan ilk Türk müze müdürü Osman Hamdi Bey bu alanda çok başarılı olup birçok başarılı işe
imzasını atmıştır. Müze-i Hümayunu çağdaş bir yapıya kavuşturmuş ve müze olarak
kullanılan Çinili Köşk’te yeni değişiklikler yapmıştır. Türk müzeciliğine en büyük katkısı
tarihi eser niteliği taşıyan, diğer illerde olan eserleri buraya toplaması olmuştur. Bunun yanı
sıra en önemli etken Anadolu’da arkeolojik kazılar başlatmasıdır. İlk arkeolojik kazısını
Adıyaman’ın Nemrut Dağı’nda yapmıştır (Türkiye de Müzecilik, 2015).
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Fotoğraf 2: Çinili Köşk, 1460–1478,
Erişim: http://www.eskiistanbul.net/2376/cinili-kosk-robertson-amp-beato-1855
Erişim Tarihi: 15.11.2020

“Müzeler için, var olan yapıları kullanmanın dışında, Osman Hamdi Bey ile Alexandre
Vallaury müze yapıları tasarlamışlardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi Binası bunlardan biridir“
(Keleş, 2003: 1–2). Osmanlı’nın son dönemlerinde kurulan bu müzeler zor dönemlerden
geçmişlerdir. Her şeye rağmen bugün dünyaca ünlü olan İstanbul Arkeoloji Müzesi kurulmuş
ve bugünlere kadar gelmiştir.

Fotoğraf 3: İstanbul Arkeoloji Müzesi, 1891
Erişim:ehttp://www.eskiistanbul.net/1.(Erişim Tarihi:15.11.2020)

Osman Hamdi Bey’in bir diğer önemli faaliyeti, yaptığı kazılarla Türklerin arkeolojiye
katılımını sağlamasıdır. 1910 yılında ölümüyle yerine kardeşi Halil Edhem Bey geçer.
Müzenin Çinili Köşk’e taşınmasıyla silahlar yerinde kalarak, burada “Askerî Müze”
oluşturulmuştur. Aya İrini Kilisesi’nin cephane olarak kullanılmasından dolayı, Osmanlı
müzeciliğinden söz eden kaynakların çoğunda aynı zamanda askerî müzeden de söz edilmiştir
(Konyalı, 1964). Arkeoloji Müzesi ve Askerî Müze’nin dışında 1872’de “Mekteb-i Tıbbiye
Müzesi, 1885 yılında PTT Müzesi, 1895 yılında Bahriye Müzesi, 1904 yılında Konya,
Bergama ve Bursa müzeleri, 1914 yılında Evkaf-ı İslâmiye Müzesi, 1917 yılında Âsâr-ı
Nakşiye Müzesi, 1918 yılında Sağlık Müzesi” kurulmuştur. “Topkapı Sarayı” tam olarak
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müze olmasa da bir bölümünde çinilerin teşhire konulması, Cumhuriyet öncesinde de müzeye
çevrilmesinin düşünüldüğünü göstermektedir (Öz, 1949: 6-74). Müzeler, 20'nci yüzyıldan
sonra yeni bir müzecilik yaklaşımı ile ele alınmaya başlanmıştır. Klasik müzecilik anlayışı
olan sadece eserlerin sergilendiği mekân olarak kullanılan müzeler, yeni müzecilik anlayışı ile
ülkemizde müzeciliğin yönünü değiştirmiştir. Geçmiş tarihimize ait belleğin müze
ziyaretçilerine daha iyi iletilebilmesine olanak sağlayan yeni yöntemlerle birlikte müzelere
olan ilgiyi de arttırmıştır. Ülkemiz müzeciliğine yeni bir bakış açısı kazandıran çağdaş
müzecilik uygulamalarının olması çalışma konumuzun oluşmasına neden olmuştur.
Çalışmamızda, ülkemiz Cumhuriyet Dönemi müzeciliğinin yapısı ve müzecilik faaliyetleri ve
çağdaş müzecilik anlayışının ne olduğu hakkında bilgiler verilerek, sonuç kısmında çağdaş
müzecilik anlayışına uygun müzelerin nasıl olmaları, toplumla olan iletişimin artırılması için
değerlendirmeler yapılması önem arz etmektedir.

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde Müzecilik Faaliyetleri
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet Dönemi’nde kültür ve kültür eserlerine önem verdiği
bu alan ile ilgili söylemiş olduğu düşüncelerinden anlaşılabilmektedir. “Tabiatın esrar dolu
sinesine her gün daha çok girmekte olan insan zekâsı, realiteye kavuşmak için çalışanları
tatmin edecek ve insanlık tarihini aydınlatacak ilimler bulmuş ve tespit etmiştir. İşte Arkeoloji
ve Antropoloji, o ilimlerin başında gelir. Tarih, bu son ilimlerin bulduğu belgelere dayandıkça
temelli olur. Onun içindir ki, bizim tarih belgelerimizin her parçası klasik sayılan kültür
eserlerinin de aynasıdır” (Mustafa Kemal Atatürk).

Fotoğraf 4: Atatürk’ün İstanbul Arkeoloji Müzesini ziyareti 10 Şubat 1933.
Erişim: https://isteataturk.com/g/icerik/Ataturk-ve-Muze/1547Erişim Tarihi: 15.11.2020

“Anadolu eserlerinin ve 19.yy’a ait eserlerin tasnif edilmesi, Osmanlı döneminde
önemli adımlar atılmış olmasına rağmen, Cumhuriyet döneminde kurulan kurumlar tarafından
gerçekleşmiştir”. Cumhuriyet’in başında “sanat ve kültür politikalarına” ağırlık verilmiştir.
Yeni kazılar başlatılmış, müzeler açılmış, koleksiyonculuk başlamış ve yeni açılacak müzeler
için kaynaklar bir araya getirmeye başlanmıştır. Topluma sanat, tarih ve müzenin değerini
benimsetmek için tarih ve müzeler kurmuşlardır (Erdem, 1999: 7). Bu kapsamda; “Türk
müzeciliğinin örgütlenmesi 1920’lerde Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeni bir aşamaya
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girmiştir. “Cumhuriyet Döneminde; Topkapı Sarayının müzeye dönüştürülmesi ve halka
açılması, Ayasofya Camisinin müzeye dönüştürülmesi ve bu dönemin ilk müzesi olan Ankara
Etnografya Müzesinin açılması gerçekleştirilen en önemli projeler, olarak belirtilmektedir.
Sarayların müzeleştirilerek halka açılması cumhuriyet temelli yeni ulusun bir yansımasıdır”
(Konukçu, 2007: 241–258).

Fotoğraf 6: Ankara Resim ve Heykel Müzesi dış görünümü,1927
Erişim: https://www.neredekal.com/ankara-devlet-resim-ve-heykel-muzesi/ (Erişim Tarihi: 15.11.2020)

Cumhuriyet döneminde müze sayısında zamanla artış başlamıştır. Cumhuriyetin
ilanından sonraki beşinci yılda, yani 1928 yılında; Ankara’da 2, İstanbul’da 3, Edirne’de 1,
İzmir’de 1, Bursa’da 1, Antalya’da 1, Konya’da 1, Adana’da 1 ve Sivas’ta 1, adet olmak
üzere maarif vekâletine bağlı Türkiye’de müze sayısı 12’dir. İstanbul’daki iki adet müzeyi de
bu sayıya eklersek toplam müze sayısı 15 olmaktadır. Cumhuriyetin ilk 15 yılı içerisinde
yapılan ve yapılmaya çalışılan müzecilik faaliyetleri bir plan içerisinde yürütülmüştür
(Gerçek, 1999: 152).

Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’nde Çağdaş Müzecilik Faaliyetleri
Cumhuriyet’in ilanı ve sonrası “1923-1950 yılları arasında” Ankara’da bir dizi kültür ve
eğitim yapısı inşa edilmesi planlanmış ilkin bir Sergievi’nin açılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla
yapılan Sergievi binası 1934’te tiyatroya dönüştürülene kadar çok sayıda sanat, teknoloji, ziraat,
sanayi ve sağlık konulu sergi, film, konferans ve kongreye ev sahipliği yapmıştır (Aslanoğlu, 2001:
27).

Ankara’da Türk Ocağı Binası 1930’dan itibaren Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği
sergilerine ev sahipliği yapmıştır. Sergilerin ilk örneklerinden olan İnkılâp Sergileri ise,
1933’ten itibaren Halkevi’nde ziyaretçileriyle buluşmuştur. 1934’te inşa edilen Sergievi ve
Türk Ocağı’nın Resim ve Heykel Müzesi’ne çevrilmesi de dönemin önemli
gelişmelerindendir. 1936’da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve 1937’de İstanbul
Resim Heykel Müzesi açılmıştır. (Gerçek, 1999: 16).
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Fotoğraf 7: Anakara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Fotoğraf 8: İstanbul Resim Heykel Müzesi

Fotoğraf 7: Erişim: http://www.gazeteilksayfa.com/ankarada-anadolu-medeniyetleri-muzesi-nerede-nasil-gidilir-tarihcesi23050h.htm
Fotoğraf:8https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Resim_ve_Heykel_M%C3%BCzesi#/media/Dosya:%C4%B0stanb
ul_Painting_and_Sculpture_Museum.JPG

Erişim Tarihi: 18.11.2020

Yaşanan bu gelişmeler dışında; Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte müze eğitiminde de
gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmede ünlü eğitimcilerin Türkiye’ye davet edilmeleri ve yeni
müzelerin açılması etkili olmuştur (Karadeniz, 2018: 101-118). Aynı yıllarda halkevleri müze
kolu aracılığıyla ilkin iz bırakmadan kaybolup giden Millî Etnografya Vesikaları’nı arayıp
toplamış; 1944-1952 yılları arasında ise sadece müzelik eser toplamakla kalmayıp Türk
halkına kendi kültür değerlerini öğretmeyi ve halkın kendi öz kültürüne saygı duymasını
sağlamayı amaçlamıştır (Gerçek, 1999:158). 1960 sonrası müze eğitimi çalışmaları
“müzecilik ve müze eğitiminde MEB’in etkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları,
sivil toplum kuruluşlarının katkısı ve üniversitelerde yürütülen çalışmalar” başlıkları altında
toplanabilir. MEB’in düzenlediği seminerler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni
açılan müzeler, yabancı dilden çeviriler ve üniversitelerde lisansüstü düzeyde verilen
müzecilik eğitimi çağdaş müzecilik alanına ivme kazandırmıştır (Karadeniz, 2018: 101-118).
Giderek ivme kazanan çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında; 1961’de, VII. Millî Eğitim
Şurası’nda sunulan “Eski Eserler ve Müzeler Komitesi Raporu’nda” müzelerin eğitim
merkezi haline gelmesi için müzeciliğin meslek haline getirilmesi, müzelerde çalışacak
personelin üniversite yoluyla müzelere gelmesi ve müzecilik branşlarında öğrenim görmesi
gerektiği vurgulanmıştır (Erbay, 2009: 22). 1981’de Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı
nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından biri Ankara-İzmir, diğeri
Diyarbakır-Kurtalan hattında olmak üzere iki gezici tren sergisi düzenlemiş, gezide, 19271935 yılları arasında Atatürk’ün yurt gezilerinde kullandığı özel vagon ile “müze vagon” ve
“eğitim vagonu” gezici müze etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla kullanılmıştır
(Karadeniz, 2018: 101-103). Bu faaliyetlerden müzeciliğin giderek çağdaş uygulamalar
sunduğu açıkça görülebilmektedir.
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Fotoğraf 9: Sadberk Hanım Müzesi Erişim: https://gezilmesigerekenyerler.com Erişim Tarihi: 18.11.2020

1984’te “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” Türkiye’de müzecilik
çalışmalarını kökten değiştirmiştir. Dünyada iletişim teknolojilerinin geliştiği ve müzecilik
uygulamalarının çeşitlendiği 90’lı yıllarda müze web siteleri ve sanal müzeler kütüphane ve
arşiv niteliğinde düzenlenmiştir (Simon, 2010: 19). Türkiye’de ilk müze web sayfası İstanbul
Resim Heykel Müzesi için 1993’te hazırlanmıştır (Kubat, 2012:23). Sanal sanat müzesi olan
Eczacıbaşı Sanal Müzesi ise, 1999’da izleyiciyle buluşmuştur. TRT Çocuk ve Gençlik
Vakfı’nın, TCDD iş birliğiyle yürüttüğü ve 5 Nisan- 27 Aralık 1999 tarihleri arasında
düzenlenen Cumhuriyet Treni (gezici müze) ise, demiryolunun geçtiği kasaba ve ilçelerde
“çağdaş Türkiye’nin tanıtımına” yönelik bilgi ve belgelerin yer aldığı yeni bir gezici müze
örneği olarak dikkat çekmiştir (Onur, 2012:116). Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
bağlı müzeler ve birçok müze, müzeciliğe yeni bir bakış açısı çerçevesinde hizmet
vermektedir. Sanal müzecilik kapsamında, internet kolaylığı ile hemen hemen bütün müzelere
ulaşılabilmektedir. Genç nüfusa sahip olan ülkemizde bilgisayar kullanıcıları aktif bir
durumdadır. Bu nüfusun sanal müzeler ile tanışması, çağdaş müzecilik anlayışının sunduğu
imkânlar olarak bilinmektedir.
Sonuç
Ülkelerin müzelere vermiş oldukları değer, toplumların hayat standartlarının hangi
aşamada olduğunun göstergesidir. Ülkemizde müzecilik faaliyetleri, Batılılaşma dönemi ile
başlamış daha sonra devlet tarafından kurulup geliştirilmiştir. Müzeler ilk dönemlerde kabul
görmeyen kurumlar olarak bilinmektedirler. Daha sonraları halkın eğitim seviyesinin
yükselmesiyle, müzeciliğe yaklaşım değişmiştir. Bütün dünya ülkelerinde modern müzecilik
ile ilgili olan gelişmeler ülkemizde de yer edinmiştir. Türkiye’de daha çok arkeolojik ve
etnografik eserlerin sergilendiği müzelere sayıca fazladır. Bu kapsamda müze türlerinde
farklılık arttırılarak, müzeleri ziyarete gelen insanların sayısında artış yakalanabilir. Diğer
olumlu bir adım olarak değerlendirilebilecek gelişme ise “özel müzelerin, bilim-teknik,
sanayi, oyuncak müzeleri ve kent müzelerinin” kurulması ve yaygınlaştırılmasıdır.
Ülkemizde yer alan müzelerde “modern müzecilik faaliyetleri” Türk müzeciliği açısından
önemli olmakla birlikte bu müzeler istenilen çoğunlukta değildir. Kültürel ve tarihi
değerlerimiz açısından müzecilik ile ilgili çalışmaların önemsenmesi gerekmektedir.
Ülkemizdeki müzelerde yapılan çalışmalar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. “Modern müzecilik faaliyetleri
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konusunda”, Türkiye dünyada örnek olabilecek birçok müzeye sahip olmasına rağmen,
müzecilik faaliyetleri açısından eksiklerimiz olduğu söylenebilmektedir. Ülkemizde
müzeciliğin olumlu anlamda seviyesinin yükseltilmesi için; müzecilik alanında yeterli eğitimi
alabilmiş ve fikir üretebilen kişiler ile çalışmak, yeterli miktarda ödenek, personellerin yeterli
sayıda olması gerekmektedir. Bunlara ek olarak, Türkiye’deki üniversitelerde müzecilik
bölümleri yaygınlaştırılarak bilimsellik ön plana çıkartılmalıdır. Müzelerde, arkeolog ve sanat
tarihçilerinin aldıkları eğitimler de göz önüne alınarak istihdam edilmeleri müzeciliğe katkı
sağlayacaktır. “Ülkemiz müzelerinde modern teşhir tanzim çalışmaları”, müzeyi ziyaret eden
insanlar üzerinde olumlu bir şekilde etkinin artırılmasından dolayı sürdürülmektedir.
Çağdaş anlamda faaliyetlerini sürdüren müzeler, sahip oldukları eserleri, müze binası,
çalışanları ile ziyaretçileri, müzeyi destekleyenlerinde dahil olduğu dış çevresiyle bir bütün
oluşturmaktadır. Bu anlamda müzelerde çalışanların görevlerini “bilimsel ve etkin bir
şekilde” yapmaları müzecilik faaliyetlerini tam olarak yerine getirmek açısından
önemsenmektedir. Ülkemizde müzeleri yöneten kişilerin de çağdaş müzecilik çalışmalarını
uygulamaları için daha önceden var olan anlayıştan uzaklaşmaları, dünyada hızla gelişen
müzecilik faaliyetlerini takip ederek, bu açıdan çalışmalar geliştirmeleri önemsenmektedir.
Dünya genelinde görüldüğü gibi Türkiye’de de kültürel ve sanatsal çalışmalara ilgi,
“gelişmişliğin ve gücün bir göstergesi” olduğu için, maddi açıdan belli bir yere gelen
kuruluşlar, kendi alanlarında “farklılaşmanın göstergesi olarak”, “kültür ve sanat alanında”
çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Yaptığımız araştırmalardan şunları söyleyebiliriz;
Türkiye’de çok az müze çağdaş müzecilik faaliyetlerini yerine getirebilmektedir. Bu
faaliyetlerin uygulanamaması yeteri düzeyde kaynağın olmamsıdır. Cumhuriyet’in
kuruluşundan önce kurulan müzeler kurulduklarında birçok eksiklik ile tamamlanmışlardır.
İlk zamanlarda kurulmuş olan müzelerdeki eksiklikler, günümüz çağdaş müzelerinin
vazgeçilmez unsurlarıdır. Devletimizin müzecilik politikasındaki “sorunları ve eksiklikleri”
fark edip, gidermesi önceliği olmalıdır.
Sonuç olarak; Ülkemizde müzecilik faaliyetleri gerçek anlamda Osman Hamdi Bey’in
müzecilik çalışmaları ile başlaşmış, Batılılaşma çabaları ile devam etmiş, daha sonra devlet
tarafından geliştirilmiştir. Müzelerimiz Cumhuriyet Dönemi’nde çoğu insana ulus olma
düşüncesini öğretmesi açısından önemsenmiştir. Daha sonra toplumların “eğitim seviyesinin
yükselmesi ve çağdaş sanat akımlarının gelişmesiyle” müzelerimiz birer kurum olarak
müzecilik faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
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Van Ağzı ve Çevresindeki Ağızlarda Kullanılan “Çılgısız” Sözcüğü Üzerine Etimolojik
Bir İnceleme
Gamze ÖZOK1
Özet
Canlı bir varlık olan dil, sürekli değişip gelişmekte; dilin bu değişim ve gelişimi en çok
söz varlığında kendisini göstermektedir. Bir dilin söz varlığının en büyük kaynaklarından biri
ağızlardır. Çağdaş lehçelerde ve yazı dillerinde kullanılmayan birçok sözcük ağızlarda
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bugün çağdaş lehçelerde ve yazı dillerinde bulunan ancak
canlı kök olarak kullanılmayan, anlamı unutulmuş pek çok sözcük de değişik biçimlerde
ağızlarda yaşamakta ve ağızlar, bu sözcüklerin etimolojik incelemesine kaynaklık etmektedir.
Etimolojik incelemelerde sözcük kökünün ele alınan lehçede ve yazı dilinde canlı bir kök
olarak kullanılması ya da kullanılmaması, aynı kökten başka kelimelerin varlığı ile sözcükte
bulunan eklerin tarihi gelişim süreci oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı da tüm bunlar
göz önünde bulundurularak Van ağzı ve çevresindeki ağızlarda görülen “çılgısız” sözcüğünü
köken ve anlam bakımından doğru bir şekilde incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Çılgısız, Van ağzı, etimoloji, ağızlar.

AN ETYMOLOGICAL EXAMINATION OF THE WORD “ÇILGISIZ” USED IN
SUB-DIALECTS OF VAN AND ITS SURROUNDINGS
Abstract
As a living entity, language is consistently changing and developing; these change and
development occur mostly in the presence of vocabulary. One of the biggest sources of a
language's vocabulary is its sub-dialects. Many words that are not used in contemporary
dialects or written languages exist in sub-dialects. In addition, many words that are involved
in contemporary dialects and written languages but are not used as live roots and whose
meanings have been forgotten, live in different sub-dialects as well and these sub-dialects are
the sources of the etymological analysis of these words. In etymological studies, the use of the
root of the word as a living root in the dialect and written language or not, the presence of
other words from the same root and the historical development process of the suffixes in the
word are very important. Considering all these, the aim of this study is to accurately examine
the word "çılgısız" seen in sub-dialects of Van and its surroundings in terms of word's origin
and meaning.
Keywords: çılgısız, Van sub-dialect, etymology, sub-dialects.
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Giriş
Çılgısız sözcüğü, Van ve çevresindeki ağızlarda “patavatsız, dengesiz, akılsız,
davranışlarında aşırıya kaçan” insanlar için kullanılan bir sözcüktür. Bu çalışmada anlam ve
köken bilgisi bakımından ele alınıp, doğru değerlendirilmeye çalışılan bu sözcük için
ulaşabilen kaynak sayısı oldukça sınırlıdır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında belirtileceği gibi
sözcüğün Türkiye Türkçesinde belirli ağızlarda tespit edilen bir sözcük olması ve sözcüğün
benzer bir türevinin (çılgın) Türk lehçelerinden sadece Azerbaycan Türkçesinde kullanılıyor
olması faydalanabilecek kaynak sayısını önemli oranda azaltmıştır. Ama ağızların, dillerin
gizli hazine sandıkları olduğu düşüncesiyle sözcükteki eklerden ve bu eklerin tarihi
gelişiminden hareket ederek sözcüğün kökeni hakkında doğru tespitlerde bulunmak
amaçlanmıştır.
Derleme Sözlüğü’nde (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) çılgısız sözcüğü için iki
anlam verilmiş; sözcüğün bu biçim ve anlamlarıyla hangi ağızlarda yaşadığı şöyle
belirtilmiştir:
çılgısız: 1. Akılsız: O çılgısızın biri hayır mı gelir? [ Derleme Sözlüğü c: 3 ] (*BozanEskişehir; *Merzifon-Amasya; Bayburt-Gümüşhane; Kars; Tizgi *Pasinler, Hükâm *OltuErzurum; Şanlıurfa; Gaziantep; Kışla *Elmalı-Antalya)
çılgısız: 2. Terbiyesiz. [ Derleme Sözlüğü c: 3 ] ( Tekkeköy-Denizli; *Nazilli, *BozdoğanAydın; İstanbul; Uluşiran *Şiran-Gümüşhane; İrişli, Bayburt *Sarıkamış, *Göle, *Ardahan,
*Posof- Kars; Erzurum; *Erciş-Van; Gaziantep; Pazar *Kızılcahamam-Ankara; Adana;
*Milas, *Yerkesik, *Ahıköy-Muğla.)
Sözcüğün bu anlam ve biçimlerinin yanında yine Derleme Sözlüğü üçüncü ciltte “çılgısız”
sözcüğünün ç’li değil de c’li telaffuzu sonucu ortaya çıkmış biçimleri için altı anlam
verilmiştir:
1. Oyunbozan, mızıkçı (Karaözü *Gemerek-Sivas)
2. Terbiyesiz (*Eğridir ve köyleri -Isparta/ Başpınar *Tefenni, Çerçin-Burdur, Cumayanı
*Acıpayam-Denizli, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, Ladikli-Malatya, Lohan-Gaziantep,
*Elbistan, *Afşin -Maraş, *Kangal ve köyleri-Sivas, *Bünyan-Kayseri, *Bor-Niğde,
*Ermenek-Konya, Adana, *Elmalı,*Gündoğmuş-Antalya, *Fethiye, Yerkesik –Muğla)
3. Çapkın (Karataş *Sarayköy-Denizli, Erzurum, Çukurbağ *Ermenek-Konya, *Mut-İçel)
4. Yaramaz (Bozan-Eskişehir, *Merzifon ve köyleri-Amasya, Sivas; Turan, *Bünyan-Kayseri
5. Açgözlü (Isparta)
6. Obur (Isparta)
Dikkat edilirse farklı bölgelerde ağızlarda tespit edilen çılgısız, cılgısız ya da cılğısız
sözcükleri için verilen anlamların hepsinin temelinde “aşırı davranışlarda bulunma, akıl dışı
davranma” anlamı açık bir şekilde görülmekte ve bugün kullanılan “çılgın” sözcüğüyle
anlamsal hatta yapısal yakınlığı hissedilmektedir.
Tuncer Gülensoy (2011: 237), Köken Bilgisi Sözlüğü’nde “çılgısız” sözcüğünü “çılgın”
maddesi altında vermekte ve buna karşılık Anadolu ağızlarında “cılgısız, cılğısız, cılık, cılk,
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cılkısız” biçimlerinin “terbiyesiz” anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Gülensoy’un da
belirttiği gibi bugün hem konuşma hem de yazı dilinde yaygın olarak kullanılan “çılgın”
sözcüğü ile Anadolu’da bazı ağızlarda görülen “çılgısız” sözcüğü anlam olarak birbirine çok
yakındır; hatta temel anlam olarak aynı anlamdadırlar: Aşırı davranışlarda bulunma, akıl dışı
davranma, akılsız.
Gülensoy, Köken Bilgisi Sözlüğü’nde çılgın, çıldır- ve çılgısız sözcüklerinin kökünü
“*çıl” kökünden almakta ve bu kök için de “yansıma sözcük” ifadesini kullanmaktadır.
Türkçede yansıma sözcükler, sözcük türü olarak isim soylu sözcüklerdir, isimden fiil yapım
eklerini alarak fiil gövdesine dönüşebilirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde Gülensoy,
sözcüğün kökünü (*çıl) yansıma sözcük; köke gelen -dır ekini isimden fiil, -gı ve -gın eklerini
ise isimden isim yapım eki olarak değerlendirmektedir.
Yaşar Çağbayır (2007: 964) ise Ötüken Sözlük adlı eserinde çılgı ve çılgın sözcüklerine
yer vermiş ve şu şekilde açıklamıştır:
çılgı, [*çıl-mak (delirmek) > çıl-gı ?] {ağız} is. 1. Akıl; us. 2. Terbiye. 3. Biçim [DS]
çılgın, [*çıl-mak (delirmek) > çıl-gın] sf. 1. Aklını kaçırmış; delirmiş, mecnun. 2. Çıldırmışa
benzer; hareketlerinde aşırı giden. 3. Aklını kullanan birinin işini veya davranışını
göstermeyen. 4. Çok aşırı. 5. is. Delirmiş kimse.
Çağbayır, çılgı ve çılgın sözcüklerinin kökünü “çıl-” fiil köküne dayandırmakta ve
Gülensoy’dan farklı olarak kökü yansıma bir isim kökü olarak değil; “delirmek” anlamında
bir fiil kökü olarak kabul etmektedir ki bu sözcüklerin yapısına uygun bir değerlendirmedir.
Ancak Çağbayır’ın “çılgı” sözcüğünü anlamlandırmasında şöyle bir durum göze
çarpmaktadır. “Delirmek” anlamı verilen “çıl-” fiil kökünden türetilen çılgı ismi “akıl, us,
terbiye” şeklinde anlamlandırılmıştır. Bu durumda kök ve ondan türetilen sözcük arasındaki
anlam bağı çılgın kelimesinde açık bir şekilde görülürken çılgı sözcüğünde bu bağ zayıf hatta
kopuktur denilebilir. Fakat “akıl, us, terbiye” şeklinde anlamlandırılan çılgı sözcüğünün
üzerine -sız eki getirildiğinde “akılsız, dengesiz, davranışlarında aşırıya kaçan” anlamlarını
karşılayan çılgısız sözcüğü elde edilebilir.
“Çılgısız” ve aynı kökten türeyen, neredeyse aynı anlama gelen “çılgın” sözcüklerini
doğru anlamlandırabilmek; sözcüğün kökenini doğru tespit edebilmek için bu sözcüklerin
bünyesindeki eklerin yol göstereceği düşüncesinden hareketle -GI/-GIn eklerinin tarihi ve
çağdaş Türk lehçelerindeki durumuna bakmak gerekir.
Eski Türkçede -GI ve -GIn eklerine bakıldığında fiilden isim yapan bir ek olan -GI
ekinin Eski Türkçede sadece yuvarlak biçimlerinin mevcut olduğu görülür. Bu ek, Eski
Türkçe döneminden günümüze kadar fiilden isim yapan işlek bir ek olarak kullanılmıştır. A.
Von Gabain (2007: 52); -gu, -gü nadiren -ku, -kü ( bıçgu “bıçak”, bälgü “işaret”) ekinin fail
ismi; soyut isimler, alet isimleri vs. sık sık da sıfat yaptığını söyler. -gın, -gin; -kın, -kin
(tezkin “mülteci”, tirgin “kalabalık”) ekinin de seyrek kullanılan ve fiillerden isim yapan bir
ek olduğunu belirtir.
Kemal Eraslan (2012: 105-106), Eski Uygur Türkçesi Grameri’nde -gı/-gi, -kı/-gi için
seyrek kullanılan fiilden isim yapma ekidir, der. Katgı “sert, yankı “cevap”. -GIn (kelkin),
soyut isimlerle alet isimleri teşkil eden fiilden isim yapma ekidir.
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Necmettin Hacıeminoğlu (2013: 19-20), Karahanlı Türkçesi Grameri’nde -gı/-gi, -gu/gü; Türk dilinin hemen her sahasında ve devrinde kullanılmış işlek bir ektir ( bergü, kadgu,
kedgü vb. ). -GIn için fiil kök ve gövdelerine gelen genellikle -mış/-miş ile yapılmış sıfat-fiil
anlamını verir, der (kodgun “konulmuş”, tutgun, yadgun ).
Janos Eckman (2011:21), Harezm Türkçesinde -gu/-gü ile yapılan fiilden isimde
gelecek zaman-zorunluluk anlamı vardır, der. Yüzünni körgüm kälmäs (yüzünü göreceğim
gelmez). Gereklilik-gelecek bildiren bu isim-fiil önceki devirlere göre Çağatayca’da daha az
kullanılır (algu, çıqqu, sıqqu, aytqu vb.) (2011: 148).
Gürer Gülsevin (2011: 134), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler’de; -GU, ünlüsü
yuvarlaktır, isim yapar (kaygu, sevgü). -Gun (azgun, çapkun, yangun) , aslında hem geçişli
hem geçişsiz fiillere gelerek edilgen çatıda -mış anlamı taşıyan kelimeler türeten bu ek
EAT’de işlektir.
Muharrem Ergin (2003: 189) -GI ekinin eskiden beri işlek bir ek olduğunu (saygı, sergi,
örgü vb.); -GIn ekinin de geçmişten günümüze işlek bir ek olduğunu ve esas itibariyle tek
heceli fiil köklerine getirildiğini belirtir. Dalgın, çapkın, baygın, yorgun …
Tahsin Banguoğlu (2015: 241), -gI ekinin fiilden alet isimleri (silgi, çalgı), anlam
öbeklerinden yoğun adlar (çapkı, sızgı, ezgi) ve yalın adlar (duygu, kaygı, etki) yaptığını
belirtir. -GIn ekinin de günümüzde çok canlı bir sıfat-fiil işleyişi olan ek olduğunu ve tek
heceli fiil köklerine geldiğini ifade eder. Fiil tabanları yazı lehçemizde anlam ve şekilce
değişik ya da kullanılmaz olmuş
-gın sıfatları da vardır (2015: 243), diyerek çılgın
kelimesini örnekler arasında verir. Yani Banguoğlu, *çıl- fiilini unutulmuş bir fiil olarak
kabul eder.
Zeynep Korkmaz (2014: 152) da -GI ve -GIn eklerinin çok işlek ekler olduğunu, -GI
ekinin araç-gereç, somut ve soyut adlar türettiğini ifade eder. -GIn eki için de ayrıca şu
ifadeler de bulunur: Geçişli ve geçişsiz fiil köklerinden anlamı pekiştirilmiş sıfatlar türetir.
Ekin geldiği bazı tek heceli fiil kökleri, o kökler artık yalın olarak kullanışta olmadıkları
hâlde, ekle birlikte varlıklarını sürdürmektedirler: argın, baygın, çapkın, çılgın, dargın, eşkin
vb. Yani Korkmaz da Banguoğlu gibi “çılgın” sözcüğünün bugün artık kullanışta olmayan,
unutulmuş “çıl-“ fiil kökünden türediğini belirtir.
-GI ve -GIn eklerinin Çağdaş Lehçelerdeki durumu ise şöyledir:
Gagavuz Türkçesi çalgı, yangı/çiskin, saurgun (Özkan, 2012: 107); Azerbaycan Türkçesi
bıçğı, pusgu/ gızğın, äzgin (Kartallıoğlu- Yıldırım 2012: 188); Türkmen Türkçesi çozğı,
goşğı/ çapğın, düzğün (Kara, 2012: 252 ); Özbek Türkçesi tuygu, külgi/ satgın, qızgın, tüşkün
(Öztürk, 2012: 303); Yeni Uygur Türkçesi säzgü, tutqa, ilgu/ taşqın, toşqun, azgin (Y.Ersoy,
2012: 372); Kazak Türkçesi şapqı, külki/quwğın, sürgin, tasqın (Tamir, 2012: 443-444);
Kırgız Türkçesi sınakı, mingi, şıpırgı/ ozgun, ötkün (K.Çengel, 2012:502-503); Karakalpak
Türkçesi burğı, jarğı, sürgi/ solğın, uşqın (Uygur, 2012: 560-561); Nogay Türkçesi pıçkı,
şalğı, işki/ köşkin, tüzgin (E.Akbaba, 2012: 631); Tatar Türkçesi çapkı, sıbızgı/ kaçkın,
kapkın (Öner, 2012: 702); Başkurt Türkçesi tangı, uyutqu/ kiskin, turgun (Y.Ersoy, 2012:
764); Kırım-Tatar Türkçesi sançqı, sipirtki / tolğun, özkün ( Yüksel,2012: 831-832); KaraçayMalkar Türkçesi athı, külkü / quvgun, çabhın (Tavkul, 2012: 900); Kumuk Türkçesi çapğı,
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tepki /pusğun, gesgin (Pekacar, 2012: 969); Altay Türkçesi susku, türtki / caykın, ketkin
(G.Dilek, 2012: 1024); Tuva Türkçesi askı, kusku/ köşkün (Arıkoğlu, 2012: 1166-1168);
Çuvaş Türkçesi tıtkın, çupkın, vişkin (Ersoy, 2012: 1298).
Lehçelerdeki duruma bakıldığında geçmişten günümüze eklerin fiilden isim (-GI) ve fiilden
sıfat (-GIn) yapan işlek ekler olduğu görülür.
“Çılgısız” sözcüğünün bünyesinde -GI ekinden sonra gelen -sIz eki ise isimden isim
yapan bir ektir. Bu ek için Muharrem Ergin (2003: 160) “…bir nesnede bir şeyin
bulunmadığını ifade eder. Bu ek isimlerden hem sıfat hem isim olarak kullanılan vasıf isimleri
yapar. Esas hususiyeti menfilik ifade etmesidir. İsimlerde menfilik ifade eden tek ektir”
ifadelerini kullanır. Bu ekin Türkiye Türkçesinde ünlü uyumuna bağlı olarak gelişen dört
şekli vardır. Muharrem Ergin, bu ekin Türkçenin uzun tarihi boyunca sadece bir dönemde
(Eski Anadolu Türkçesi) iki şekilli olduğunu; onun dışındaki dönemlerde dört şekilli bir ek
olarak kullanıldığını ifade eder.
İsimleri olumsuz yapan “-sIz” ekinin lehçelerdeki durumu şöyledir:
Gagavuz Türkçesi benizsiz, köksüz (Özkan, 2012: 105); Azerbaycan Türkçesi dadsız,
gorxusuz (Kartallıoğlu- Yıldırım 2012:186); Türkmen Türkçesi alaaçsız, duuzsuz (Kara,
2012: 251); Özbek Türkçesi ilmsiz, uyqusiz (Öztürk, 2012: 301); Yeni Uygur Türkçesi
äxlaqsiz, susiz (Y.Ersoy, 2012: 370); Kazak Türkçesi bultsız, sözsiz (Tamir, 2012: 439);
Kırgız Türkçesi çaysız, üysüz (K.Çengel, 2005: 119); Karakalpak Türkçesi aqşasız, jüreksiz
(Uygur, 2012: 553); Nogay Türkçesi kansız, yansız (E.Akbaba, 2012: 630); Tatar Türkçesi
insëz, unışsız (Öner, 2012: 699); Başkurt Türkçesi yüzhüz, künilhiz (Y.Ersoy, 2012: 762);
Kırım-Tatar Türkçesi aqılsız, yuqusız (Yüksel, 2012: 830); Karaçay- Malkar Türkçesi
savutsuz, ötsüz (Tavkul, 2012: 898); Kumuk Türkçesi sawsuz, accalsız (Pekacar, 2012: 968);
Çuvas Türkçesi teleysir “mutsuz”, şıvsır “susuz” (Ersoy, 2012: 1296-1297).
Türk Dil Kurumu Karşılaştırmalı Türk Dilleri Sözlüğü’ne göre bugün çılgısız sözcüğü
ile anlam yakınlığı ya da aynılığı olan çılgın sözcüğü, lehçelerden sadece Türkiye Türkçesi ve
Azerbaycan Türkçesinde (çılğın) kullanılmaktadır. Diğer lehçelerde bu sözcük yerine şu
tabirler kullanılmaktadır:
Türkiye Türkçesi çılgın; Azerbaycan Türkçesi çılğın; Başkurt Türkçesi dıvamal, tıntäk; Kazak
Türkçesi ävmeser, delkulı; Kırgız Türkçesi cindi, delbe; Özbek Türkçesi tentäk, telbä; Tatar
Türkçesi duamal, tintäk; Türkmen Türkçesi dälişge; Uygur Türkçesi täntäk, saran.
Divânü Lügâti’t Türk’te, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century
Turkish adlı sözlükte, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü’nde, Kutadgu Bilig’de bu fiil köküne ya
da bu fiil kökünden türetilen herhangi bir kelimeye rastlanmamıştır. Daha önce de belirtildiği
gibi çılgın kelimesinin sadece Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde bulunup diğer
çağdaş lehçelerde bulunmaması, bu kelimenin kökü olan çıl- fiilinin Oğuz Türkçesine ait ama
şu anda canlı olmayan bir fiil kökü olduğu düşüncesini akla getirmektedir. Zamanla
canlılığını yitiren bu fiil kökü kullanımdan düşmüş ama bu kökten türetilen kelimeler Oğuz
Türkçesinin iki kolunda kullanılmaya devam etmiştir de denilebilir.
Sonuç olarak “çılgısız” sözcüğüne ek-kök açısından bakıldığında /-gı/ ekinin Eski
Türkçeden günümüze kadar Türkçenin her döneminde ve her lehçesinde yaygın olarak
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kullanılan; fiil tabanlarına gelerek fiilden araç-gereç isimleri, somut ve soyut isimler yapan
çok işlek bir ek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde sözcüğün bünyesinde bulunan ikinci ek
olan /-sız/ eki de Eski Türkçeden günümüze kadar Türkçenin her döneminde kullanılan ve
isim tabanlarına gelerek isimlerden “yokluk, eksiklik” bildiren olumsuz sıfatlar türeten bir
ektir. Buraya kadar elde edilen bilgilere göre kelimenin kökü için şöyle bir değerlendirme
yapılabilir: çılgısız sözcüğünün kökü, “çılgın, çıldırmak” gibi sözcüklerin de kökü olan,
Tahsin Banguoğlu ve Zeynep Korkmaz’ın da eserlerinde belirttikleri gibi tek başına
kullanımdan düşerek unutulmuş “çıl-” fiil köküdür. Yapılan kaynak taramaları ve sözcüğün
morfolojik incelemesinden hareketle “çok düşünmek, bir şey üzerine çok kafa yormak, aklın
sınırlarını zorlamak” şeklinde anlamlandırabileceğimiz çıl- fiil köküne /-gı/ fiilden isim yapım
eki gelerek “akıl, us” anlamında soyut bir isim olan çılgı sözcüğü türemiştir. Sonrasında da
çılgı isminin üzerine isimleri anlam olarak olumsuzlaştıran ve onlara yokluk anlamı katan /sız/ isimden isim yapım eki gelerek de “akılsız, dengesiz, akıl dışı davranışlarda bulunan”
anlamlarını karşılayan çılgısız sözcüğü ortaya çıkmıştır.
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İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Su
Ürünleri Müzesi
Yaşar ÖZRİLİ1
Ayşenur SEZGİN ÖZRİLİ2
Özet
Türkiye’de okul bünyesinde kurulan ender müzelerden olan ve lisenin eğitim
aktivitelerine somut katkılar sunan İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki
Teknik ve Anadolu Lisesi Su Ürünleri Müzesi, su canlılarının tanıtımında önemli bir hafıza
odası niteliğinde hizmet vermektedir. Müzenin amacına uygun tanıtım kapasitesine
ulaşabilmesi ise Turizm Bakanlığı literatüründe 1990 yılında özel müze statüsüyle olmuştur.
Lisenin birçok bölümü su ürünleri müzesinin nesnelerini eğitim öğretimde kullanmaktadır.
869 adet Mollusk (kabuklu örnekleri, midye, istiridye, salyangoz vs.), 585 adet dondurulmuş
balık örnekleri, 59 adet Mercan çeşidi, 31 adet kavanozda saklanan materyal ve 19 adet
balıkçılık malzemeleri ve diğerleri 1500 olmak üzere toplam 3000 adet sergi nesnesi
bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı toplanan değerli nesnelerin korunması ve sergilenmesi
işlevinin dışında, temin edildikleri bölgenin ekolojik niteliklerini (su ürünleri) sergilemek, bu
doğal ortamın korunup sürdürülebilir kılınmasına olanak tanımak, ayrıca evrimsel gelişimin
aşamalarının nesillerce izlenmesine fırsat vermektir. En önemlisi de öğrencilerin materyalleri
yakından tanımalarına zemin hazırlamaktır. Diğer yandan çağımızın en büyük sorunlarından
biri olan denizlerin ve suların kirlenmesine duyarlı bir nesil yetiştirme amacı ile ele alınmıştır.
Türkiye’de müzebilime farklı bir bakış açısı kazandıran ve faaliyetlerine devam eden İstanbul
Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek Lisesi Su Ürünleri Müzesi, okul-müze kurgusuyla
eğitim kültür birlikteliğinin önemli bir örneğidir.
Anahtar Kelimeler: Müze, Lise, Deniz, Eser.
Abstract
Turkey Founded in schools within one of the rare museums and offering concrete
contributions to educational activity of high school Istanbul Barbaros Hayrettin Paşa
Maritime Vocational and Technical Anatolian High School of Fisheries Museum, water
serves an important memory room of nature in the promotion of live. The museum reached its
promotional capacity suitable for its purpose in 1990 with the status of a private museum in
the Ministry of Tourism literature. The Fisheries department of the school uses the materials
in the museum as course material in the teaching of the lessons. There are 869 Mollusks
(crustacean samples, mussels, oysters, snails, etc.), 585 frozen fish samples, 59 types of Coral,
31 pieces of material stored in jars and 19 fishing equipment, others 1500, in total 3000 pieces
of exhibition objects. The purpose of this study is to exhibit the ecological qualities
1
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(aquaculture) of the region from which they are procured, to allow the preservation and
sustainability of this natural environment, as well as to monitor the stages of evolutionary
development by generations, apart from the function of preserving and exhibiting the valuable
objects collected. The most important thing is to prepare the ground for students to get to
know the materials closely. On the other hand, it has been addressed with the aim of raising a
generation sensitive to pollution of the seas and waters, one of the biggest problems of our
age. Turkey müz semiotics in a different perspective in terms of winning and continuing their
activities in Istanbul Barbaros Hayrettin Pasha Vocational School for Maritime Fisheries
Museum, is an important sample of cultural unity with the school-museum education fiction
Keywords: Museum, High School, Sea, Artifact.
Giriş
Geçmişi oldukça uzun bir döneme sahip olan müzeler, somut ve somut olmayan
kültürel miras mekanlarıdır. Bünyesinde barındırdığı nesneleri muhafaza eden müzeler,
onarım, koruma, sergileme, bilimsel araştırma faaliyetlerinde kullanma, vb. gibi özellikleri ile
ön plana çıkmaktadırlar. Çağdaş müzebilim alanında özellikle eğitim öğretimde informal bir
ortam sağlama anlayışı ile de hizmet veren müzeler, interdisipliner yapısıyla birçok bilim dalı
ile iletişim halindedir. 20. yüzyıl sonlarına doğru özel ve özerk müzelerin sayıları artmaya
başlamıştır. Kendi finansal gerçekleri neticesinde güçlü kadro yapılanmaları ve
kurumsallaşma gayretleriyle uluslararası sermayeli firmalar gibi boyut değiştirmişlerdir.
Günümüzde de ayakta kalabilmek ve sürdürülebilirlik için kendini yenileme çabaları devam
eden birçok müze organizasyonu, dinamizm kazanmak, atılımlar gerçekleştirmek ve geniş
görüşlülük belirleme uğraşı vermektedirler. Müzeler nicelik olarak artış göstermeye
başladıkları gibi çeşitlenme olarak da gelişme göstermeye başlamışlardır. Bugün neredeyse
her nesne ya da kavrama yönelik bir müze bulunmaktadır.
Uluslararası Müzeler Birliği (ICOM) 21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde Fransa’da
gerçekleştirdiği son güncel oturumunda, müze aktivitelerine yönelik yeni bir bakış açısı
kazandırmaya gitmiştir. Müzelerin kültürel mirasın, tarihsel süreçteki önemli dönüm
noktalarına vurgu yapan, çoğulcu katılımı destekleyen, eşit, halka karşı duyarlı, toplumun her
kesiminin hassasiyetini gözeten bir anlayışta hizmet politikalarına geçilmesinin önemini dile
getirmektedir. Sonraki kuşakları düşünerek hareket edilmesini sağlayan, evrensel, şeffaf, kar
amacı olmayan, müzebilim faaliyetlerine geniş bir perspektif kazandıran bir tanım
güncellemesi yapmıştır.
Ülkemizde 1980’ den sonra serbest iktisadi politikaların etkisi ile birlikte özel
teşebbüsün girişimlerinin artmaya başladığı yıllarda, firmaların kurumsallaşma çabaları
kültürel mekanları da etkilemiştir. Bu yapılanmalardan birisi de hiç şüphesiz özel müzecilik
atılımlarıdır. “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası” nın üçüncü
maddesindeki kültür varlıkları kavramı kanunu çerçevesinde özerk statülü müzelerin
amaçlarını görev tanımlarını resmi bir zeminde hareket edilebilir kılmaktadır. Yeni yasalar
doğrultusunda kültür endüstrisindeki paradigma değişimi, özerk müze yapılanmaları için bir
yol haritası durumundadır(Özrili-Başak,2020:201).
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Çağdaş eğitimin yeni kuramlarına göre klasik örgün eğitimin temel yapı taşları olan
formal eğitim öğretim derslikleri ve bazı pratikleri yetersiz addedilmektedir. Dolayısıyla
görsel uyarıcı zenginliği bol olan, gerçek objeleri ve çok sayıda duyu organına hitap edebilme
gücü yüksek, metalarıyla müzelerden informal eğitim ortamları olarak ta istifade edilebilmesi
konusu giderek önem kazanmaktadır. Müzelerin, atölye, sınıf, galeri, sergi, arkeopark,
koleksiyon gibi alanları öğrencilerin, kalıcı öğrenmelerle sonuçlanma olasılığı çok yüksek
olarak düşünülen faaliyet birimleri olarak değerlendirilmesi giderek birçok müzede
yayınlaşan bir özelliktir (Aydın, 2006: 1). Dolayısıyla 21. yüzyıl eğitim kuramcıları,
öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif olduğu, etkinliklerde görev alabildiği ve müze
ortamında gerçek nesnelerle iletişim halinde bulunarak somut ve kalıcı yetkinliklere
ulaşabileceği nitelikte çağdaş formlarda eğitilmelerinin önemine vurgu yapmaktadırlar.
Bugün yeni eğitim aktiviteleri incelendiğinde öğrencilerin öğrenme etkinliğinin
merkezinde olduğu, sorumluluk üstlendiği, eğlenerek, oynayarak, keyif alarak, objelere
dokunarak hissederek kavramaya gayret ettiği bir sistem kurgulanmaya gidilmiştir. Kişisel
farklılıkların gözetildiği, hem bireysel hem de grupça projelerin yerine getirilmesi için
öğrencilerin teşvik edildiği bir süreç hâlihazırda yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Müze
atmosferinin ilginç, ortamında uygulanan etkinliklerin öğrenci başarısına olan katkısı ölçme
ve değerlendirme araçları kanallarıyla da tespit edilmiş bir husutur. Müzelerde teşhir edilen
gerçek nesnelerin hem teknolojik sergileme hem de bol görselleri olan araçlarla yapılan
sergilerde uyarıcı zenginliği yaratması bugün üzerinde en çok durulan öğrenme de alternatif
kaynak arayışları politikalarından biridir (Göğebakan, 2018: 15). Birer eğitim ortamı olarak
müzeler, günümüzde gözlem, mantık, yaratıcılık, hayal gücü ve beğeni duygusunun
oluşmasına ve aynı zamanda da gelişmesine katkı sağlayan mekânlar olmalarıyla birlikte,
kitap ve derslerin ortaya koyamadığı bağları göstermektedirler. Bu mekânlar bireylerin
düşüncelerini kamçılayarak nesneleri gözetlemeyi sağlarken onların anlam çıkarmaları ve
yordama yapmalarına da katkı sağlamaktadırlar (Atagök, 1999: 137).
BEYKOZ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ SU ÜRÜNLERİ MÜZESİ
1969 yılında Türkiye ve Japonya liderlerinin mutabakatları sonucu Lisenin yapımı
sağlanmıştır. Japonya’nın JIKA adlı şirketinin destekleri sonucu aynı zamanda Japon
mühendislerin işbirliği ile Tokyo Üniversitesi Denizcilik Bilimleri uzmanlarının iştiraki ve
öngörüleri doğrultusunda Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Su
ürünleri Bölümünün tasarımları gerçekleştirilmiştir. Japon akademisyenlerin teknik ekip ve
malzeme destekleri ile hayata geçirilen Su Ürünleri Bölümünde Elektronik (Otomasyon
Sistemleri, Dijital uygulama Bölümü), Avlanma Bölümü, Elektrik Bölümleri ilk olarak
faaliyete geçirilmiştir. Daha sonra 1973 tarihinde eğitime başlanmıştır. Sonraki yıllarda art
arda diğer bölümler açılarak öğrenci kapasitesi arttırılmıştır. Türkiye’de gemi adamı
yetiştirme amacıyla lisans sağlayan bir kurum olarak hizmet vermektedir. Okul, 4.730
metrekaresi sahilde olmak üzere 42.276 metrekarelik alan üzerine yerleşmiş bulunmaktadır.
Denizcilik ve Su Ürünleri teknolojisi ve eğitiminde tecrübelerinden faydalanmak amacıyla
eleman yetiştirmeye devam etmektedir.
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Türk öğretmen ve idareciler bilgilerini arttırmak üzere Japonya’ya gönderilmiş;
Japonya’dan denizcilik ve su ürünleri ile ilgili özel makine ve eğitim araçları getirilmiştir.
Okul müdürü Fahri Muştu ve su ürünleri bölümünün katkılarıyla 2011 yılında müzenin yeri
değiştirilmiş, özel restorasyona tabi tutularak modernize edilmiş ve valinin katılımıyla açılışı
yapılarak, hizmete sunulmuştur. Müze, okulun tanıtımına katkı sağlamıştır. Okul, açıldıktan
sonra, sanat enstitüsü olarak bilinen adı “İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
“olarak değiştirilmiştir. 1981 yılında Gemi Makineleri Bölümü açılmış, 1995-1996 öğretim
yılında “Bilgisayar”, “Gemi Elektroniği ve Haberleşme”, “Kimya” ve “Makine Ressamlığı”
bölümleri açılmıştır.
2007 tarihinde okulun adı “Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek
Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Meslek Lisesi” olarak
değiştirilmiştir. Okula adı verilen Barbaros Hayrettin Paşa’nın asıl adı Hızır’dı. (Hızır Reis)
Ona Hayrettin adı hizmetinde bulunduğu Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmişti.
Avrupalılar ise onu, ağabeyi Oruç Reis’e taktıkları Barbaros (Kızıl Sakal) adıyla andılar.
Bağlı bulunduğu birime göre müzeler sınıfında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)’e bağlı
bir lise olan İstanbul Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
kendi bünyesinde bir müze tasarlayarak 1987 yılında açılmıştır. Müzenin açılma gayesi,
liseyle aynı paralelde hareket edilerek su ürünleri, denizcilik, ekosistem vb. kavramlar
ışığında öğrencilerde canlıların korunması, yaşatılması anlayışı çerçevesinde bir ortam
yaratmak ayrıca nesli tükenmiş tükenme riski olan deniz canlılarının önemi hakkında
farkındalık yaratmak ve en önemlisi de sergilenen nesnelerle eğitim öğretimde somut veriler
olarak faydalanmaktır. Doğal çevrenin giderek tahrip edildiği, denizlerin kirletildiği ve bunun
sonucunda da iklimsel değişimlerin yaşandığı olay örgüsünün aşamalı olarak sunulduğu,
anlatıldığı bir müze atmosferi oluşturmak adına lise bünyesinde kurulan su ürünleri müzesi bu
bakımdan önemli bir yapılanmadır. Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi, aynı zamanda İstanbul’da Su Ürünleri ve Balıkçılık Enstitüsü, adlı kurum için, gemi
adamı, deniz bilimleri çalışanları, su ürünleri gıda teknolojisi uzmanı, alanlarında yetişmiş
insan kaynağının da istihdam edilmesinde katkı sunmaktadır. Deniz bilimleri ve su ürünleri
sahasında çalışacak nitelikte eleman yetiştirilmesine yardımcı olan bir okuldur.
Türkiye’nin ilk Su Altı Canlıları ve Deniz Müzesi Dünya’da ise ikinci olan müze 1990
tarihinde 2863 kanununun özel müzecilik yasası çerçevesine dahil edilen su ürünleri müzesi,
Lisenin avlusunda bulunan ayrı bir binada konuşlandırılmıştır. 2010 yılında dönemin İstanbul
valisi tarafından ziyaret edilerek daha güveli ve geniş bir bina olan bugünkü yerine
taşınmıştır. Su ürünleri müzesinin sergilenen nesneleri, Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine dersler için yardımcı ve destekleyici kaynak olarak
kullanılmaktadır. Su ürünleri müzesinde bulunan objeler nerdeyse dünyanın tüm
denizlerinden toplanarak bir araya getirilmişlerdir. Müzeyi 2012 yılında 6500 kişi ziyaret
etmiştir.3
Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lisesi Su Ürünleri
Müzesi kurucuları;
Okul yönetimi
3

http://denizcilik.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/04/159043/dosyalar/2019_01/02172107_2019_OKULUMUZUN_TARY
HYESY.pdf?CHK=0103b47768e6bfe62aefbe402eae8d0d, Erişim Tarihi 20.11.2020
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Merhume Celile Zorlu
Merhum Salih Saka
Richard Bleckney
Okul yönetimi ve kurucu listesinde yer alan kişiler, kendi özel koleksiyonlarında
bulunan eserleri, hem daha geniş çevrelere sergilenmesi tanıtılması hem de Barbaros
Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitimleri esnasında onlara
yardımcı olacak materyal olmaları vesilesiyle bağışlamışlardır. Bunun yanı sıra okul
öğretmenleri ve gönüllü öğrenci grupları girişimleri ile toplanan birçok nesne de müzeye
getirilerek muhafaza edilmiştir.
Deniz ve Su Ürünleri Müzesi’nde Mevcut Olan Materyal Listesi
1- Sert kabuklu deniz ürünlerinden
olan midye, istiridye salyangoz vs.……

: 870adet

2- Dondurulmuş balık örnekleri.. ..

: 600 adet

3- Mercan çeşitleri……… ……

: 60 adet

4- Kavanozda saklanan materyal….

: 32 adet

5 - Balıkçılık malzemeleri…………

: 20 adet

6 - Diğerleri ................................. . ..

: 1500

TOPLAM ………………………..

: 3000 civarında olduğu bilinmektedir.

MÜZEDE SERGİLENEN NESNELER

Deniz kabuklularının kabuklarından yapılan takı ve mutfak eşyaları (Y. Özrili).
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Bodrum açıklarından çıkarılan mercanlar (Y. Özrili).

Beykoz koyunda avlanan kılıç balıklarının kılıcı, orkinos kuyruğu ve denizyıldızları (Y.
Özrili).
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Bodrum açıklarında görülen Mercanlar (Y. Özrili).

Beykoz koyunda yakalanan Kırlangıç balıkları (Y. Özrili).
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Akdeniz Mersin kıyılarında görülen Deniz Örümceği ve Istakoz türlerinden örnekler (Y.
Özrili).

Kızıldeniz sularında bulunan sert deniz cisimleri ve Testere Köpek Balığının Testeresi (Y.
Özrili).

Beykoz kıyı bölgesinde bulunan İskorpit Balıkları (Y. Özrili).
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Beykoz kıyı bölgesinde bulunan Kalkan Balığı (Y. Özrili).

Denizlerin sert kabuklularından elde edilen takı ve süs eşyaları (Y. Özrili).
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Bodrum kıyılarında çıkarılan Cütre balığı (Y. Özrili).

Akdeniz sularında elde edilen Orkinos Balığının Kafası örneği(Y. Özrili).
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Karadeniz sularında balıkçı teknelerince çıkarılan Amfora(Y. Özrili).

Sonuç
İstanbul Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Su
Ürünleri Müzesi, Türkiye’de okul-müze birlikteliğinin en eski örneklerinden biridir. Meslek
lisesinin denizcilik bilimleri ile ilgili yetişen öğrencilerine somut kaynaklık eden, nesli
tükenen veya devam eden su canlılarının tanıtımında önemli veriler sunmaktadır. Müzenin
amacına uygun tanıtım kapasitesine ulaşabilmesi ise Turizm Bakanlığı literatüründe 1990
yılında özel müze statüsüyle olmuştur. Okulun Su ürünleri bölümü dersleri için önemli somut
kaynak oluşturması bakımından değerlidir. Müzede, sert kabuklu verilerden olan midye,
istiridye, salyangoz vs. dondurulmuş balık örnekleri, mercan türleri, cam fanuslarda muhafaza
edilen materyaller, balıkçılık mesleği ile ilgili ekipman, araç-gereçler ve daha birçok obje ile
birlikte sayıları 3000 adet civarında olan sergi nesnesi bulunmaktadır. Bu çalışmada alışılmış
müze kavramı algısının dışına çakan, farklı bir müze türü olan okul müze konseptinin
literatüre kazandırılmasıdır. Ayrıca denizcilik meslek lisesi öğrencilerine ve halkın tüm
kesimlerinden müzeyi ziyarete gelen bireylere müze ve kültür farkındalığı oluşturmak
çerçevesinde bilgilendirme sağlamaktır. Toplanan değerli nesnelerin korunması ve
sergilenmesi işlevinin dışında, temin edildikleri bölgenin ekolojik niteliklerini (su ürünleri)
sergilemek, bu doğal ortamın korunup sürdürülebilir kılınmasına olanak tanımak, ayrıca
evrimsel gelişimin aşamalarının nesillerce izlenmesine fırsat vermektir. Dolayısıyla
öğrencilerin materyalleri yakından tanımalarına zemin hazırlamaktır. Bütün bunların yanında
müze, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan denizlerin ve suların kirlenmesine karşı
reaksiyon gösterecek duyarlı bir nesil yetiştirmeye zemin hazırlamak amacı ile
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oluşturulmuştur. Türkiye’de müzebilim faaliyetlerine farklı bir bakış açısı kazandıran ve
icraatlerine devam eden İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek ve Teknik Lisesi
Su Ürünleri Müzesi, okul-müze kurgusuyla eğitim-kültür birlikteliğinin de önemli bir simgesi
niteliğindedir.
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Halide Nusret Zorlutuna’nın Anılarında Türkçe ve Edebiyat Eğitimi
Burcu ÖZTÜRK1
Özet
Bir topluluğu millet yapan unsurların başında gelen dil ve edebiyatın öğretimi ile bu
öğretimi gerçekleştirecek öğretmenler hususu Cumhuriyet döneminde üzerinde hassasiyetle
durulan konuların başında gelmiştir. Cumhuriyet’in ilk Türkçe/edebiyat öğretmenlerinden biri
olarak yaşadığı dönemin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan Halide Nusret
Zorlutuna’nın anılarını sadece onu tanımak ve anlamak için değil, dönemin eğitim anlayışını,
yaklaşımlarını öğrenerek bugüne ve geleceğe ışık tutmak için de okumak ve incelemek
gerekmektedir. Bu çalışmada pek çok eser kaleme almış Halide Nusret Zorlutuna’nın ilk kez
1948 yılında yayımlanan Benim Küçük Dostlarım ile ilk kez 1978 yılında yayımlanan Bir
Devrin Romanı adlı eserlerinde Cumhuriyet döneminde Türkçe ve edebiyat eğitimine dair
aktarılan düşünce ve görüşleri doküman incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama
yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Halide Nusret Zorlutuna’nın (1901-1984) anılarında
yaşadığı dönemde yürütülen Türkçe ve edebiyat eğitimine dair son derece önemli tespitler
yapılabileceği gibi, günümüze de yön verecek çıkarımlarda bulunulabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Eğitimi, Edebiyat Eğitimi, Halide Nusret Zorlutuna, Anı
Abstract
The issue of language and literature teaching, which is one of the main elements that make a
community a nation, and the teachers who will carry out this education, have been the main
issues that were focused on with sensitivity in the Republic period. As one of the first teachers
of the Republic, it is necessary to read and examine the memories of Halide Nusret Zorlutuna,
who had an important place in the education life of the period she lived, not only to get to
know and understand her, but also to shed light on the present and future by learning the
educational understanding and approaches of the period. From this point of view, in the works
of Halide Nusret, who wrote many works in 1948, My Little Friends and The Novel of a
Period, which was published in 1978, the ideas, views and experiences of language and
literature education in the Republic period were evaluated using a descriptive scanning
method based on document analysis. In the memoirs of Turkish Language and Literature
teacher Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984), extremely important determinations can be
made regarding the Turkish and literature education carried out in the period she lived, as well
as inferences that will guide the present day.

Key Words: Turkish Education, Literature Education, Halide Nusret Zorlutuna, Memory
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Giriş
Cumhuriyet’in ilk Türkçe/edebiyat öğretmenlerinden biri olarak yaşadığı dönemin eğitim
hayatında önemli bir yere sahip olan Halide Nusret Zorlutuna, Osmanlı’nın yıkılışı ile
Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerine tanıklık etmiş, bütün bu dönemlerin sancılarını içinde
hissetmiş, zamanında kendisine “Ümmü’l-muharrirât” yani “kadın yazarların annesi” unvanı
verilmiş bir Cumhuriyet kadını, yazarı ve şairidir. Bu özellikleri nedeniyle de dönemin eğitim
anlayışı değerlendirilmek istendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olmaktadır.
Cumhuriyet’in hem ilk öğretmenlerinden hem de ilk kadın şair ve yazarlarından olan Halide
Nusret Zorlutuna (1901–10 Haziran 1984), Kerkük mutasarrıfı, Fedakâran-ı Millet Cemiyeti
başkanı, gazeteci Avnullah Kâzımî ile Ayşe Nazlı Zorlu Hanım’ın kızı olarak İstanbul’da
doğmuştur. İlköğrenimini Kerkük’te çeşitli hocalardan aldığı derslerle özel olarak
tamamlamıştır. Daha sonra Erenköy Kız Lisesi’ne ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesine devam etmiş, sınavla öğretmenlik hakkını kazanarak ülkenin farklı şehirlerinde
ortaokul ve liselerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapmaya başlamıştır. Özel okul ve özel
öğretmenlik tecrübesinin ardından meslek hayatına Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kars,
Ardahan, Karaman, Urfa, Ankara’da devam etmiş, 1957’de Ankara Kız Teknik Öğretmen
Okulu’ndan emekliye ayrılmıştır (TBEA, 2010, s. 1168).
“Memleket edebiyatının tasvirde kalan, gözlemci gerçekçiler” (Enginün, 2015, s. 42) sınıfına
dahil edilen ve Türk edebiyatı tarihine “Millî Edebiyat Akımı” taraftarı ve takipçisi bir şair ve
yazar olarak giren (Gürel, 1988, s. 1) Halide Nusret Zorlutuna, yazılarını Millî Mecmua,
Kadınlar Dünyası, Çağrı, Hilal, Defne, Salon Mecmuası, Hisar, Aydabir, Çınaraltı, Türk
Kadını, Töre vb. dergiler ile Vakit, Zafer, Kudret, Haber, Yeni İstanbul, Sabah, Hürriyet gibi
gazetelerde yayımlamıştır. Temiz bir Türkçe ile yazan Zorlutuna, şiir, roman, öykü, mektup,
anı gibi edebiyatın birçok türünde eserler vermiştir (TBEA, 2010, s. 1169).
Hayatının büyük bölümünde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapan ve bu mesleği Allah’ın
bir lütfu olarak gören Zorlutuna, eserlerinde yaşadığı dönemin eğitim anlayışını da
yansıtmaktadır. Bir Devrin Romanı ve Benim Küçük Dostlarım adlı kitaplarında öğretmen
kimliğiyle eğitimde gördüğü eksiklik ve sıkıntıları, öğrenci-öğretmen ilişkisine dair duygu,
düşünce ve gözlemlerini, meslekî değer yargılarını aktaran Zorlutuna, Türkçe ve edebiyat
eğitimine dair anılarını da okurlarıyla paylaşmıştır. Bu araştırmada yazarın anı türündeki iki
eserinde Türkçe ve edebiyat eğitimi ile görüş ve düşüncelerini incelemek amaçlanmıştır. Bu
bakış açısıyla çalışmada Halide Nusret Zorlutuna’nın ilk kez 1948 yılında yayımlanan Benim
Küçük Dostlarım ve ilk kez 1978 yılında yayımlanan Bir Devrin Romanı adlı anı türü
eserlerinde yaşadığı dönemde dil ve edebiyat eğitimine dair aktarılan görüş, düşünce ve
gözlemleri doküman incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama yöntemi kullanılarak
değerlendirilmiştir.

Evde Eğitim Dönemi
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Halide Nusret, ilk edebiyat eğitimini iyi bir okuma kültürüne sahip anne ve babasından evde
almıştır. Akşam sohbetlerinde edebî konuların dahi tartışıldığına şahit olan Nusret, anılarında
edebiyata, özellikle şiire düşkün olan annesinin kendisine beş altı yaşlarında küçük bir
çocukken Namık Kemal’den, Ziya Paşa’dan şiirler ezberlettiğini ve anlamlarını açıklamaya
çalıştığını yazmaktadır. Nusret bu şiirlerin manasını ancak lise öğrencisi iken anlayabildiğini,
okuduğunda eskiden beri biliyormuş hissine kapıldığını da eklemektedir. Çocukluğunda şiir
yanında gazete ve tefrika romanlar da okuduğunu söyleyen Nusret, bu romanlarla oyuncak
bebek gibi oynayıp, onlara yeni sonlar hayal edip, onlarla konuşup, onları konuşturup
kendinden geçtiğini yazmaktadır (Zorlutuna, 2018a, s. 23-24).
Nusret’in evde aldığı ana dili eğitiminin yanında yabancı dil ve edebiyat eğitimi de babasının
görevi nedeniyle bir süre kaldıkları Kerkük’te özel Arapça ve Farsça dersleri ile devam
etmiştir. Arapça öğretmeninin asık suratı ve bezgin tavrı nedeniyle dersi zor ve sevimsiz
bulan Nusret’in güler yüzlü ve tatlı dilli Farsça öğretmeni sayesinde Farsçası hızlı ilerlemiş ve
Fars edebiyatına ilgisi artmıştır. Edebiyata olan ilgisini fark eden Farsça öğretmeni, derslerine
Hazret-i Mevlâna ve Şeyh Sadi’den beyit ve kıt’alarla başlamış, ayrıca kompozisyon ödevleri
vererek ve yazdıklarını överek Nusret’i yazmaya teşvik etmiştir. Nusret anılarında Batı tarzı
öğretim yöntemlerinden habersiz olması muhtemel bu öğretmenin başarısını “Allah’ın
öğretmen olsun diye yarattığı insanlardandı” (Zorlutuna, 2018a, s. 83) diyerek doğal bir
yeteneğe sahip olmasıyla açıklamaktadır.
İstanbul’a döndükten sonra annesi bir okula gitmesi gerektiğini düşünmekte iken babası
kızının eğitimiyle kendisi ilgilenmekte ısrar etmekte, kızıyla Gülistan ve Mesnevi okumakta,
“okumayı delice seven kızına” durmadan kitaplar hediye etmektedir. Özellikle geceleri
Sefiller’le başlayan bir dizi tercüme romanı Halide Nusret babasına sesli okumuş, babası da
dinlemiştir (Zorlutuna, 2018, s. 110). Ancak annesi bu okuma aşkının günlük işlerini ihmal
etmesine neden olduğu gerekçesiyle kızına okuma yasağı getirmiş ama bu durum fazla uzun
sürmemiştir. Ailedeki genç hanımlardan da bu konuda yardım isteyen Nusret, Kevser
ablasının hediye ettiği, annesinin sevdiği bir yazar olan Recaizade Mahmut Ekrem’in Nejat
Ekrem kitabını annesine vererek okuma yasağını aşmış, kitabı birlikte okumuş ve sonrasında
ağlamışlardır (Zorlutuna, 2018a, s. 116).

Okul Dönemi
Evde aldığı eğitim sonrasında Halide Nusret 1. Dünya Savaşı’nın başladığı yıl açılan Erenköy
Kız Lisesi (Erenköy İnas Sultanîsi) beşinci sınıfına kaydolarak okul hayatına başlamıştır.
Sadece kendisinin değil, sınıftaki otuz kız arkadaşının da okuma hevesinden söz eden Nusret,
en büyük rüyalarının, ülkülerinin o dönemde okumak olduğunu vurgulayarak (Zorlutuna,
2018a, s. 117-118) dönemin ruhuna dikkat çekmektedir.
Türkçe, Arapça ve Farsça eğitimi ile dil ve edebiyat sevgisi erken yaşta gelişmiş bir çocuk
olarak okula başlayan Nusret’in okulda da bu dersleri hep iyi olmuş, hatta Fransızca
öğretmeni bu nedenle kendisine “kavâidci hanım” (gramerci hanım) diye seslenir olmuştur.
Okulda onu etkileyen pek çok öğretmeni olmuş ancak edebiyata ilgisi ve sevgisi olan bir
çocuk olarak o ilk sırada Türkçe öğretmeni Pakize Hanım’ı anmıştır (Zorlutuna, 2018a, s.
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118-119). Nusret yazı hayatına da Türkçe öğretmeni Pakize Hanım’ın teşvikiyle başlamış, ilk
yazı ve şiirleri böylece öğrenci iken yayınlanmaya başlamıştır (2018, s. 126).

Öğretmenlik Yılları
Okumaya, yazmaya aşkla devam eden, yazıları ve şiirleriyle edebî çevrelerde kabul görmeye
başlayan Nusret, ne yazık ki geçim sıkıntıları nedeniyle 1919 yılında son sınıf öğrencisi iken
okulundan ayrılmak zorunda kalmış, Kız Öğretmen Okulu’nda (Darülmuallimat) sınava
girerek öğretmen olma hakkını kazanmış ve Özel Aşiyan İdadisi’nin ilk kısmına öğretmen
olmuştur (2018, s. 136-137). Bin bir heyecan, biraz da korku ile gittiği ilk dersten Tanrı’nın
kendisini öğretmen olsun diye yarattığı inancıyla çıkan Nusret, anılarında mesleğine “şifasız
bir tutku ile tutulduğunu” söylemektedir (2018a, s. 140).
Henüz 18 yaşında iken
öğretmenlik hayatına atılan Halide Nusret’in öğretmenlik yönü, onun en çok öne çıkan
rolüdür (Coşkun, 2011, s. 58).
Bu bir yıllık ilk tecrübesini İngilizce dersi almakta olduğu Y.W.C.A’da özel Türkçe
öğretmenliği görevi takip etmiştir (Zorlutuna, 2018, s. 200). Açılımı İngilizce Young
Women’s Christian Association (Genç Hıristiyan Hanımlar Derneği) olan bu kuruluş ilk kez
20 Mart 1921’de Pera’da gayrimüslim kız çocukların eğitimi için açılmış, ancak Müslüman
Türk hanımları da bu kuruluşa ilgi göstermiştir (Çatalbaş, 2014, s. 116-119). Halide Nusret,
burada Amerikalı hanımlara Türkçe, birkaç Türk hanıma da edebiyat dersleri vermiştir. Bu
görevi esnasında üniversite eğitimine de devam etmektedir (2018a, s. 200).
Cumhuriyet’in kuruluşuna yakından tanıklık eden ve bundan büyük bir coşku duyan Halide
Nusret üniversiteden mezun olduktan sonra 1924 yılında Ankara’ya Anadolu’da öğretmenlik
yapmak için başvurmuş, İstanbul dışında herhangi bir yerde çalışmak istediğini ifade etmiştir.
Müracaatından birkaç gün sonra da Edirne Darülmuallimatı’na (Kız Öğretmen Okulu)
edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır (2018a, s. 212-213).

Türkçe ve Edebiyat Dersleri
1924 yılı aynı zamanda Türkçe ve Edebiyat derslerinin ilk programının yayımlandığı tarihtir.
Vasıf Çınar’ın Millî Eğitim Bakanlığı döneminde toplanan “II. Heyet-i İlmiye” toplantısında
hazırlanan bu programın ilkeleri “Lise Müfredat Programlarının Esbab-ı Mucibe Lâyihası”
adlı küçük bir kitapçıkta yayımlanmıştır. Kitapçığın “Türkçe” bölümü Mehmet Fuat
(Köprülü), Ali Canip (Yöntem) ve Süleyman Şevket (Tanlı) tarafından hazırlanmıştır. Bu
bölümde ortaokul, lise ve öğretmen okullarında Türkçe öğretiminin nasıl yapılması gerektiği
hususuna dair açıklamalar yapılmış, ilkeler tespit edilmiştir. Bu kitapçıkta verilen açıklamalar
dil ve edebiyat derslerinin ilk müfredat programı olarak kabul edilmektedir (Göğüş, 1978, s.
45; Karakuş, 2002, s.173; Dursunoğlu, 2006, s. 244)). Bu öğretim programında dersin içeriği
kıraat, sarf ve nahiv, inşad, imlâ, edebiyat tarihi olarak bölümlere ayrılmıştır (Çelik, 2011, s.
14).
Bu ilk programın uygulayıcısı olarak görev yerine giden Nusret, öğrencileriyle tanışmadan
önce onlar hakkında bilgi toplamak isterken öğretmen arkadaşlarının ve müstakbel
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öğrencilerinin kendisini şiirlerinden tanıdığını öğrenmiş, şair hanım olarak hitap edilmekten
başta mahcup bir sevinç duymuş ve öğrencileriyle tanışmak için sabırsızlanmıştır. Derse
girdiğinde önce öğrencileriyle tanışmış, daha sonra öğrencilere ders kitaplarının ne olduğunu
sormuş ve Ali Canip’in “Edebiyat” kitabı cevabını almıştır. Tevfik Fikret’in Sis şiirinde
kaldıklarını öğrenince de şiiri ezberden okumaya başlamış ve o an gençlerin kalbini
kazandığını hissetmiştir (Zorlutuna, 2018a, s. 231-232). Edebiyat öğretmeni olarak Nusret’in
ezberden şiir okuma kabiliyetine sahip olması öğrenciler üzerinde olumlu bir etki yaratmış ve
onların derse ilgisini ilk günden çekmeyi başarmıştır.
Halide Nusret, okuldaki bu ilk gününde yoklama sırasında sınıfta bulunmayan bir öğrencinin
hastanede yattığını öğrenince çok üzülmüş ve aynı gün ziyarete giderek onunla tanışmıştır.
Verem olan genç kızı hastanede sık sık ziyaret etmiş, ona şiirler ve hikâyeler okumuştur
(Zorlutuna, 2018a, s. 235). Doktorundan iyileşme umudu olmadığını öğrenmesine rağmen bir
edebiyatçı hassasiyetiyle işlerinden arta kalan zamanlarda hasta öğrencisini ziyarete gitmesi
ve edebiyat eğitimine orada dahi devam ederek okuduklarıyla onu iyi hissettirmeye çalışması
da örnek bir öğretmen davranışıdır.
Bu ilk günlerinden sonra Nusret, öğretmenlik yaşantısına ve edebiyat derslerine dair anılarını
ayrıntılarıyla paylaşmaya başlamıştır. Kitabet (Kompozisyon) derslerine ait gözlemleri de
bunlar arasındadır. Girdiği tüm sınıflara her hafta kompozisyon ödevi vermekte ve
öğrencilerin bu dersi çok sevip uzun uzun yazdıklarını eklemektedir. Bazı öğrencilerin
diğerlerinden daha iyi olduklarını ve sürekli geliştiklerini de kaydetmektedir. Kendisi ise seve
seve, dikkatle, özenle yazıları incelediğini, görüş ve düşüncelerini yazıların sonuna eklediğini
vurgulamaktadır. Bu metodu da önce lisede en sevdiği öğretmen olan Türkçe öğretmeni
Pakize Hanım’dan, sonra Üniversite’de hazırlık sınıfında hocası olmuş Süleyman Şevket
Bey’den öğrenip benimsemiştir. Nusret bu metottan öğretmenlik hayatı boyunca çok
faydalandığını söylemekte, yüzlerce ödevin, sınav kâğıdının düzenli olarak kontrolü zor da
olsa ödevlerin altına yazılan tatlı, teşvik edici bir cümlenin çocukların ruhunun kapılarını
açabileceğine ve gizli kalmış yetenekleri gün ışığına çıkarabileceğine inandığını
belirtmektedir (Zorlutuna, 2018a, s. 238-239).
Halide Nusret, öğrencilerini yıl sonunda sergileyecekleri müsamerelere de hazırlamakta ve bu
konuda önemli başarılar kaydetmektedir. İlk kez Edirne Kız Öğretmen Okulunda öğretmen
iken Halide Edip’in “Zeynebim” hikâyesini piyese çevirmiş ve öğrencileriyle birlikte sahneye
koymuştur. Daha sonra tüm öğretmenlik yaptığı okullarda çoğu zaman kendi yazdığı piyesleri
oynatarak müsamereler düzenlemiştir (Zorlutuna, 2018a, s. 254-255). Bu anı, edebiyat
öğretmenlerinin metinleri tiyatro sanatından faydalanarak hayata geçirmesinin öğrencilerinin
dil becerilerini geliştirmesi ve edebiyatı sevmesi açısından faydalı olacağına son derece güzel
bir örnektir.
Fuzûli’den Faruk Nafiz’e kadar eski yeni her şiiri sevip ezberleyen Halide Nusret, edebiyat
derslerinde şiir türüne de çok önem göstermekte, öğrencilerine şiir ezberleme ödevleri
vermekte ve sınıfta şiir okumalarını istemektedir (Zorlutuna, 2018a, s. 190).
Halide Nusret, derslerinde yaşadığı, kendisinden kaynaklanan bazı olumsuzlukları da öz
eleştiri yaparak aktarmıştır. Ancak bu olumsuz durum daha çok Arap harflerinin imlâsının
yarattığı okuma güçlüğünden kaynaklanmış görünmektedir. Öğrencilerini sinemaya
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götürdüğü gün “eski nesir” konulu dersine hazırlanmadan uyuyakalmış ve ertesi gün
hazırlıksız olarak girdiği derste okuma yanlışı yapmıştır. Derste işleyeceği metnin başlığını
“Eşk-i Hüsn” olarak okumuş ve manasını güzelliğin gözyaşı olarak açıklamıştır. Ancak yazıyı
okumaya devam ettiğinde eski harflerin azizliğine uğradığını, yazının başlığının “Eşek
Hasan” olduğunu fark ederek kendi ifadesiyle “başından aşağı kaynar sular dökülmüş” tür.
Bundan sonra bir daha hazırlıksız derse girmemiştir. Bu nedenle yüzlerce kez verdiği bir
dersi bile akşamdan okuduğunu, planladığını söylemektedir (Zorlutuna, 2018a, s. 252)
Edirne Kız Okulunda öğretmenlik yaptığı yılın ilk yaz tatilini yatılı okuyan kız öğrencilerinin
başında İstanbul’da Çamlıca Kız Okulu’nda geçiren Halide Nusret burada da edebiyat
eğitimine devam ederek öğrencileri ile birlikte Örümcek Dede (Daddy Long Legs)’in adlı
çeviri kitabının düzeltmelerini yapmış, romanlar okumuş, okudukları üzerine tartışmalar
yapmış, eski-yeni seçme şiirleri ezberden okumuş, hatta şiir okuma yarışmaları düzenlemiştir
(Zorlutuna, 2018a, s. 294).
Son derece aktif bir öğretmen olduğu anlaşılan Halide Nusret, Edirne’de kısa zamanda
Muallimler Birliği ve Türk Ocağı’ na yönetim kurulu üyesi seçilmiş ve orada da canla başla
hizmet etmiştir. Aynı zamanda okuldaki derslerinden vakit buldukça Sultan Selim
Kütüphanesi’nde eski derslere devam etmiş, iyi düzeydeki Farsçasıyla Mevlâna’yı okumuştur
(Zorlutuna, 2018a, s. 241).
Halide Nusret, 1926’da Kırklareli’nde görev yapan Binbaşı Aziz Vecihi Bey’le evlenmiş,
ancak görevleri dolayısıyla aynı şehirde bulunmaları mümkün olmayınca aynı zamanda yakın
akrabası olan Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati’den İstanbul’a atanmayı talep etmiştir. Kısa
süre sonra İstanbul Kız Lisesindeki edebiyat öğretmenliği görevine başlamıştır. İlk derste
öğrencileriyle tanışan Nusret, öğrencilerden bu derste beklediklerini şöyle izah etmiştir: “Her
hocanın, her talebeden beklediği ilk şey “çalışmak” tabii, bunu söylemeye lüzum bile yok
değil mi? Dersime çalışmanızı istiyorum. Benim dersim ana dilimiz, edebiyatımız. Şimdiye
kadar bu dersi sevmeyen, bu derse çalışmayan bir tek hanım talebe görmedim ben!”
(Zorlutuna, 2018a, s. 329). Burada Türkçe ve edebiyat dersinin bizi biz yapan ana dil ve
edebiyatın öğretimi dersi olduğu ve her şeyden çok önem verilmesi gerektiğini öğrencilerine
hatırlatması dikkat çekmektedir.

1924 ve 1927 yıllarındaki programlardan sonra, harf inkılâbı dolayısıyla 1929 yılında Türkçe
ve edebiyat eğitimi için bir program değişikliğine gidilmiştir. İhsan Sungu, Ali Canip
Yöntem, Hasan Ali Yücel ve Reşat Nuri Güntekin’in hazırladıkları bu programda Türkçe
dersi tahrir, kıraat, gramer, edebî tetkikler ve edebiyat tarihi şeklinde düzenlenmiştir.
Programı bir değerlendirmeye tâbi tutmak için de 1930 yılında “Edebiyat Muallimleri
Kongresi” düzenlenmiştir (Karakuş, 2002, s. 176-177; Göğüş, 1978, 47-48, Dursunoğlu,
2006, s. 247 ).
Bir Devrin Romanı adlı anı kitabında Halide Nusret, 1930 sonbaharında katıldığı bu TürkçeEdebiyat Muallimler Kongresi’nden de bahsetmiştir. Nusret, kongreye yurdun dört
bucağından kadınlı-erkekli yüzlerce öğretmenin katıldığını; şair Ahmet Kutsi Tecer ve Behçet
Kemal Çağlar ile de orada tanışıp dost olduğunu aktarmıştır (Zorlutuna, 2018, s. 343).
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Ülkenin geçirdiği zor günlerde dahi eğitim meselelerine verilen önem, düzenlenen bu
kongreden anlaşılabilmektedir. Öğretmenlerin görüşlerinin alınarak programların
değerlendirilmesi ve öğretmenlerin meslekî olarak bilgilerinin, görgülerinin artırılması
amacıyla yapılan bu kongre dikkat çekicidir.
Türk edebiyatında benzerine kolay rastlanmayacak tarzda bir öğretmenin öğrenci portrelerini
anlattığı (Türk, 2016, s.14) “Benim Küçük Dostlarım” adlı anı kitabında da Halide Nusret,
öğrencilerine verdiği bir kompozisyon ödevi sonrası yaşadıklarını anlatmıştır. Türkçe
öğretmeni Nusret, kompozisyon ödevi olarak öğrencilerine “Annenizi mi daha çok seversiniz,
yoksa babanızı mı?” konusunu vermiştir. İrfan adlı -diğer öğretmenler tarafından da “tembel,
suratsız, aksi” olarak görülen - öğrenci ödevini getirmemiştir. Halide Nusret, bu durum
üzerine çocuğun üzerine biraz daha fazla eğilmiş ve mahallesine giderek ailevî durumunu
öğrenmiştir. Ancak İrfan adlı öğrencisinin üvey annesi ile olan ilişkisini bilmeden verdiği bu
ödev, durumunu öğrendikten sonra onu çok üzmüştür. Sonrasında İrfan’ a bu konuda yazmak
zorunda olmadığını söyleyerek onu rahatlatmaya çalışmış ve öğrencisinin kalbini kazanmıştır
(2018b, s. 51-52). Burada öğretmenlerin öğrencilerin içinde bulunabileceği durumları
önceden tahmin ederek konu seçimlerinde dikkatli olmaları gerektiği sonucuna varılabilir.
Erdal da bu anının öğrenciye böyle bir soru sormanın yanlışlığını düşündürmekte olduğunu,
pedagojik açıdan uygun olmadığını ifade etmektedir ( 2006, s. 121).
Benim Küçük Dostlarım’da kompozisyon ödevi ile ilgili olarak anlatılan anıların bir diğer
kahramanı Osman adlı bir çocuktur. Hayatında kitap, dergi, hatta gazete bile okumamış,
dünyada olup bitenden habersiz, durgun bir çocuk olan Osman, Türkçe derslerinde de çok
başarısız bir öğrencidir. Ancak Halide Nusret, bu çocuğu da kazanmak ister ve onda
beğenilecek bir yön arar. Bir gün sınıfta Behçet Kemal Çağlar’ın bir şiirini okurken,
Osman’ın kendisini çok dikkatli dinlediğini fark eder. Osman, öğretmeninin şiir okuyuşunu
çok beğenmiştir. Halide Nusret, onun da kendisi gibi güzel şiir okuyabileceğini söyleyip
Osman’ı cesaretlendirerek şu sözleri söyler: “Okuyanlar senden başka değillerdi ki, dedim, bir
kere dene, bak. Amma çok okuman lâzım. Anlıyor musun? Çok oku. On kere, yirmi kere...
bıkmadan! Ben ders verirken de bütün dikkatinle dinle. Okuduğun şeyin manasını iyice kavra.
Göreceksin ne kolay olacak, kendin de şaşacaksın!” (Zorlutuna, 2018b, s. 56-57). Halide
Nusret, ertesi gün Osman’a geri verdiği kompozisyon ödevinin altına-ödev çok kötü olmasına
rağmen- yine onu yüreklendirmek amacıyla eksikliklerini güzel bir üslupla belirttikten sonra
“İstidadınız var.” notunu düşer. Halide Nusret bu sözün sihirli bir cümle olduğunu söyleyerek
pek çok öğrencinin bu şekilde kazanılabileceğini düşünmektedir. Gerçekten de çabaları sonuç
verir ve Osman sadece Türkçe dersinde değil, diğer derslerde de dikkate değer bir başarı
gösterir. Görüldüğü gibi öğrencileri çalışmaya teşvik etmek, yüreklendirmek, çabalarını takdir
etmek ve çalışırsa kazanacağına inandırmak başarıyı getirmektedir. Ayrıca bu durum, ana
dilde kazanılan becerilerin tüm diğer derslerdeki başarıyı da arttıracağı gerçeğine işaret
etmektedir.
Halide Nusret, anılarında dil bilgisi dersleri ile ilgili tecrübelerine de yer vermiştir. Aynı dersi
verdiği bir şubede dil bilgisi öğretiminde başarılı olurken diğer şubede istediği başarıyı
yakalayamamaktan yakınmaktadır. Kendi ifadesiyle “aylar geçtiği hâlde isimle sıfatı
birbirinden ayıramayan, zamire fiil, fiile bağ diyen, okuduğunu anlamayan, kazara anladığını
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da anlatamayan” bu sınıf Halide Nusret’i çok yormakta, içindeki öğretme ümidini
azaltmaktadır. Bu sınıfta öğrenci olan Mehmet Yakut’un en büyük amacı Türkçe dersinden
yedi almaktır. Bir gün Halide Nusret’e, çok çalıştığını, ancak tahtaya kalktığında her şeyi
unuttuğunu söyler. Halide Nusret onu cesaretlendirir ve eğer yapacağı sözlü sınavdan “altı
alırsa ona yedi vereceğini” vaat eder. Mehmet’e bir hafta çalışma süresi verir. Bu sınavı
“hayat memat” meselesi olarak gören Mehmet, sınav günü geldiğinde çok heyecanlıdır.
Halide Nusret ona önce bir metin okutur ve özetlemesini ister. Mehmet, okuduğunu
özetlemede çok başarılı olur. Daha sonra tahtaya çıkar. Tahtaya çıkmak Mehmet’i çok
korkutur. Tahtaya, “idam sehpasına bakan bir mahkûm gibi” bakan Mehmet, Halide
Nusret’in, öğrencilerinin tahtaya çıkma korkularını fark etmesini sağlar. Bu korkuyu daha
önceden fark etmediği için kendisine kızan Nusret, daha önce dil bilgisini öğrencilerine yazı
tahtası kullanmadan öğretmenin yolunu aramadığı için kendisini eleştirmiştir (Zorlutuna,
2018b, s. 93).
Halide Nusret, aynı öğrenciye içinde isim tamlamasının olduğu bir cümle sorar. Mehmet, bu
cümledeki isimleri türlerine göre ayırır. Cümlede geçen “Ahmet’in arkadaşı” tamlamasına
“bal gibi isim tamlaması” der. Çok şaşıran Halide Nusret, bunun ne demek olduğunu
sorduğunda Mehmet, defterinde öyle yazdığını, kendisinin onlara bu şekilde öğrettiğini ifade
eder. Halide Nusret, Mehmet’in defterine bakar. Gerçekten Mehmet “bal gibi isim tamlaması”
şeklinde not almıştır. Halide Nusret çok şaşırır, hatasını anlar ve kahkahalarla güler. Geçmiş
derslerden birinde “Hasan’ın babası” tamlamasını bilmeyen öğrencisine sinirlenmiş ve “bal
gibi isim tamlaması” diye cevap vermiştir. Mehmet de bu derste öğretmeninin söylediğini
aynı şekilde not almıştır (Zorlutuna, 2018b: 93-97). Bu başta çok eğlenceli gelen anısı da
öğretmenin sınıfta ağzından çıkan her kelimeye dikkat etmesi gerektiğini bize
hatırlatmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
Yaşadığı dönemin siyasî ve sosyal hayatındaki büyük değişimlere tanık olmuş, Cumhuriyet
öncesinde ve sonrasında İstanbul ve Anadolu’da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak
ortaokul ve liselerde görev yaparak eğitim hayatına önemli katkıları olmuş, eserleriyle
Cumhuriyet Dönemi edebiyatında yer edinmiş Halide Nusret Zorlutuna (1901-1984)’nın ’in
otuz üç yıllık meslek yaşamı ve bu döneme dair anılarını yazdığı iki eserde Türkçe ve
edebiyat eğitimine dair düşüncelerini, gözlemlerini, yaşantılarını ve önerilerini görmek
mümkündür. Anılarından hareketle yapılabilecek çıkarımlar şu şekilde ifade edilebilir:
Metinlerin öğretmen tarafından örnek okuma yapılarak seslendirilmesi, okunulanların
öğrencilerle birlikte tartışılması, öğrencilere zaman zaman özetletilmesi Türkçe ve edebiyat
derslerinde yapılması gereken uygulamalardır.
Türkçe ve edebiyat derslerinde şiir metinlerini ezberden ve örnek olacak şekilde okumak,
sonrasında öğrencilerden de bunu yapmalarını istemek ve onları özendirmek gerekmektedir.
Şiir seçimi konusunda ise eski-yeni ayırmaksızın türün başarılı örneklerini öğrencilere
tanıtmak gerektiği de çıkarılabilecek bir diğer sonuçtur.
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Türkçe ve edebiyat eğitiminde drama ve tiyatrodan faydalanılması dersin amaçlarına
ulaşmakta öğretmene yardımcı olmakta, öğrencilerin derse ilgisini ve sevgisini artırmaktadır.
Yazma eğitimi (kompozisyon)Türkçe ve edebiyat derslerinde üzerinde ciddiyetle durulması
gereken bir diğer konu alanıdır. Konu seçiminde hassasiyet gösterilmesi, ödevlerin
kontrolünün dikkatli ve özenli yapılması, öğrencilerin güzel sözlerle yazmaya olan cesaretinin
ve ilgisinin artırılmaya çalışılması Halide Nusret’in anılarından bu konuda çıkarılabilecek
sonuçlardır.
Dil bilgisi öğretiminde örneklerin cümleden bağımsız değil, mümkün oldukça metin ve cümle
üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanında dil bilgisi derslerinin öğretiminde
tahtada örneği çözümlemek yeterli olmamakta,
öğrencide kaygı ve korkuya yol
açabilmektedir. Bu nedenle konuya uygun farklı yöntemlerden de yararlanmak
gerekmektedir.
Ayrıca bu anılardan hareketle Türkçe/edebiyat öğretmenlerinin sevgi dolu, şefkatli, ilgili
tavırlarının öğrencinin derse olan sevgisini çoğaltacağı, güzel sözlerle ve sıcak tavırlarla
öğrencilerin okumaya, konuşmaya, yazmaya, dinlemeye teşvik edilebileceği görülmektedir.
Türkçe ve edebiyat öğretmenleri öğrencilerini tanımak için Halide Nusret’in yapmış olduğu
gibi kişisel kayıtlar ve notlar tutabilir. Böylelikle onlara dersin amaçları doğrultusunda uygun
eğitimi verebilecek, ayrıca öğrencilerinin sahip olduğu özel yetenekleri keşfederek onları
doğru yönlendirebilecektir.
Sonuç olarak tarihteki önemli kişilerin yaşamlarından dersler çıkarmak gerekmektedir. Bu
bağlamda, yaşadığı dönemin edebiyat ve eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan Halide
Nusret Zorlutuna’nın Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak deneyimlerini, gözlemlerini,
düşüncelerini ve önerilerini anlamaya çalışmak Türkçe ve edebiyat eğitimimize ve bu alanın
eğiticilerine yön verecektir.
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Türk Masallarında Bir Tahayyül Mekânı: Gök ve Göğe Ait Unsurlar
Oğuzhan PAMUKÇU1
“Bilge kişiliğiyle ilmî ve fikrî dünyamı aydınlatan Prof. Dr. Esma Şimşek Hanımefendiye
şükranla..”
Özet
Edebî metinler yaşanmış, yaşanabilecek ve yaşanması ümit edilen hayatın aynası olarak
görülmüş ve bazıları sözlü ortamlarda doğarak zamanla yazıya geçmiştir. Halk Edebiyatı da
çeşitli edebi metinleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu metinler içerisinde gerek sözlü
gerekse yazılı olarak bulunan Masallar, Dünya ve Türk edebiyatı açısından oldukça önemli bir
türdür. Masallar, milletlerin benliklerini oluşturan ve geçmişle geleceği aynı paydada, belirli
mesajlar etrafında toplayarak sembolik değerler vasıtasıyla halkın kültür, yaşayış ve inanış
biçimlerini yansıtmaktadır. Türkler ve diğer milletlerin var olmaya başladığı çağlardan
itibaren doğa ile bir iletişim içerisinde oldukları bilinmektedir. Diğer bir deyişle tabiatta
bulunan unsurlar inanışların da etkisiyle milletlerin ilmî ve fikrî dünyalarında canlanmıştır.
Tabiatta yaşadıkları olaylara neden arayışları sırasında gökteki unsurlarla bağlantı kurma
çabasına girmişleridir. Yer altından gökyüzüne kadar varlıkları benimsemiş ve yaşamlarında
bir yere ait kılmışlardır. Bu unsurlardan biri olan gök, uçsuz bucaksız ve kapsayıcı bir metafor
olarak Türk tahayyülünde önemli bir yere sahiptir. Ulaşılmaz ve engin bir sembol olan gök,
güneş, ay ve yıldız gibi hayatın idamesinde ve yaşamın yansıtıldığı metinlerinde önemli bir
yere sahip olan ögeleri içeren bir kavramdır. Bu göğe ait olan üç öge, Türk masallarında kimi
zaman özlerinde taşıdıkları özellikleriyle kimi zaman da sembolik bir anlatımla motif yahut
kült olarak yer almışlardır.
Anahtar Kelimeler: Masal, güneş, ay, yıldız, gök, sembol, motif

Giriş
Masallar bir milletin bilinçaltını, toplum yapısını ve yaşantı unsurlarını yansıtan; gerek dünya
milletleri gerekse Türk milleti açısından oldukça önemli bir türdür. Masallar, sözlü olarak
aktarılan unsurlar olması hasebiyle oluştuğu toplumların ağzı özelliklerini yansıtmaktadırlar.
Oluştukları toplumlardan önemli izler taşıyan masallar, masal anası gibi özel anlatıcılarının
bulunmasıyla her masalda anlatıcı mührünü taşıyan türdür. Masal terimi ile ilgili tanımlara
lügatlerde ve masal çalışma kitaplarında yer verilmiştir.
Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe Sözlük de masal için şöyle bir tanım yapılmıştır;
“1.Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla
insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye. 2. Öğüt verici,
ahlak dersi veren alegorik eser. 3. mec. Boş ve yalan söz.” (Türkçe Sözlük, 2005: 992).
Gümüşhane ve Bayburt Masalları adlı eserinde de Saim SAKAOĞLU masalla ilgili çeşitli
tanımları verdikten sonra kendisi de şöyle bir tanımda bulunur; “Kahramanlarından bazıları
1
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hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü
olduğu halde, dinleyicileri inandırabilen, bir sözlü anlatım türüdür.” (Sakaoğlu, 2002: 4). Bu
tanım bağlamında masalları, belirgin bir mekânda oluşmayan, sıradan olay ve kahramanlardan
ziyade olağanüstü kahramanlarla meydana gelen olağanüstü olaylar etrafında oluşan bir tür
olarak değerlendirebiliriz.
Halk Edebiyatına Giriş adlı eserinde Şükrü ELÇİN masalı; “…İşte böyle bir zaman içinde
köklü geleneğe bağlı, kollektif karakter taşıyan hayâli-gerçek, mücarret-müşahhas, maddimanevî birtakım konu, macera, vak’a, problem, motif ve unsurlar nesir dili ile vakit geçirme,
insanları eğlendirirken terbiye etmek düşüncesinden hareketle, hususî bir üslûpla anlatılır
veya yazılırlar.” (Elçin, 1986: 369). Bu tanımda da görüldüğü üzere masalların gerçeklik
boyutu da bulunmaktadır. Amaçlarının bir durumu yahut olayı kanıtlama değil de
eğlendirmek amacının olduğu da önemli bir özelliktir.

Pertev Naili Boaratav, Masallar-1- Uçar Leyli adlı eserinde masalı; “nesirle söylenmiş, dinlik
ve büyülük inanışlarından ve törelerden bağımsız, tamamiyle hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve
anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan, kısa bir anlatı. Hayal ürünü sözünü sadece
olağanüstü şeyler anlamına almamak gerekir… masal, olağanüstü çeşidinde de gerçekçi
çeşidinde de, anlattığı olayların gerçeğe uyarlık derecesi ne olursa olsun, onların hayal
yaratması oldukları izlenimi veren, bir anlatı türüdür. Masalı; efsaneden, hikâyeden,
destandan ayıran niteliklerin başında bu gelir.” (Boratav, 2001: 1-2). Bu tanım ise masalın
tamamen hayal ürünü olduğunu belirtmektedir. Ayrıca masalların dinî özelliklerden arınmış
olduğu da önemli bir özelliktir.
Ali Berat ALPTEKİN, Taşeli Masalları isimli çalışmasında masalı şu şekilde tanımlar;
“Masal, nesirle söylenmiş ve dinleyicileri inandırmak gibi bir iddiası olmayan, tamamı ile
hayâl mahsulü olan mensur bir türdür.” (Alptekin, 2002: 11). Bu tanımda da dikkat edilmesi
gereken nokta inandırıcılık amacı gütmeden oluşturulmuş türler olmasıdır ki masallarda geçen
olaylar hayalî olsalar da inandırıcılık vasıfları bulunmaktadır.
Esma ŞİMŞEK, Yukarı Çukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması adlı kitabında
masala dair yapılan çeşitli tanımları verdikten sonra kendisi de şöyle bir tanım yapar:
“Genellikle özel kişiler tarafından, kendine mahsus olağanüstü zaman, mekân ve şahıs
kadrosu içerisinde, yaşanılan hayat ile hayâl edilen hayatın sistemli bir şekilde ifade edildiği;
klişe sözlerle başlayıp, yine klişe sözlerle biten hayal mahsulü sözlü anlatım türüdür”
(Şimşek, 2001: 3). Bu tanım ise diğer iki tanımın harmanlanmış ve detaylandırılmış şeklidir.
Masalların, özel bir kişi tarafından ifade edilmesi bu türün anlatıcılarının özgün kişiler
olduğunu ortaya koymaktadır. Masal anlatıcısı, “masal anası yahut masal ninesi” olarak
adlandırılır ve genellikle kadındır. Yine bu tanımda önemli olan nokta ise masallarda klişelere
yer verilmesidir. Nitekim klişeler yahut kalıplaşmış sözler masalı zenginleştiren sembolik
ifadelerdir. Bu ifadeler yaşayış ve inanışın kelimelere ve bir bütün olarak cümlelere aks etmiş
halidir.
Yukarıdaki tanımların ışığında denebilir ki; masal, özel bir anlatıcısı olan bünyesinde özgün
bir mekân, zaman ve şahıs kadrosu barındıran, insanın yaşayış ve inanışlarından izler taşıyan
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fikrî olarak birer karşılığı bulunan kalıplaşmış sözlerle zenginleşmiş ve bilinçaltının
dışavurumunu belirli sembolik öğelerle meydana getiren bir türdür.
Bu tanımlara ek olarak masal, kendine has yapısı olan bir türdür. Masallarda sembolik
değerlerle yansıtılan unsurlar da insanoğlu ile tabiat arasındaki bütünlüğü ortaya koymaktadır.
Nitekim Türkler ilk var oldukları günden bugüne dek tabiat ile iç içe bir yaşam sürmüşlerdir.
Beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını tabiat sayesinde gidermişlerdir. Bu etkileşim
sırasında da Türkler, tabiat unsurlarına bir anlam yükleme ve eylemlerini bu anlama
bağlamaya çalışmışlardır. Bu bağdaştırmaların temelinde mitik olaylar ve inanmalar
bulunmaktadır. Türkler, inandıkları ve benimsedikleri öğelere bir kutsiyet yükleyerek onları
mukaddes bir yerde muhafaza etmişlerdir.
1. Masallarda Gök ve Gök Cisimleri
Gök cisimleri, Türk kültürüne ait anlatı ve inanışlarda önemli bir yer tutmaktadır. Türkler,
mitolojik kökene dayandırdıkları bu ögelere çeşitli manalar yükleyerek motif veya sembol
olarak kullanmışlardır. Bu unsurları inanış çerçevesinde de değerlendirmişler ve kutsiyet
atfetmişlerdir. Motif zenginliğinin öne çıktığı Türk anlatıları, günlük yaşam ve inanışlarda bir
anlam ifade eden ögeleri motif yahut kült haline getirip anlatılan olaylar ile
harmanlamışlardır. Olay örgüsünün zengin olduğu anlatı türlerinden biri olan masallarda da
birçok motife yahut külte yer verilmiştir. Bu motif yahut kültlerden biri de gök cisimleridir.
Gök cisimleri Türk anlatılarında mitolojik ve sembolik anlamlarının birer yansıması olarak
yer alırlar. Bu unsurlar gündelik hayattaki anlamlarını da bünyelerinde barındırarak hayal
edilen noktalara ulaşırlar.
1.1. Gök Kavramı
Güneş, ay ve yıldız gibi birçok unsurdan oluşan gök kavramı, Türk kültüründe önemli bir yere
sahiptir. Bu kavramlar, Orhun Yazıtlarından bugüne sözlü yahut yazılı eserlerde kutsal bir
motif olarak anlatının temelini oluşturmuşlardır. İlk yazılı kaynaklarımızdan bugüne anlamsal
ve sembolik değerini yitirmemiş olan gök, Türklerin eski inanışlarından biri olan Gök Tanrı
inanışı ile de bir kutsiyet arz eder. İlk yazıtların dikildiği kaplumbağa kaydaları ile ilgili gök
inanışlarının da varlığına rastlanmaktadır. Nitekim “kaplumbağa motifi mikro-kozmos olarak
kabul edilmektedir. Kaplumbağanın üst kısmı ise kubbe şeklindedir. Bu nedenle Göktürkler ve
onları takip eden diğer Türk boyları da göğü kubbe şeklinde tahayyül etmişlerdir.” (Taş,
2011: 207). Mavi renk ile betimlenen bu kavram tahayyül mekânlarının en mukaddesidir.
Çeşitli tasavvurlarla aktarılan gök yahut gökyüzü; “erkek, ışık (aydınlık ve güneş), etken,
sıcak, kuru, zafer, kuvvet gibi olumlu unsurlara işaret eder.” (Çoruhlu, 1993: 18). Türkler,
göğün bir çadır olarak nitelendirirler ve çadırı kubbesinin göğe bakmasından ötürü TürkCihan Hâkimiyetinin bir sembolü olarak kabul ederler. Bu uçsuz bucaksız metaforun
kapsadığı cisimler masallarda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. Ayrıca“Altaylarda göğün
üç veya dokuz katından söz edilir.” (Şener, 2001: 49).
Gök ve gökyüzü ile ilgili inanışlar da hem inanç sistemlerinde hem de halk inanışlarında
kendine yer bulmuştur. Türklerin bugünkü inanç sistemlerinin de gelişmesinde önemli bir
etken olan Şamanizm inancında gök oldukça kapsamlı ve sembolik bir unsur olarak
kullanılmıştır. Tanrı’nın göğün en üst katında bulunduğuna dair birçok inanış bulunmaktadır.
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İnanışa göre, “Yedi kattan ibaret olan göğün en üst katında Ülgen ve eşinin oturduğu var
sayılır. Diğer katlarda ise Tanrıların oğulları ile insanlara elçi olarak gönderilen ruhlar
otururdu.” (Şener, 2001: 50). Bu ilk inanış sistemlerinden bugüne belirgin değişiklik
göstermeyen gök inanışları bulunmaktadır ki göğe el açıp dua etme bunun en bariz
örneklerinden birisidir. Bu ritüelin Şamanizm’deki varlığını, “…göğün kutsallığıyla ilgili en
yaygın uygulama, elleri göğe açıp dua ve beddua okunması; yeni doğan bebeğin, gerdekten
önce damadın, defnedilmeden önce mevtanın göğe doğru kaldırılmasıdır.” (Eliade, 1999: 28)
ifadesiyle görmekteyiz. Yakut Türkleri kurban törenlerinde 9 ağaç dikerler. Bu 9 ağacın her
biri göğün katlarını ifade eder. Şamanist inançta insanları yaratan, koruyan ve onlara yardımcı
tanrının ve bütün iyi ruhların yaşadığı yer olduğuna inanılan gökyüzü on yedi kattan
oluşmaktadır. Tuvalardaki inanca göre, “gökyüzü insanların ulu ecdadıdır.” (Beydili, 2004:
221).
Gök kavramı dehr ve felek olarak da düşünülmüştür. Hint mitolojisine göre felek, “okla yere
bağlanmış bir araba tekerleğidir.” (Ögel, 2010, CII: 155). Tasavvufta devriye nazariyesinde
kavs-ı nüzul evrelerinden biri de eflâk-ı tisadır. Felek, “…halkın muhayyilesinde kişileştirilen
felek, bazen kısmeti, kaderi, hatta kötü kaderi belirleyen İlah, bazen de çarkı çeviren bir
acuze, olağanüstü gücü olan bir ermiş, kamburu çıkmış bir ihtiyar olmuştur.” (Şimşek, 2009:
35). Halk arasında “felek” ile ilgili çeşitli inanışlara rastlanır. Harput yöresindeki felekle ilgili
“bazı hallerde doğrudan doğruya “gök” anlamında kullanıldığı halde, bazen de yapı ve
mahiyeti
bilinemeyen
bir
kudret
olarak tasavvur edildiğine rastlanır.” (Araz, 1995: 37). Felek tasavvurda bir şikâyet makamı
olmuş ve günlük veya anlık yaşanan olaylar dahi ona bağlanmıştır.
Görüldüğü üzere gök kavramı gerek yaşayış gerekse inanışlar çerçevesinde oldukça mühim
bir yere sahiptir. Her daim ulaşılmazın ve sonsuzluğun mekânı olarak düşüncelerde ve
metinlerde yer almış ve yer almaya da devam etmektedir. Göğe bağlı inanışlarının sürekliliği
ve farklı inanç sistemlerindeki ortak yönleri ne denli kutsal ve önemli bir unsur olduğunu
kanıtlanmaktadır. Her inanç sisteminde mutlak varlığın karargahı olarak düşünülen gök,
masallarda da metni zenginleştiren ve kahramanın bireyselleşme yolunda katkı sağlayan
güneş, ay ve yıldız gibi unsurları bünyesinde barındıran bir anaerkil yer olarak da tasvir
edilebilir.
2. Masallarda Göğün Erginleşme Gücü: Güneş
Güneş, dünyayı gören bir göz gibidir. Çünkü dünyanın tepesinde yüksek bir yerdedir.
Bundan dolayıdır ki kutsiyeti de artmaktadır. Türklerin kâinat tasarımında her zaman Ay ile
birlikte ilk sırada yer almaktadır. Bu iki göğe ait olan cisimlerin kutsal bir unsur olarak kabul
edildiği “Hunlarda hem Ay’a hem de Güneş’e saygı gösterilir, diz çöküp üç kez dua edilirdi
ve kurbanlar adanırdı.” (Ögel, 2010, CII: 187). Bu ritüel önceki Türk halklarından bugüne bu
göğe ait olan cisimlere olan kutsal tavrı ortaya koymaktadır. Güneş’in ortaya çıkışı ile ilgili
bir efsaneye göre; “…Önceleri ne ay ve ne de güneş varmış. İnsanlar havada uçar
dururlarmış. Uçarken de çevrelerine ışık saçar ve sıcaklık verirlermiş. Bunun içinde güneş,
gerekli olmamış. Ancak içlerinden biri hastalanmış ve onu iyileştirememişler. Bunun üzerine
Tanrı, onlara bir varlık vermek istemiş. Tanrı’nın gönderdiği şey büyümüş ve iki tane ayna
(toli) olmuş. Bu aynalar gökyüzüne çıkıp çevreye ışık saçmaya başlamışlar. Gökler ve yerler
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ısınmış. O günden beri gökteki bu iki şey, yani güneş ile ay, dünyayı aydınlatır ve ısıtır
dururlarmış…” (Ögel, 2010, CII: 188). Bu efsanede hem oluşum hem de özelliklerine vurgu
yapılmıştır. Yön ve zaman tayininde de önemli bir unsur olarak yer almıştır. Buna bağlı
olarak; “Göktürkler yönlerini tayin ederken yüzlerini doğuya çevirirlermiş. “Doğu: Gün
doğusu, Batı: günbatısı, Güney: Gün ortası ve Kuzey: Gece ortası” olarak adlandırılırdı.”
(Ögel, 2010, CI: 187). Bu denli mühim bir motif/kült olan güneş masallarda değişik
çağrışımlarla yer almıştır:
2.1. Masallarda Güzelliğin Sembolü: Güneş
Güneş ışık vermesi ve parlaklığıyla Türk tahayyülünde olumlu bir motif olarak
değerlendirilmiştir. Hem gücün kudretin hem de güzelliğin sembolü olarak telakki edilmesi
bu motifin kült kavramına dönüşümüne etkide bulunmuştur. Rüya adlı masalda kahraman,
rüyasını “hayırdır inşallah” demedikleri için anlatmaz ve bir yolculuğa çıkar. Yolculukta
hapse atılır ve padişaha dolaylı yoldan yardım ederek sınavları geçmiş ve refaha ermiş olur
(Şimşek, 2001: 194-198). Bu masalda kahramanın rüyada gördüğü olay, bir kolunun arasına
güneşin diğer kolunun arasına ise Ay’ın gelmesidir. Bu rüyayı masalın sonunda ödül olarak
aldığı iki güzeller güzeli kıza bağlar. Onları güneş ve ay kadar güzel olmakla niteler. Güneşin
bir güzellik sembolü olarak tezahür etmesi sembolik yolla anlatılmıştır. Nar Tanesi adlı
masalda yetim ve öksüz kızı kıskanan yengesi güneşe; “Ey güneş ben mi daha güzelim, sen
mi?” sorusunu sorar (Doğan, 2006: 40). Güneş’in bir güzellik sembolü olması bu masalda
sorulan sorudaki çağrışımla karşımıza çıkmaktadır. Bu soruya karşılık yetim ve öksüz kızın
daha güzel olduğunu söyler. İkinci kez güneşe sorduğu soruda da emeline ulaşamaz. Güneş’in
gerçek olanı söylemesi ve Hak yoldan ayrılmaması tasavvuf ilminde var olan Fenafillah ve
Bekâbillah mertebelerini anımsatmaktadır ki bu mertebelere gelen insan mecazı anlamda
pişerek yani yanarak gelmiştir. Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin “Hamdım, piştim, yandım”
sözünü anımsatan bir sembolik öğe olarak bu masalda kullanılmıştır.
Hırsız Keloğlan adlı masalda Keloğlan’ın gördüğü rüyada sağ yanında güneş sol yanında ise
ay yatar (Doğan, 2006: 217-219). Paşa kızı tarafından yorumlanan rüyada güneş ve ay
unsurlarının kadın olarak nitelenmesi bu iki göğe ait öğelerin güzelliğinin vurgulanması
yönünden önemlidir. Kırbaç adlı masalda Vezir’in gittiği evde gördüğü kızı; “ne ay ne de
güneş bu kadar güzeldir” sözüyle nitelendirmesi bu iki göğe ait ögenin güzellik sembolü
olarak düşünüldüğünü kanıtlamaktadır (Doğan, 2006: 247-248). Üç Günlük Bebek Adlı
masalda Paşa gelininin; “ne ay böyle ne de güneş böyle parlak” betimlenmesiyle gündüz ve
gece parlaklık veren bu iki öğenin işlevlerine ve özelliklerine bir vurgu yapılmıştır (Doğan,
2006: 292-294). Yine bu masalda bağın güneşe bakan kısmından üzüm istenmesi güneşin
yiyecekler üzerindeki olgunlaştırıcı etkisini/işlevini ortaya koymaktadır. Nar Adlı Kız adlı
masalda üvey kardeş güneşe seslenir:
“Sen mi güzelsin ben mi güzelim?
Güneş cevap verir:
Ne sen güzelsin, ne de ben güzelim. Devin evindâ Nar adlı gız güzel.” (Şimşek, 2001: 160).
Bu soruya karşılık veren güneş hem bir güzellik hem de bir bilgelik sembolü olarak
atfedilmiştir. Bir hakikat bilici durumunda olan güneş, her şeyi gören bir göz gibidir. At, don
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değiştirme ve Hızır gibi motiflerin bulunduğu Mayıl ile Âbı-ı Güneş (Şimşek, 2001: 236)
adlı masalda Mayıl’ın animası durumunda bulunan Âb-ı Güneş adlı kadın kahraman güneş ve
suyun güzelliğini bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte güneşi isim olarak
taşımasından dolayı ve anima olmasına bağlı tahayyül edilen mekâna gönderi yapar.
Melikşah adlı masalda kılık değiştirme motifiyle kuştan kıza dönüşen üç güzelden birinin adı
Şemse-Banu’dur (Sakaoğlu, 2002: 399). Yani güneş-güzel olarak adlandırılan bu güzel
güneşin güzellik sembolünü adında somutlaştırmıştır. Kuş Şahı adlı masalda don değiştiren
güvercinlerden birinin adı Şemsi Beni’dir. Peri padişahının kızı olmasının etkisiyle büyüleyici
bir özelliğe sahiptir (Alptekin, 2002: 373). Aynı zamanda masalda belirtildiği üzere en güzel
kız da Şemsi Beni’dir. Bu da güneşin güzellik sembolü olduğunun bir ifadesidir. Ahmet
Turan Mehmet Turan adlı masalda padişahın kızları tasvir edilirken saçlarının güneş gibi
parladığı ifade edilmektedir (Seyidoğlu, 1975: 323). Bu durum padişahın kızlarının
güzelliğini vurgulamakta ve güneşin bir güzellik sembolü olmasının somut tezahürü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Üç Turunçlar adlı masalda turunç güzeli tasvir edilirken; “ay parçası,
güneş damlası, güzeller güzeli” gibi ifadeler kullanılır (Kara, 2007: 136). Bu ifadelerden biri
olan; “güneş damlası” ifadesi güneşin ışık parçacıklarının güzelliğinden oluşumuna atıfta
bulunduğu gibi güneşin masallarda geçen güzellik işlevini somutlaştırarak yansıtmıştır.
Bu örneklerde görüldüğü üzere sembolik bakımdan önemli olan masallarda güneş, ay ile
birlikte bir güzellik sembolü olarak yer almaktadır. Benzer kalıplaşmış söz ve sorularla da
güzellik sembolü olması pekiştirilmiştir. Çağrışımların bazılarında güneş ulaşılmaz bir nesne
olarak tasavvur edilmiştir. Diğer yandan güneşin ulaşılmaz olma özelliği Türk edebiyatı şiir
geleneğinde yer alan sevgili motifini de anımsatmaktadır.
2.2. Masallarda Özünü Yansıtan Güç: Güneş
Güneşin ortaya çıkışına bağlı anlatılan bir efsaneye göre;“…Önceleri ne ay ve ne de güneş
varmış. İnsanlar havada uçar dururlarmış. Uçarken de çevrelerine ışık saçar ve sıcaklık
verirlermiş. Bunun içinde güneş, gerekli olmamış. Ancak içlerinden biri hastalanmış ve onu
iyileştirememişler. Bunun üzerine Tanrı, onlara bir varlık vermek istemiş. Tanrı’nın
gönderdiği şey büyümüş ve iki tane ayna (toli) olmuş. Bu aynalar gökyüzüne çıkıp çevreye ışık
saçmaya başlamışlar. Gökler ve yerler ısınmış. O günden beri gökteki bu iki şey, yani güneş
ile ay, dünyayı aydınlatır ve ısıtır dururlarmış…” (Ögel, 2010, CII: 188). Bu anlatıda güneşin
vasıflarından olan ışık saçma ve ısı verme olaylarına değinilmiştir. Güneş’in niye yaratıldığı
ve görevinin ne olduğu konusunda bir köken miti örneğidir. Bu mite ve inanışa bağlı olarak
güneşin bu anlamda geçtiği masallar bulunmaktadır. Nitekim güneş, birçok özelliği ile
gökteki yerini almaktadır. Işığı ile yolumuzu aydınlatıp ve sıcaklığıyla yüreğimizi ıstır. Bu
özelliklerinin dışında yeniden canlandırma özelliği de bulunmaktadır.
Yılan ile Abdullah adlı masalda ölmek üzere olan yılanın insanoğlu yardımıyla güneşte
canlandığı görülmektedir (Alay, 2005: 65). Bu olay güneşin yeniden doğuş ve canlandırıcı
etkisine vurgu yapmaktadır. Bu masalda suyun yılana kızması bir cezalandırma motifi olarak
görülürken güneşin diriltme gücü ödüllendirme motifi olarak değerlendirilebilir. Çocuğun
Rüyası adlı masalda çocuk rüyasında ay, yıldız ve güneş koynunda olduğunu görür (Alptekin,
2002: 256). Bu rüya çocuğun gök âlemi ile birleştiğini gösterir. Gök, genel olarak tahayyül
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mekânı olmasından dolayı çocuğun ülküsüne eriştiği söylenebilir. Buradaki güneş göğe ait bir
cisim olarak ifade edilmesinin dışında bir koruyucu öge olarak da değerlendirilebilir.
Ayıoğlu Aslan adlı masalda yarı insan yarı hayvan metaforunu taşıyan Ayıoğlu Aslanın
mücadelesi anlatılmaktadır. Bu mücadelelerin birinde devler ülkesine gelen kahraman, devin
güneşlendiğini görür ve sütünden emer (Arslan, 2017: 399-404). Güneşte kalma devin gücünü
güneşin kudret ve kapsayıcılığından aldığını düşündürebilir. Bu masalda da güneş devin
gücüne güç katma fonksiyonuyla karşımıza çıkmaktadır.
Babayiemir adlı masalda geçen; “güneş dünyanı münevver eledi.” (Aydın, 2012: 58) ifadesi
güneşin ışık veren ve aydınlatan bir öge olduğuna vurgu yapmaktadır. Padişahın Oğlu Ahmet
adlı masalda padişahın oğlu, eli ayağı bağlanarak güneşin altında bırakılır. (Bekdik, 2014:
229) Bu bir cezalandırma yöntemidir. Güneş’in yakıcı fonksiyonu, kahramanı cezalandırmak
için kullanılmıştır.
Ne İdük? Nolduk? Nolacaz? Adlı masalın bir kısmında geçen; “üşüyünce güneşe çık”
(Arslan, 2017: 431-433) önerisi güneşin ısıtıcı özelliğini ortaya koymaktadır. Ejderhanın
Gücü (Aydın, 2012: 282) adlı masalda güneşin batışından sonra kimsenin dışarıya çıkmaması
akşamın yahut karanlığın sembolünün güneşin batışı olduğunu sembolize etmektedir. Halk
inanışlarının çoğunda da karanlık olunca olağanüstü ögelerin zuhur ettiğine inanılmaktadır.
Bu olay Anadolu ağızlarında “yer mühürlendi” olarak yer almaktadır.
Selim-i Cevahir-i Furuc’un Nağılı (Aydın, 2012: 495) adlı masalda olmamış kabağın güneşe
konularak olgunlaşmasının beklenilmesi güneşin meyveler üzerindeki olumlu etkisini ifade
etmektedir. Üç Nar adlı masalda kılık değiştiren bir kızın; “Sen geciktin, ben de güneşin
altında mahvoldum.” (Günay, 1975: 425) ifadesi güneşin bilinen bir özelliği olan yakıcı
özelliğini ortaya koymaktadır. Güneş canlılar üzerinde uzun süreli maruz kalmaya bağlı
yakıcı veya renk değiştirici etki bırakabilir.
Ayı ile Tilki masalında, ayı ile tilki tarla işini yaptıktan sonra yağmur yağar ve güneş açar.
Ektikleri soğanlar olgunlaşır ve soğanları paylaşırlar (Kara, 2007: 94). Bu masalda suyun bir
tamamlayıcısı olan güneş, erginleştirici ve besleyici bir gücü temsil etmektedir. İnsan ve
hayvan gibi canlıların dışında bitkilerin de oluşum ve olgunlaşmasında önemli bir rol üstlenir.
Hazine Gölü (Kara, 2007: 149) adlı masalda Karun kadar zengin olan bir adamın artık
yerdekilerle yetinmeyip güneş ve ayı istemesi bu iki öğenin de önemini vurgulayarak göğe ait
olmalarından dolayı kudretli ve ulaşılmaz iki unsur olduklarını ifade etmektedir. Aynı
zamanda bu iki öğeye sahip olmakla zenginliğini üst noktalara taşıma inancı bu iki göğe ait
olan unsurun tahayyülde varlığı çağrıştırdığını ortaya koymaktadır. Keloğlan ile Devler adlı
masal, sabah erkenden kalkan Keloğlan’ın güneş batar batmaz miskinleşmesi anlatımıyla
başlamaktadır (Kara, 2007: 163). Buradaki güneşin batımı günün sonunu yani güneşin zaman
tayini açısından önemli olduğunu ifade etmektedir. Güneş’in batımı enerjinin bitimi ve
yorgunluğu çağrıştırmaktadır.“Göktürkler yönlerini tayin ederken yüzlerini doğuya
çevirirlermiş. “Doğu: Gün doğusu, Batı: günbatısı, Güney: Gün ortası ve Kuzey: Gece
ortası” olarak adlandırılırdı.” (Ögel, 2010, CI: 187). Göktürklerin inancına dayanarak
denebilir ki bu çağrışım Eski Türklere dayanmaktadır. Karınca adlı masalda dereden geçmek
üzere olan adamın eşeğinin beli buzda kayarak kırılır ve adam buza sinirlenir. Buza, sen
kimden güçlüsün sorusunu sorar. Buz’un cevabı şöyledir:
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“Eğer güçlü olsaydım güneş beni eritebilir miydi?” (Bakırcı, 2010: 753).
Bu cevap güneşin vasıflarından biri olan ısıtıcılığı ön plana çıkarmaktadır. Güneş suyun zıt
ögesi olarak onu ya buharlaştırır ya da buz şeklindeyse eritir. Bu olayı cezalandırma olarak da
düşünebiliriz. Fakat devamında Güneş’e sorulan aynı soruda güneş; “ben güçlü olsaydım
bulutlar önümü kapatır mıydı?” der. Bu cevap bu masala kadar incelediğimiz tüm masallarda
geçen güneşin kudret ve erillik vasfını çürütür. Bulut bu masalda güneşin önüne geçerek onun
kudretini geri planda bırakır. Güneş, güzellik sembolü olmasının yanında masallarda gerçek
özelliklerini de yansıtmaktadır. İncelenen masallarda görüldüğü gibi güneş, karanlıkları
aydınlatması ve aşırı derecedeki sıcaklıklarıyla yer almıştır. Güneş, varlıklar için önemli bir
unsurdur. Bitkilerin oluşum ve gelişiminde oldukça önemlidir.
2.3. Masallarda Güneş’in Diğer Tezahürleri
Güneş, aydınlatma ve güzellik sembolü olarak tahayyülümüzde ve metinlerimizde geçmesinin
yanı sıra bu sembollerden bağımsız olarak anlamlandırıldığı metinler de bulunmaktadır. Bu
metinlerde de Güneş, çeşitli anlamlarla şekillenmiş olarak yansımaktadır.
Padişah adlı masalda oğlunu evlendirmek isteyen Padişah’ın annesi ona kız bulmak için yola
çıkar ve üç kız ile karşılaşır. Bu üç kız da maharetlerini söylerler. En küçük kız, padişahla
evlenirse ikiz çocuk doğuracağını; birinin alnında ay, diğerinin alnında güneş olacağını söyler
(Çiftçi, 2015: 134). Bu adlandırmalar göğe ait olan bu iki önemli unsurun birer somut
tezahürüdür.
Ġuri El adlı masalda geçen; “İşıḫ yüzi yoḫ, güneşin yüzi tutulmiş; dev tut” (Kasımoğlu, 2010:
669) ifadesi eski Türk inanışlarına bağlı olarak anlatılan Güneş tutulması olayı ile eş değerdir.
Özbek Türkleri arasında anlatılan bir efsaneye göre; “göklerin hâkimi olan devlerin Ay ve
Güneş’ten hoşlanmadıkları anlatılır. Aydınlığı yok etmek için bu iki gök cismine saldıran
devler bunların tutulmasına neden olur.” (Baydemir, 2011’den aktaran Özdemir, 2019: 351).
Bu masalda geçen benzer ifade olarak Irak Türkmenlerinde ay tutulması sırasında; “Div, Ay
neneyi tutup” ifadesi de geçmektedir. Devler eski dönemlerden beri hem ay ile güneşin birer
düşmanı hem de bunların birer temsil gücüdür. Kötülüklerle anılan devin zaman zaman ay ve
güneş ile kavga ettiği de anlatılarda kendine yer bulmaktadır.
Baklacık adlı masalda koca karı paklacık yükü toplarken ay ile güneşin kavga ettiğini görür
ve sorar; “Ey ay, ey güneş noldunuz da gavga edersiniz?” Onlarda, “E..... Teyze gel bura dedi
yaz mı, güzel gış mı güzel?” (Özokutan, 2005: 359) cevabını veririler. Bu ifadede aslında her
iki unsurun da taşımış olduğu vasfı görmekteyiz. Bu unsurlardan biri olan güneş genel olarak
bilinen özelliği olan sıcaklığı yani çağrışımla yaz ayını temsil etmektedir. Her ne kadar bu
kavganın bir galibi çıkmamış olsa da güneş kudretin de bir sembolüdür.
Kundure adlı masalda fakir aile çocukları olmadığından güneşe dua ederek çocuk sahibi
olmayı dilerler (Canerik, 2019: 8). Bu masalda ilk olarak Mavi Dünya’nın anası olarak ifade
edilen güneş genel olarak eril bir yapı olarak değerlendirilmesinin aksine dişil bir unsur olarak
değerlendirilmektedir. Alevi inancının bir inanış şekli olan sabah güneşi selamlama bu
masalda da ön plana çıkmaktadır ki bu durum güneşin kutsal bir varlık olduğunu ortaya
koymaktadır. Güneş’e karşı dua etme ritüeli Hunlara kadar dayanmaktadır. Bahaeddin
Ögel’in önemli bir eseri olan Türk Mitolojisi adlı eserinde bu durum, “Hunlarda hem Ay’a
504

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

hem de Güneş’e saygı gösterilir, diz çöküp üç kez dua edilirdi ve kurbanlar adanırdı.” (Ögel,
2010, CII: 187) şeklinde geçmektedir. Yüzyıllar önce oluşan inancın günümüzde hala devam
ediyor olması da kültürün taşınılır ve aktarılır olmasını desteklemektedir. Bu masalda; “en
karanlık köşeleri aydınlatan nursun” ifadesi de güneşin esas vasıflarından biri olan ışık
verme/aydınlatma özelliğine değinmektedir. Güneş bu masalda değişik şekillerde irdelense de
temel noktada bir Umay Ana görevini üstlenmektedir.
Güneşle Ay’ın Haracı adlı masalda kahraman padişahın kızını almak ister ve bir sınava tabi
tutulur (Sakaoğlu, 2002: 334-335). Bu sınav, uzaklıklarıyla halk tahayyülünde yer etmiş olan
iki göğe ait olan öğe; düneş ve aydır. Hızır motifinin yardımıyla ve yazılan yazının
bozulamayacağı gerçeğiyle erginleşme sürecini tamamlar ve animasına kavuşur. Güneş,
aydınlatıcı ve güzellik vasıflarının yanı sıra bazen de erginleştirici bir güç olarak masallarda
yerini almıştır. Erginleşme, kahramanı arzusuna ulaştırmada önemli bir unsurdur. Bu
erginleştirmeyi güneşin yapması da onun önemini bir kez daha pekiştirir.
İncelenen metinlerde görüldüğü üzere güneş, diğer gök cisimlerinin tamamlayıcı gücü olma
ve onlarla olumlu olumsuz bağlantı kurma, bir yardım edici güç olma gibi özellikleriyle
masallarımızda yer almaktadır.
3. Masallarda Karanlığın Aydınlatıcı Gücü: Ay
Ay da Türk mitolojisinde Güneş kadar önemli bir yere sahiptir. Hatta soğuk bölgelerde
yaşayan Türkler arasında bu gök cismi soğuk vasfından dolayı, güneşten daha üstün
görülmektedir. Ay’ın bu soğukluk vasfı Altay Türklerine ait Ay Dede ve Yedi Başlı Dev
anlatısı bu durumun temel dayanağıdır. Ay bazen dişil bazen de eril olarak düşünülmüştür.
Her millet bu durumu farklı yorumlamıştır. “Ay’ın dişi olduğunu tasavvur eden Goldeler,
ayın düzenli olarak kaybolmasını, ayın güneşi takip etmesine bağlarlar.” (Havra, 2015: 151).
Ay, Türkler arasında tanrılaştırılmamıştır. Onu yaratan bir yaratıcının varlığına inanılmıştır
(Ögel, 2010, CII: 202). Türklerin Uygurlar döneminde benimsediği Buda ve Mani dinlerinde
“Ay Tengri” kavramı bulunmaktadır. Ay, İslam dininde de birçok ayet ve surede ifade
edilerek Kâmer adlı sureyle müşerref kılınmıştır. “Kars ve çevresinde, güneş batarken uyuyan
uyandırılır, aksi halde uyuyanın öleceğine inanılır. Erzurum’un Şenkaya ve İspir ilçelerinde,
cılız, hastalıklı çocuklar, aya doğru kaldırılıp “ya al ya ver” diye seslenilir. Bundan sonra
çocuğun ya iyileşeceği ya da öleceği düşünülür. Burada koruyucu bir varlık olarak düşünülen
ay ile koruyucu iye olduğuna inanılan Umay’ın aynı şekilde algılandığı görülür”
(Kalafat, 1995: 36). Irak Türkmenlerine göre “ay tutulması savaş habercisidir.” (Beydili,
2004: 76). Bunu önlemek için de; “Div, Ay neneyi tutup” diyerek teneke çalaralar Altay
Türklerinin efsanesine göre, “Göklerde yaşayan birçok şeytanlar ve kötü ruhlar varmış.
Ancak bunların içinde en güçlüsü “Yedi başlı dev”, yani ‘Yelbegen’ imiş. Göklerde dolaşır,
yıldızlar ile aya zarar verirmiş. Bu dev çok kez ayı yemiş ama büsbütün ortadan
kaldıramamış. Dev, ayı yedikçe Tanrı Ülgen ayın yaralarını sarıp, iyileştirirmiş.” (Ögel,
2010, CII: 199). Türklerin inanış ve yaşayışında mühim bir yerde olan Ay masallarda da
sembolik değerlerle yansıtılmıştır.
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3.1. Masallarda Bir Aydınlık Yüz: Ay
Ay, Güneş ile birlikte güzellik sembolü olarak düşünülmüştür. Işık vermesi ve geceyi
aydınlatması bakımından göğün süsü olarak adlandırılmıştır. Kuzey Türk destanlarında;
“Güneş gözlü, ay ağızlı ifadeleriyle güzel çocuklar ve yiğitler övülmüştür.” (Ögel, 2010, CII:
202). Bu özelliğinden dolayı masallarda ay, sembolik bir değer olarak kullanılmıştır.
Hırsız Keloğlan adlı masalda Keloğlan, rüyasında sağ yanında güneş, sol yanında ise ayın
yattığını görmektedir (Doğan, 2006: 217-219). Bu rüyada görülen iki unsur yorumlanırken
güzellik sembolleri olarak yorumlanmıştır ve halk tahayyülünde kadının güzelliğiyle
bağdaştırılmıştır. Keçi Kızı adlı masalda çocuğu olmayan ailenin duaları sonucu yarı keçi yarı
insan bir kız dünyaya gelir ve Beyoğlu ile evlenir (Demir,2010: 672). Hamarat olan bu kızın
güzellik betimlemesi; “evin içi yıldız gibi yanarmış” ifadesiyle yapılmaktadır. Bu ifade de
hem ayın ışık gücü hem de güzellik yönü yansıtılmıştır
Padişahın Oğluyla Hizmetkârı (Alptekin, 2002: 394) adlı masalda padişahın kızının; “ayın
on dördü gibi” şeklinde tasvir edilmesi Ay’ın güzelliğinin insan suretinde zuhur etmesi yahut
somut olarak yansıtılmasının bir göstergesidir. Kuş Şahı adlı masalda güvercinlerden birinin
don değiştirmesiyle Gamer Beni adlı peri padişahının kızı kendini belli etmektedir (Alptekin,
2002: 397). Bu durum Ay’ın hem büyüleyici vasfını hem de peri padişahının kızı olması
vesilesiyle güzellik olmasının bir göstergesidir.
Baklacık adlı masalda koca karı paklacık yükü toplarken ay ile güneşin kavga ettiğini görür
ve sorar; “Ey ay, ey güneş noldunuz da gavga edersiniz?” Onlarda, “E..... Teyze gel bura dedi
yaz mı, güzel gış mı güzel?” cevabını veririler. (Özokutan, 2005, 359). Bu ifadede aslında her
iki unsurunda taşımış olduğu vasfı görmekteyiz. Bu iki unsurdan biri olan ay Sibirya Türkleri
arasında soğuk bir öge olarak kabul edilerek güneşten üstün tutulmuştur. Bu inancın bir
yansıması olarak bu masalda da ay soğukluğun yakın çağrışımından faydalanarak kış ayını
temsil etmektedir.
Bahtı Kara Yıldız adlı masalda kaderinden kaçamayan yıldız, kapalı kaldığı sarayda üstü
örtülü bir oğlan görür. Bu oğlanın güzelliğini; “ay parçası gibi” ifadesiyle belirtir. (Sarpkaya,
2019: 105). Bu masalda da ay bir güzellik sembolü olarak kullanılmıştır. Ay somut olarak
oğlanın benliğinde yansıtılmıştır (Sarpkaya, 2019: 105). Dev Kızı adlı masalda adam, karısı
öldükten sonra dünyalar güzeli kızıyla yaşamaya başlar. Bu kız masalda; “Ay gibi karanlık
geceleri aydınlatıyor” (Canerik, 2019:471) ifadesiyle tasvir edilmektedir. Bu ifade ayın
güzellik sembolünü kızın benliğinde somutlaştırarak onun güzelliğinin anlatmada bir tasvir
edici unsur olarak kullanılmasını sağlamıştır. Görüldüğü gibi ay da güneş gibi hem güzellik
sembolü hem de aydınlatıcı özelliğiyle masallarda kullanılmıştır. Bu sembolik değerlerinin
yanında mitik özelliklerini de masallardaki olaylara yansıtarak kahramanın ve olayların
oluşum gelişiminde önemli katkıda bulunmuştur.
4. Masallarda Göğün Işıltısı: Yıldız
Gökyüzünde güneş ve ay ile birlikte yer alan ışıltılı görüntüsüyle dikkat çeken Yıldız,
Türklerin ve diğer milletlerin hayatlarında önem arz etmektedir. Türklerin eski zamanlardan
beri yönlerini ve zamanlarını tayin etmede önemsedikleri bir öğe olarak görülmektedir.
“Türklerde yıldız bilgisi, çok önemli bir rol oynamıştır. Geceleri, vakti öğrenmede yıldız
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bilgisi, tek yol ve çaredir” (Ögel, 2010: 261). Türk mitolojisinde göğe ait figürler arasında
güneş ve ay ile birlikte ön planda bulunan yıldız, Yakut Türklerine göre gezegenlerin ilk
şeklidir. Çuvaşların mitolojik inanışlarına göre; “Her insanın bir yıldızı vardır. Bulanık, sisli
bir yıldızın zuhuru, fakir bir insanın ya da mutsuz olacak bir insanın doğuşuna, parlak bir
yıldızın ortaya çıkışı da yeni bir zengin ya da mutlu bir kişinin doğuşuna işaret eder.” (Taş,
2011: 222-223).
Türklerde yıldızların her birinin ayrı bir adı bulunmaktadır:
Jüpiter (Müşteri): Ongay
Mars (Merih): Ootyultuz (Ateşyıldız)
Merkür (Utarid): Suv Yaltuz
Satürn (Zühal): Sekentir ve Sarıg Orungulug
Venüs (Zühre): Erlig (Erklig)
Antaras: Sin
Kutup Yıldızı: Altun Kazgug veya Temür Kazgug
Süreyya Takım Yıldızı: Ülker
Büyük Ayı Takım Yıldızı: Yitiken (Taş, 2011: 220-221).
Yıldız çoğu zaman insanla ve insan hayatıyla bağdaştırılmıştır. İnsanın kaderiyle yıldızlar
arasında bağ kurmuşlardır. Nitekim “astrolojik inanmalar bir anlamda metafizik üzerine
kurulmuş olan gökyüzündeki olağanüstülüklerin, yeryüzündeki fenomenlerle aynı ritmlerde
olduğunu gösteren ilk arketipsel yansımalardır.” (Şenocak, 2010: 21). Anadolu inançlarına
göre; “Gökten yıldız düştüğünde bir insan ölür. Halk yıldız, kaymalarına yıldız düşmesi der.
Her insanın bir yıldız’ı vardır. Kimin yıldızı düşerse o ölür. Kimin yıldızı parlarsa o yükselir”
(Eyuboğlu, 1998: 92).
Anadolu insanı gökte cereyan eden bazı olayları da kendine göre yorumlamıştır:
“1. Herkesin
büyüktür.

bir

yıldızı

vardır.

Büyük

zevatın

yıldızı

daha

parlak

ve

daha

2. Yıldız kayması iyi sayılmamaktadır.
3. Gökteki her yıldız bir kişiyi temsil eder. Her yıldız kaymasında bir kişi
ölmektedir. Her doğan çocukla birlikte bir yeni yıldız doğmaktadır” (Aydın, 1992: 34).
Bütün bu açıklamalardan sonra “yıldız” motifinin Türk kozmogonojisi açısından önemli bir
yere sahip olduğu söylenebilir. Güneş ve ay ile birlikte insanlığın tahayyülünde yer alan bir
unsurdur. Günlük yaşantı içerisinde zaman/saat tayininde ve tarih biliminde faydalanılması da
değerini artırmaktadır. Yıldız da masallarda sembolik değerleriyle yer almıştır.
4.1. Göğün Süsleyici Unsuru: Yıldız
Yıldız göğün süsü olması bakımından hem aydınlatıcı ve yol gösterici güç hem de güzellik
kavramı olarak düşünülmüştür ki bu düşünce masallara da yansımıştır.
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İplikçinin Kızları adlı masalda üç kız kardeşin sohbetleri sırasında en küçük kardeşin alnında
yıldız olan bir kız ve bir erkek doğurma isteği bulunmaktadır. Hakanla evlenen en küçük kız
olan Ece, bu hayalini gerçekleştirmiştir. Kıskançlık sonucu kaybolan bu iki çocuk da bu
alınları arasındaki yıldız sembolüyle tanınmışlardır (Kara, 2007: 155). Bu masalda tahayyül
edilen durum yıldızın bir güzellik sembolü olmasındandır. Çocuklar alınlarında bu simgeyi
taşıdıklarında hem güzellik yönünü edinirler hem de masalda olduğu gibi farklılıkları ön plana
çıkar. Çünkü yıldızlar şekilleri ve parlaklıklarıyla karanlık gecelerde bile parlayan ve dikkat
çeken ögelerdir.
Kara Hırsız adlı masalda padişah kendine gelen mektup üzerine düşünürken o sırada damadı
padişahın karşı tarafa gökteki yıldızları saymasını istemektedir (Bozlak, 2007: 354-355).
Yıldızın gökte sayısız olduğuna bir gönderme olduğu; “imkân var mı, gökteki yıldız sayılır
mı?” sorusuyla belirtildiği gibi olay açısından ele alındığında vakit kazanma olarak
değerlendirilebilir. Bu isteğin sonucu olarak masalda karşı tarafın harpten vazgeçtiği; “benim
harbim yok, ben vazgeçtim davamdan” ifadesiyle belirtilmiştir. Tülüce (Arslan, 2017: 404)
adlı masalda Keloğlan’ın eşinin doğumu yaklaştığında Allah’a seslenmesi ve bunun
sonucunda bir formel rakam olan üç sayısına bağlı üç ebenin gelmesi bu masal için önemli bir
motif olarak değerlendirilir. Allah tarafından gönderilen bu ebelerin duaları sonucu ev,
masalda belirtildiği gibi; “kötü ev, altınlı yıldızlı bir saray oluyo.” Bu ifade bir manevi gücün
değişim etkisini gösterir. Yıldızın bir betimleme ifadesi olarak kullanılması da onun parlaklık
ve güzellik fonksiyonlarına atıfta bulunmaktadır. Feslikenci Kız adlı masalda, kadın
kahraman padişahın oğluna gökte kaç yıldızın olduğunu hesaplamasını istemektedir (Akyol,
2010: 597). Bu istek bir sınama sorusudur. Aynı zaman da bu soruda yıldızın sayısız olduğuna
vurgu yapmaktadır.
Çolak Kız adlı masalda kolları olamadığı için çocuğunu emziremeyen kızın yardımına Hızır
koşar. Hızır’ın ortaya çıkışı masalda;“bir ateş gibi, yıldız gibi bir şey” ifadeleriyle belirtilir.
Yıldız gibi ortaya çıkışı yıldızın ışık gücünden ve bu ışığın manevi kudretinden ileri
gelmektedir. Aynı zamanda yıldızın hızlı olmasından ötürü Hızır’ın bir anda oluşumuyla
bağdaştırılır (Akyol, 2010: 401). Hocaker Ġızi adlı masalda hoca kızı ve padişah oğlunun
birbirlerini sınama için sordukları sorulardan biri; “göğde yıldız neçedir?” (Kasımoğlu, 2010:
708). Bu soruyla kız, evlenmek istediğini zorlayıcı bir soruyla belli etmiştir. Burada sembolik
bir anlatım amaçlı bu öge kullanılmıştır.
İyilik Et De Suya At Balık Bilmezse Halik Bilir adlı masalda Mehmet Beg sarayda parlayan
bir ildiz görür ve nene onun padişahın kızı olduğunu söyler (Seyidoğlu, 1975: 309). Bu
masalda yıldız, hem parlaklık vasfıyla hem de güzellik sembolüyle padişahın kızı benliğinde
somutlaştırılmıştır. Şah İsmail (Canerik, 2019: 114) adlı masalda, küçük oğlanın rüyasında üç
yıldız görmesi sembolik anlamda üç kardeşi çağrıştırmaktadır. Bu rüyada iki yıldızın bir
yıldıza hizmet etmesi olayından çağrışım yoluyla hizmet edilen yıldızın önder/öncü yıldız
olduğu anımsanabilir. Masallarda üçleme kuralına bağlı olarak oluşan durumda en küçük
kardeş iki ağabeyinin sınanmalarından tecrübe çıkararak başarılı olur. Bu masalda da görülen
rüya bu bağlamda değerlendirilebilir.
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İncelenen bu masallarda da görüldüğü gibi yıldız, mitik ve sembolik anlamları içerisinde
barındıran göğe ait önemli bir unsurdur. Aydınlatıcı gücü ve naif tasviriyle inanışlarımızda da
ve anlatılarımızda da önemli bir yer tutmaktadır.
5. Millî Motifin Tezahürü: Ay- Yıldız
Türk tahayyülünde ay İslamiyet’i yıldız ise Türklüğü sembolize etmektedir. Bu inanış günlük
yaşama ve bu yaşamın bir aktarıcısı olan ürünlere de yansımıştır:
Padişahın Gelini adlı masalda üç kızdan en küçüğü padişahın oğluyla evlenmesinin
sonucunda; “biri gız biri oğlan, birinin anlında olsun ay dedi birinin yanağında da yıldız”
olan iki çocuk doğuracağını vaat eder. (Özokutan, 2005: 363-364). Bu çocukların alnında ve
yüzünde Ay ve Yıldız olması birbirini tamamlayacak iki kardeş olmasını ifade edebileceği
gibi aynı zamanda bu sembolleri taşımaları onların güzelliklerini yansıtma işaretleri de
olabilir. Yedi Arḫadaş adlı masalda kahraman dışarıya çıktığında gece olduğunu; “heva,
yıldızlar hevada, ay işıgi, gecedir” (Kasımoğlu, 2010: 511) ifadesiyle anlamaktadır. Burada
Ay ışığının gece aydınlatıcı bir öğe olduğunu ve yıldızların gece ortaya çıkması olayına vurgu
yaparak zaman tayinini bu iki öğe üzerine kurmaktadır.
Altın Saçlı Kızla Sırma Saçlı Oğlan adlı masalda padişah emrine rağmen şavkını
söndürmeyen evde üç kız kızın yaşadığı anlatılmaktadır.. Bu kızlar, padişah ile
evlendiklerinde yapacakları şeyleri konuşurlarmış. En küçük olan kız; “ben padişahın hanımı
olsam sırma saçlı oğlanla altın saçlı kız doğururum, demiş. Alınlarında ay yıldızlı kız
doğururum, oğlan doğururum.” (Kumartaşlıoğlu, 2006: 243). Bu isteğe bakıldığında dünyaya
gelecek olan iki çocuğun da alınlarında Ay-Yıldız olması düşüncesi oldukça önemlidir. Bu
istek hem millî motifi çocuklarda bir sembol olarak görmeyle hem de bu tamamlayıcı öğelerle
kardeşlik bağını pekiştirmeyi amaçlamakla ilişkilendirilebilir.
İncelenen masallarda görüldüğü gibi bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızda da bulunan bu
iki unsur kutsal değerini artırmıştır. Ay’ı özellikle hilâli yıldızdan ayrı düşünmek olanaksızdır.
Göktürk Kitabelerinde bulunan tamamlayıcı unsur “yer-sub” gibi bu da tamamlayıcı iki
öğedir. Türkler İslamiyet’in hem koruyucu hem de yayıcı gücü olmaları dolayısıyla bu iki
unsuru hayatlarının merkezine almışlardır.

Sonuç
Türklerin yaşayış ve inanışlarında bulundukları muhitin etkisi baskın görülmektedir. Göçebe
hayat tarzının bir gereği olarak tabiat ile sıkı bir bağ içerisinde yaşamlarını sürdürmüş olan
Türkler, yere ve göğe ait tabiat unsurlarını yaşamlarının bir yerine sığdırmış zamanla bu
unsurları metinlerine ve benimsedikleri dinlere yansıtmışlardır. Aynı zamanda ilintili
oldukları unsurları anlamlandırma ve tarihî varoluşlarında önemli bir etken olan mitolojik
sembollere dayandırma amacını gütmüşlerdir.
Türklerin tahayyülünde gök ve göğe ait unsurlar, kendilerine has özellik ve çağrışımlarıyla
sembolik açıdan yansıtılmışlardır. Gök yahut gökyüzü sonsuzluğun ve ebedî dünyanın bir
çağrışım mekânı olarak yer almaktadır. Gök Tanrının karargâhı olan gök; güneş, ay ve yıldız
gibi unsurları bünyesinde barındıran bir kubbe biçiminde düşünülür. Kapsayıcı ve kuşatıcıdır.
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Ay ve güneş, kimi inanışlara göre zıt kutupları simgeleyen iki göğe ait unsur olmasının yanı
sıra güzellik ve aydınlık sembolleriyle nitelenirler. Kutsal gücün, verimliliğin ve ebediyetin
birer sembolüdürler. Bu iki öğe hem bilge hem de zaman tayin edici vasıflarına da
muktedirler. Yıldızlar ise göğün sonsuzluğunda süsleyici ve kapsayıcı bir unsurdur. Aynı
zamanda fikir verici ve yönlendirici özelliklere sahip olan yıldızlar çeşitlidirler.
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“Sis” ve “İstanbul” Şiirlerinin Yapı ve İçerik Açısından Karşılaştırılması
Mehmet Emin PURÇAK1
Özet
Bu çalışmada modern Türk şiirinin öne çıkan şairlerinden biri olan Tevfik Fikret'in "Sis"
başlıklı şiiri ile Vedat Türkali'nin "İstanbul" başlıklı şiiri biçim ve içerik açısından mukayeseli
olarak incelenmektedir. Tevfik Fikret on dokuzuncu asrın ikinci yarısında dünyaya gelmiş ve
yaşadığı devrin kaosuna şahit olmuş, onu yaşamış ve bunu edebî çalışmalarına da yansıtmış
bir yazardır. Sis başlıklı şiir onun devrine eleştirel yaklaşımının öne çıktığı metinlerinden
biridir. Tevfik Fikret gibi yaşadığı devrin muhalif edebiyatçılarından biri olan Vedat Türkali
ise Osmanlı’nın yıkılışının arifesindeki kaotik ortamda dünyaya gelmiş ve fikirlerinden dolayı
uzun yıllar hapis yatmış muhalif bir aydındır. Yaşadıkları devrin iktidarlarına muhalif
olmaları bu iki yazarı yakınlaştırırken, metinleri arasında da bazı benzerlikler ve yakınlıklar
bulmak mümkündür. Bu bağlamda "Sis" şiiri ne kadar Tevfik Fikret'in muhalif kimliğinin ve
yaşadığı devre eleştirel bakışının bir yansıması ise, Vedat Türkali'nin "İstanbul"u da bu yönlü
bir okumaya o kadar açık bir metindir. Ayrıca bu iki metin arasındaki benzerlik bu kadarla da
sınırlı değildir. Zira metinlerin şekilsel bazı yakınlıkları da vardır. Bu çalışmada bu iki şiir
arasındaki yakınlık ve karşıtlıklar irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: Sis, İstanbul, Tevfik Fikret, Vedat Türkali, şiir.
Comparison of The Poems “Sis” and “İstanbul” in Terms of Structure and Content
Abstract
In this study, the poem "Sis" by Tevfik Fikret, one of the prominent poets of modern Turkish
poetry, and Vedat Türkali's poem "İstanbul" are analyzed comparatively in terms of form and
content. Tevfik Fikret was born in the second half of the nineteenth century and witnessed the
chaos of his time, went through it and reflected it in his literary works. The poem titled Sis is
one of the texts in which his critical approach to his era stands out. As for Vedat Türkali, one
of the dissident writers of his time, was born in the chaotic environment on the eve of the
collapse of the Ottoman Empire and was imprisoned for many years for his ideas. While
opposing the governments of their times already makes these two writers similar, it is possible
to find some similarities and closeness between their texts, too. In this context, the poem "Sis"
is a reflection of Tevfik Fikret's dissident identity and his critical view of the period, Vedat
Türkali's "İstanbul" can as well be said to be open to such a reading. Moreover, the similarity
between these two texts is not limited to this as the texts also have some formal affinities. In
this study, the closeness and contrast between these two poems will be examined.
Key words: Sis, İstanbul, Tevfik Fikret, Vedat Türkali, poem.
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Giriş
İnsanın duygu, düşünce, hayal ve hatıralarını en iyi ifade ettiği araçlarından birinin edebiyat
metinleri olduğu söylenebilir. Zira, anlatma ihtiyacı, insanî bir ihtiyaçtır ve insanlar binlerce
yıldır çeşitli yol ve yöntemlerle; farklı farklı formlarda bu ihtiyaçlarını ifadeye dökmekte ve
böylece anlatmaya dayalı sanat verimlerinin ve anlatma sanatının doğup gelişmesini
sağlamaktadır. Şiir, insanın duygu, düşünce, hayal, tasarı ve tahayyüllerini dile getirme
formları arasında belki de en eski ve en soylusudur ve binlerce yıldır bu soylu parıltısının
cazibesi insanları cezbetmeye, kendisine çekmeye devam etmektedir. Bu bağlamda biz de
modern Türkiye şiirinin hiç kuşkusuz en dikkat çeken isimlerinden biri olan Tevfik Fikret ile
Cumhuriyet sonrası devrin çok yönlü edebiyatçılarından olan Vedat Türkali’nin birer şiirini
mukayese etmek, bu iki şahsiyet arasında hayatları ve birer şiirlerinin yakınlık ve
farklılıklarını tespit ve tahlîl etmek istiyoruz. İnceleme konusu olarak bu iki şairin bu iki ünlü
metnini tercih etmemizin sebebi, Türkali’nin şiiriyle bir anlamda Tevfik Fikret’e cevap
vermesi, ona hitap etmesidir. Özellikle şiirin başlığının hemen altına “Sis” şairine ithaf
edilmiştir.”cümlesiyle başlaması, adeta henüz metnin başında okuru metinlerarası bir
okumaya davet eder. Bununla birlikte metinler, içerikleri açısından karşılaştırıldığında da çok
fazla ilgi kurulabildiği görülmektedir. Fakat buraya geçmeden önce, özetle iki şairin
yaşamlarına dair bazı bilgileri paylaşacağız.
Asıl ismi Mehmed Tevfik olan Tevfik Fikret (1867-1915) baba tarafıyla büyük babası
Çankırı sancağına bağlı Çerkeş kazası eşrafından Ahmet Ağa’dır. Ahmet Ağa, oğlu Hüseyin’i
okutmak üzere İstanbul’a götürür. Tevfik Fikret’in babası olan Hüseyin Bey, burada okuyup
çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, mutasarrıflığa kadar yükselmiştir. İsmail Hikmet
Ertaylan’ın anlatımına göre Tevfik Fikret’in babası dürüst ve çok dindar biridir (Ertaylan,
1963: 13). Annesi Hatice Refia Hanım’dir ve kendisinin anne ve babası Sakız adasından,
aslen Rum olup sonradan Müslümanlığa geçmiştirler. Tevfik Fikret 1867’de İstanbul’da
dünyaya gelmiş, Mahmudiye Vâlide Rüştiyesi’nde okurken 93 Harbi (1877-78 Osmanlı – Rus
Harbi) nedeniyle Balkanlardan gelen göçmenler bu okula yerleştirilince, babası onu
Galatasaray Sultanîsine yazdırmıştır (Ertaylan, 1963: 7-10). 1888’de Galatasaray Sultanîsi’ni
birincilikle bitirir; çeşitli dairelerdeki memuriyetleri kısa süreli olur. 1892 yılında Galatasaray
Sultanîsinde başladığı müdürlük vazifesini 1895 senesinde bırakmıştır. 1896 yılından
ölümüne kadar ise Robert Kolej’de öğretmen olarak çalışmıştır (Akay, 2007: 16-17).
Edebiyata ve sanata yakınlığı çocukluk yıllarında başlayan Tevfik Fikret’in henüz öğrencilik
yıllarında çeşitli süreli yayınlara gönderdiği şiirleri adının duyulmasını ve tanınmasını
sağlamıştır. 1896 yılında, hocası olan Rezcaizade Mehmut Ekrem’in tavsiyesiyle Servet-i
Fünûn mecmuasının başına getirilmiş ve 1901 yılına kadar da buradaki görevini sürdürmüş ve
1915 yılında şeker hastalığından vefat etmiştir (Akay, 2007: 17-21). Fikret’in öncülük ettiği
Servet-i Fünûncular, bir edebiyat grubu olarak roman, şiir ve hikâye alanında modern Türkçe
edebiyatın gerçek anlamda başlatıcıları olmuşlardır, diyebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar,
“Yahya Kemal Hakkında” başlıklı yazısında onun için“Tevfik Fikret memlekette mevcut şiir
telâkkisini büsbütün değiştirdi” (Tanpınar, 2000: 320), derken bir başka yazısında Tevfik
Fikret’in kendisi ve modern Türkçe şiiri için öneminden şöyle bahseder:
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“[...]Fikret benim için bir şairden ziyade bir kahramandır. Sanatı eski bulunabilir. İhmal
edilebilir, okunur, okunmaz, fakat talihin kendisine nasip ettiği büyük rolü unutulamaz.
Fikret, bir devrin manevî tarihine kendi karakterinin mührünü basabilmek için en müsait
şartları bulmuştur. Eserini vermeğe başladığı zaman, edebiyatımız âdetâ bomboştu. Eski
tarz, bir iki beyhude canlanma tecrübesine rağmen can çekişiyordu. Kendisinden evvel,
yeniliği başaran neslin en kuvvetli şahsiyeti olan Namık Kemal ölmüş, yeri boş kalmış,
Hâmid’le Recâizâde Ekrem asıl eserlerini vermişler, yapacaklarını yapmışlardı. Kendisi
ile işe başlayan diğer Servet-i Fünûn şairlerine gelince, onlar, yeni bir eserin geniş bir
tabaka tarafından derhal anlaşılması ve benimsenmesi için elzem olan ruh kudretinden
ve büyük cazibeden mahrumdular. Ayrıca Fikret mizaç, terbiye, muhit itibariyle de
tesadüfün kendisini seçmiş olduğu vazifeye müsait bir hilkatte idi” (Tanpınar, 2000:
266).
Tanpınar bu sözleriyle modern Türkçe şiirde Fikret’in yerini de tespit ve işaret etmiştir.
Vedat Türkali (1919-2016) baba tarafından Ahlatlı, anne tarafından ise Kerküklüdür. Babası
gençliğinde Samsun’a yerleşmiş ve burada evlenmiştir. Yoksul bir ailenin tek erkek
çocuğudur. Çok dindar bir aile ortamında çocukluğunu geçirmiş, lise yıllarında edebiyata ilgi
duymuş ve şiirler yazmıştır. Henüz lise yıllarında bir şiiri ve bir şiir çevirisi yayınlanmıştır.
Liseyi Samsun’da okuduktan sonra İstanbul’da edebiyat okumak için gelmiş ve burada askeri
öğrenci kontenjanından kaydını yaptırmış ve mezuniyet sonrasında askeri öğretmen olarak
orduda görev almıştır. Çocukluğu dindar bir aile ortamında geçen Vedat Türkali, babasının
çok dindar, kızkardeşlerinin hafız olduğundan ve kendisinin birçok kez Kur’anı
hatmettiğinden bahseder (Türkali, 2015: 10). Henüz lise yıllarında komünizme ilgi duymuş ve
üniversite yıllarında komünist partisine katılmak istemişse de bu isteğini yerine
getirememiştir. Zira o yıllarda Türkiye Komünist Partisi yeraltında çekilmiş ve bir anlamda
faaliyetlerini durdurmuştur. Öğretmenliğinin ilk zamanlarında Türkiye Komünist Partisi
yeniden gizli faaliyetlerine başlayınca partiye katılmış (Açıkgöz, 2015: 102-103) ve 1951
yılında TKP’ye yönelik operasyon kapsamında, yüzbaşı öğretmen iken tutuklanmış yedi yıl
hapis yattıktan sonra tahliye edilmiştir. Bundan sonra sinemada 1960-1980 yılları arasında
zaman zaman uzaklaşsa da senarist ve yönetmen olarak çalışmış, Türkiye sinemasında
toplumcu bir çizgide ürünler vermiş, senaryolar yazmıştır. Üniversite yıllarından sonra da şiiri
sürdüren Türkali, bir süre sonra şair olamadığı kanaatina varıp şiiri bırakmış ve 1970’li
yıllarda yazmaya başladığı ve 1974 yılında bitirdiği Bir Gün Tek Başına isimli romanıyla
Milliyet Roman Yarışmasında birincilik almış ve bundan sonra ölümüne kadar romancı
kimliğiyle edebî faaliyetlerine devam etmiş, toplumcu çizgideki romanlarıyla öne çıkmıştır.
Bu iki şairin hayatlarına bakıldığında, değinmeden geçemeyeceğimiz iki ortak nokta olduğunu
görürüz. Birincisi ikisi de çocukluklarını dindar aile ortamında geçirmişler; ikincisi de henüz
çocuklukta sanata bir ilgileri olduğu anlaşılmaktadır. Fikret’in henüz ortaokulda resme
meraklı olduğu (Ertaylan, 1963: 13) ve ilk şiirlerini Galatasaray Sultanisinde öğrenciyken
Tercüman-i Hakikat gazetesinin 8 Şubat 1884 tarihli nüshasında Nazmî mahlasıyla
yayınlandığı (Ayvazoğlu, 2019: 70) bilinmektedir. Türkali’nin de lisede öğrenciyken bir telif
bir de tercüme olmak üzere iki şiir çalışmasının devrin Altın Yaprak isimli Bafra halkevi
dergisinde yayınlandığı bilinmektedir (Türkali, 1937) İkisinin de çocukluklarındaki dindarlık,
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aile ortamlarının bir getirisidir ve bu ortamdan uzaklaşıp da kendi çizgilerini belirlemeye
başladıkları yıllarda bu çizgilerini terk ederler. Hatta tam aksi yöne meyl ederler. Çünkü
Vedat Türkali ömrünün sonuna kadar maksist, komünist, ateist olarak yaşamıştır. Tevfik
Fikret için de bilhassa “Tarih-i Kadim” ve “Tarih-i Kadime Zeyl” şiirleri nedeniyle ateist
olduğu söylenmektedir (Ayvazoğlu, 2019: 488-490). Bu özellikleriyle her iki ismin de
toplumsal form ve normların dışına yöneldikleri ya da bunların dışında konumlandıklarını
söyleyebiliriz.
“Sis” ve “İstanbul”da Form ve Muhteva
Tevfik Fikret’in Rumi 18 Şubat 1317’de (2 Mart 1902) tarihli şiiri “Sis”, elden ele dolaşıp
okunmuşsa da yayınlanması ancak İkinci Meşrutiyet’in ilanı sonrası Tanin gazetesinin ilk
sayısında ve Rübab –ı Şikeste’nin üçüncü baskısında yer alacaktır (Parlatır, 2004: 70-71).
Ahmet Hamdi Tanpınar “Sis”in, Tevfik Fikret şiirinde bir dönüm noktası olduğu
kanaatindedir ve bu şiir için şunları söyler: “Sis, bir infial ânının, herhangi bir istiare ile
ifadesi değildir. Belki Abdülhamid devrinin bir hasta odasını andıran vehimli İstanbul’unun
geniş bir vision’da toplanmış bütün bir romanıdır” (2000: 273-274). Mehmet Kaplan’a göre
ise Tevfik Fikret bu şiiriyle Meşrutiyet’ten önceki sanatının zirvesine erişmiştir (Kaplan,
2012: 114). Vedat Türkali’nin “İstanbul”u da Türkali’nin şiirleri arasında en çok bilinen ve
beğenilenidir, diyebiliriz. Bu şiir de “Sis” gibi yayınlanmadan önce gizlice elden ele dolaşmış,
yıllar sonra yayınlanabilmiştir. Çünkü Vedat Türkali şiiri yazdığ yıllarda askeri öğretmen
olarak orduda görevlidir ve bu şiirin ona ait olduğunun ortaya çıkması onun politik kimliğinin
açığa çıkması anlamına gelecek, mesleğini de kaybetmesine yol açacaktır.
Şimdi bu iki şiirin biçim ve içerik yönünden yakınlık ve farklılıklarını tespit etmeye
çalışacağız.
1.

Form

Tanpınar’ın “İstibdad’ın romanı” (2000: 274) olarak nitelediği bu şiirin öncelikle fiziksel
özelliklerine bakmak ve -varsa- Türkali’nin “İstanbul’u ile formal yakınlıkları ve
farklılıklarını tespit etmek istiyoruz.
“Sis” toplam kırk dört beyit yani seksen sekiz mısradan oluşmaktadır ve şiirin son beytinden
önce ayrı bir mısrada tekrar edilen “Hele sizler...” ifadesiyle birlikte seksen dokuz mısra
olmuş olur ki Vedat Türkali’nin “İstanbul”u da toplamda seksen dokuz mısradan
oluşmaktadır. Fikret’in aruz vezniyle kaleme aldığı bu şiirde Mef’ûlü-mefâîlün-mefâîlünfa’ûlün kalıbı kullanılmıştır. Bu kalıbın özelliğini Haluk İpekten şöyle aktarmaktadır:
Aruzun hareketli ve âhenkli kalıplarındandır. Türk şâirlerince benimsenmiş ve çok
kullanılmıştır. Eski devirlerden başlayarak her tür şiirde ve özellikle kasîde ve
gazellerde görülür. Müstezâd nazım şeklinin asıl kalıbı budur. Son yüzyıllarda bu
kalıpla bir hayli de şarkı söylenmiştir. Tanzimattan sonra da çok kullanılan
kalıplardandır. (İpekten, 2005: 188)
Vedat Türkali’nin şiiri ise kalıplardan azade, serbest bir şekilde organize ettiği görülmektedir.
Bununla birlikte Fikret’in ağır, yer yer sözlükle okunabilen, Arapça ve Farsça kelime ve
kelime kalıplarıyla yüklü metni karşısında Türkali’nin metni çok duru bir Türkçeyle
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yazılmıştır. Hatta “Sis”teki sanatkârâne dil karşısında “İstanbul”daki dil fazlasıyla gündelik ve
nesre yakındır, diyebiliriz.
Fikret’in öncüsü olduğu Servet-i Fünûn grubunun şiire yaklaşımı, geleneksel olandan bir
kopuş ve yeniliğe adeta saldırırcasına bir benimseyiştir. Aslında İbrahim Şinasi Efendi ile
başlatılan modern Türkçe şiir, onun takipçileri olan Namık Kemal, sonrasında Recaizâde
Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hâmid ile gelenekçi kanadı temsil eden edebiyat çevreleriyle
ciddi bir kopuş yaşanmıştır. Fakat Servet-i Fünûn şiirine öncülük eden Tevfik Fikret ve Cenab
Şahabettin ile yeni edebiyat anlayışının zaferi kesinlik kazanmış ve eski edebiyat taraftarları
da giderek köşelerine çekilirken bu zaferi de kabul etmek yahut hakkını teslim etmek
durumunda kalmışlardır. Burada ilk önce dilde başlayan sadeleşme, giderek şiir üslûbunun da
köklü bir değişimine yol açar.
Dilde sadeleşme ile geleneksel divan şiirinin dışında, halk şiirini andıran bir tarzda şiirler
ortaya çıksa da, özellikle Servet-i Fünûn’da dil giderek “ağırlaşır”. Ses değerleri, sözlerdeki
müzikalite nedeniye sözlüklerde kalmış, kullanımdan düşmüş bazı kelimeler şiirlerde
kullanılmıştır. Bunun yanında sadece kelimelerin değil, aruz kalıplarının da müzikalite için
seçildikleri bilinmektedir. Ali İhsan Kolcu Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin şiirinde “şekil
mükemmeliyeti” (Kolcu, 2010: 16) olduğunu vurgulamaktadır. Onun mesnevi tarzını yanında
gazel, terci-i bend, müseddes, tahmis ve bend kullandığını ifade eden Kolcu’ya göre şiiri şekil
yönünden yenileştirmesi Fikret’i öne çıkaran yanlarından biridir:
Fikret yenilik arayışalarını nazım şekillerinde de sürdürür. Bir yandan Parnasyenlerin
çok önem verdikleri şekil mükemmeliyetini uygulamayı sürdürürken öte yandan klasik
nazım şekilleri üzerinde kimi tasarruflarda bulunarak şiirimizin şekil bakımından
zenginleşmesine çalışır. (Kolcu, 2010: 50)
Kaplan da Fikret’in şiirinde şekil ve muhtevanın organik bir bütünlük oluşturduğunu ve
bunun Fikret’in şiirinin en önemli yanı olduğunu belirtir. Ona göre “Fikret bunu hem
muhteva, hem kompozisyon - muhtevanın bir plana göre geliştirilmesi- , hem sembol, hem de
birbirine bağlı cümleler ile sağlar (1995: 257)”. Bu bağlamda “Sis”e baktığımızda şiirin beş
birime ayrıldığını söyleyebiliriz. Birinci birim dört beyitten oluşur, “Ey sahn-ı mezâlim...” ile
başlayan ikinci birim ise altı beyitten oluşmaktadır. Üçünci birim “Hariçten, uzaktan açılan
gözlere süzgün” mısrasıyla başlar ve beş beyittir. Bundan sonra “Örtün, evet ey hâile... Örtün
evet ey şehr; / Örtün ve müebbed uyu, ey fâcire-i dehr!” beyti yer alır. Şiirde bu beyit toplam
iki kez tekrar eder. Buradakinin dışında bir de bu bölümün ve şiirinde sonunda görürüz.
Dolayısıyla “Ey debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar” mısrasıyla başlayan bu son birimi de
bu beyitler arasında konumlandırabiliriz.
Seslerin yarattığı ahenkten yararlanan Fikret’in bu şiirinde mısralar beyit olarak
kafiyelendirilmiş ve zaman zaman bazı mısralarda kafiyeyle birlikte redif kullanımından
istifade ettiği de görülmektedir. Örneğin; şehr/dehr; alaylar / saraylar; ma’bed / mukayyed;
somurtmuş / unutmuş. Burada yer verdiğimiz bu aynı beyitlerin sonunda yer alan bazı
kelimelerin mısra sonlarında koyu yazılan kısımlar birbiriyle kafiyeli kullanımlardır; italik
yazılan “-lar” ve “-muş” ise rediftir. Şiirde en çok göze çarpan şekil özelliklerinden biri “Ey”
nidasıdır. Bunun yanında şiirde aliterasyon (ünsüz tekrarı) ve asonans (ünlü tekrarı)
kullanımını da “Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid” mısrasındaki “z” sesinin tekrarı ve
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“Kâtil kuleler, kal’alı zindanlı saraylar”, “Ey dahme-i mersûs-ı havâtır, ılı ma’bed”
mısralarındaki “l” ve “m” sesleri ve bütün mısralardaki a, e ve i sesleriyle örneklenmek
mümkündür.
Vedat Türkali’nin şiirinde herhangi bir ölçü kullanılmadığı gibi, özel bir kafiye kullanımı da
görülmemektedir. Bununla birlikte “gözün vardır” / “yazın vardır” / “sözün vardır”;
“sırrımızı” / “kıpkırmızı” gibi kelime ve kelime gruplarında “z” ve “-mızı” ses ve ses
kümeleri kafiye, “-ün/-ın vardır” redif olarak kullanılmaktadır. Fakat bütün şiir
düşünüldüğünde bu tarz kullanımların çok olmadığı görülmektedir. Şiirdeki mısraların
uzunluk kısalıkları açısından da yani mısralardaki hece sayıları açısından da bir uyumsuzluk
vardır. Örneğin, “Yumurta masalıyla büyütülür çocukların / Hürriyet yok/ Ekmek yok / Hak
yok/ Kolların ardından bağlandı” mısralarında bu uyumsuzluk rahatlıkla görülmektedir. Bu
bağlamda iki şiir arasında mısra sayılarının aynı olması dışında şekilsel bir yakınlık bulmak
zor olduğu gibi Fikret’in mükemmeliyetçi estetik yaklaşımının da izlerini Türkali’nin şiirinde
bulmak imkânı yoktur.
2. Muhteva
Türkali’nin şiirini “Sis şairine” ithaf etmesi ve mısra sayısına kadar şekilsel benzerlik
kurmaya çalışmasının yanında, şiirlerin içerik olarak da yakınlıkları açıktır. Muhtevası
nedeniyle bakıldığında her iki şiirin de merkezinde İstanbul yer almaktadır. Fakat buradaki
“İstanbul”, temsil ettikleriyle öne çıkarılmaktadır. İsmail Parlatır’a göre “Şiirin bütününde
hâkim olan unsur, ‘nefret’ ve ‘lanet’tir; istibdad idaresine ve buna boyun eğen zihniyete
yönelik lânet ve nefrettir. İşte bu yönüyle şiir, siyasî bir atmosfer taşır” (Parlatır, 2004: 71).
Mehmet Kaplan ise şiir üzerine yaptığı tahlilde Servet-i Fünun’da “Sanat için sanat”
anlayışıyla eser verildiğinden bahseder. Ona göre bu grupta yer alan isimler sanat ile ahlak
mülahazasında önceliği sanata verirler. Fikret’in de bu anlayışla yazdığını aktarır ve ekler:
Fikret’te de kuvvetli bir estetizm vardır. Fakat onda üstün gelen taraf, daha ziyade ahlâk
duygusudur. ‘Sis’te bu davranış pek belli değildir. İstanbul’un güzelliğini itiraf eden
Fikret, ahlâk çöküşü nedeniyle ondan nefret ediyor. Fikret’in bu ‘kirli fahişe” imajı
üzerinde bu kadar fazla ısrar etmesinin sebebi budur (Kaplan, 2012: 112).
Fakat Kaplan’ın bu yorumuna temkinli yaklaşmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü şiirde (11.
beytte) bu güzellik uzaktan bakana mavi gözlerini süzerek bakan şehir, sevimli gelebilir.
Fakat gerçekte, yaklaştıkça bütün çirkinliğiyle şehri tasvir eden de Fikret’tir.
Şiirlere baktığımızde Fikret’in “Sis”i şu satırlarla başlar:
Sarmış yine âfâkını bir dûd-i muannid,
Bir zulmet-i beyzâ ki peyâpey mütezâyid.
Tazyîkının altında silinmiş gibi eşbâh,
Bir tozlu kesâfetten ibâret bütün elvâh;
Bir tozlu ve heybetli kesâfet ki nazarlar
Dikkatle nüfûz eyleyemez gavrına, korkar.
Lâkin sana layık bu derin sütre-i muzlim,
517

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Lâyık bu tesettür sana, ey sahn-ı mezâlim! (Fikret, 2010: 295)
Şiir bir mekân tasviriyla başlar. Gittikçe artan bir sis yığını altında bütün görüntüler silinmiş,
kaybolmuştur. Her şeyi kaplayan bu kesif sis perdesinin, görenleri korkuttuğunu söyleyen
şiirdeki ses, bu ilk bölümün son iki mısrasında muhatabının kim olduğunu da belirtir. “Ey”
nidası, ilk defa bu satırda karşımıza çıkarken şiirin genelinde toplam altmış defa kullanıldığı
görülmektedir. Mehmet Kaplan bu şiiri yorumlarken bir yerde şu ifadeleri kullanır:
Sis şiiri, esas itibariyle Fikret’in daha önce birçok örneğini verdiği sembolik tablo veya
tasvir şiirlerinin belirli bir mekân, zaman ve sosyal hayata tatbikinden ibarettir. Şiire
hâkim olan kötümser görüş daha önceki şiirlerinde de vardır. Burada yeni olan henüz
dinleyicisini bulamamış hitabet tonu ile tel’indir. 1900 yılından sonra içine düştüğü ruh
hâli Fikret’in kötümserliğini adamakıllı arttırmıştır. Fikret kendisini kopmuş hissettiği
şehir ve toplumu, kendi dışında açık ve seçik bir tablo olarak görmüştür. (Kaplan, 1995:
154)
Kaplan’a göre bundan önceki şiirlerinde hayata karşı menfi bir tavır aldığı görülen Tevfik
Fikret, “Sis” ile bu bedbinlik ve nefret duygularını topluma yönlendirmiştir (Kaplan, 1995:
101-102).
Hem aktarılan yorumlardan hem de alıntılanan satırlardan da anlaşıldığı üzere Tevfik
Fikret’in şiirinin başlığından başlayan sakla/n/ma, nefret ve kaçış arzusu, şiirin bütününe
yayılmıştır. Hilmi Uçan, Baudelaire’in bir şiiriyle “Sis”i mukayese ederken, “Şehir, kendi
birikimiyle sanatçıyı sıkar, boğar ya da ferahlatır (Uçan, 2010: 182) diyerek kent ile sanatçı
arasındaki irtibatı yorumlar. Bu bağlamda kent Fikret için sıkıcı ve boğucudur. Oysa Vedat
Türkali’nin şiirinin başlangıç satırlarından itibaren şairin İstanbul kentine olan muhabbetini ve
özlemini görürüz:
Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünürüm İstanbul
Binbir direkli Haliç’inde akşam
Adalarında bahar
Süleymaniye’nde güneş
Hey sen ne güzelsin kavgamızın şehri (Türkali, 1988: 7-8)
Fikret’in şiirinde okurunu bekleyen karanlık atmosfer ya da çevre tasvirine karşıt olarak
Türkali’nin şiirinde her şeyden önce “umut”, “sevgi” ve “yaşam sevinci” vardır, diyebiliriz.
Türkali açılışı “salkım salkım tan yelleri” ile, yani zulmetten karanlığa giden bir vakit olarak
“tan” vaktinden başlar. TDK elektronik sözlüğü “tan” sözcüğü için “Güneş doğmadan önceki
alaca karanlık, fecir” açıklamasını vermektedir. Yani aslında Türkali de şiirine Fikret gibi
“karanlık” ile başlar. Fakat onun “karanlığı” şafağa gebedir. Şair İstanbul’dan uzaktadır ve
şehre olan özlemini “mavi patiskaları yırtan gemileriyle”, “Haliç’te akşam”, adalarda bahar,
Süleymaniye’de güneş sahneleriyle hatırlar. Bunlara bir de ilk bölümün sonunda yer alan ve
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şairin İstanbul’a olan sevgisini açıkça ifade ettiği satır ile Tevfik Fikret’in yaklaşımından ne
kadar uzak ve karşıt bir pozisyondan kente baktığını görürüz.
Fikret’in yaklaşımı “dışarıdan” ve uzaktan bir bakışla başlar ve giderek merkeze yönelir.
Vedat Türkali’nin de bakışı uzaktan ve panoramiktir. Yaratılan imajlar açısından da iki şairin
şiirlerinin başında bir nefret ve muhabbet karşıtlığı çok barizdir. Vedat Türkali’nin şiirinin
ikinci bölümünde “Ve uzaklardan seni düşündüğüm bugünlerde” mısrasıyla başlar ve “Sen
şimdi haramilerin elindesin İstanbul” dizesiyle biter. Bu bölümde şair İstanbul’dan ayrı
oluşunu şiddetle hissettirmek, bu ayrılığın gönülsüzce gerçekleştiğini kuvvetle vurgulamak
ister gibi “uzaklardan” kelimesini üç satırda birer kez tekrar eder. Şehrin “Sen şimdi
haramilerin elindesin İstanbul” mısrası, şairin doğrudan doğruya ideolojik yaklışımıyla
alâkalıdır, diyebiliriz. Çünkü bu şiiri yazdığı zaman Vedat Türkali askeri öğretmen olarak
Maltepe Askeri Lisesinde edebiyat öğretmenidir. İkinci emperyalist paylaşım savaşı nedeniyle
savaşın İstanbul’a sıçraması riskine karşılık, okul Akşehir’e taşınmıştır. Türkali de mecbûren
İstanbul’dan ayrılmış ve ilk görev yeri olan Akşehir’e gelmiştir. Dolayısıyla o, gerçek
anlamda İstanbul’dan uzaktadır. Buradaki “harami” tabiri ise, onun ideolojik tutumunun
yansıması olarak yorumlanabilir. Çünkü henüz lise yıllarında komünist ideolojiyi benimseyen
ve bütün üniversite yılları boyunca Türkiye Komünist Partisi’ni arayIP durmuş olan yazar,
tam da o yıllarda partinin faaliyete başladığını öğrenir ve parti faaliyetlerine katılır.
Hasan Akay “Sis”i yorumlarken onu muhteva açısından üç kısma ayırmaktadır: 1)İstanbul’un
genel görünüşünün bıraktığı izlenim. 2) Şehri oluşturan çeşitli maddi varlıklar ve onların
temsil ettikleri anlamlar. 3) Şehirde yaşayan insanlar, ahlakları, davranışları, çeşitli zümreler
ve tipler (Akay, 2007: 75). Bu üç başlık altında iki şiiri karşılaştırırsak, birinci başlık için
yukarıdaki açıklamaları yeterli görüp ikinci başlığa baktığımızda, burada “Sis”te beşinci
beytin sonuna kadar giriş bölümü olarak tasnif edebiliriz. Çünkü burada maddi bir görüntüden
ziyada şairin gözünde gittikçe kesifleşen bir sisin içinde kalıp görünmez olan bir şehir vardır.
Bu şehir görünmemeyi, gözden kaybolmayı hak etmektedir. Altıncı beyitten itibaren yukarıda
“sahn-ı mezâlim” olarak nitelenen mekânın neden bu sıfatı hak ettiği açıklanır: Çünkü bu
zulümler sahnesi, facialarla donanmıştır; gösteriş ve görkemin beşiği ve kabridir; eskiden beri
Doğu’nun göz kamaştıran kraliçesi; kanlı aşkları tiksinmeden zevk düşkünü bağrında
besleyen, Marmara’nın mavi kucağında ölmüş gibi uykuya dalmış olan yığın, bin kocadan
arta kalan bakire gibi dul ve hâlâ güzelliğinde tazeliğin büyüsü vardır ve hâlâ kendisini
izleyen bakışları üstüne titretmektedir. Dışarıdan, uzaktan bakan gözlere çok cana yakın
görünse de, bu canayakınlık, en kirli kadınlardaki gibi bir canayakınlıktır ve onda hislerin,
gözyaşlarının bir kıymeti, tesiri yoktur. Şaire göre daha ilk kuruluşunda hiyanetin görünmez
eli, onun harcına lanetin suyunu katmıştır. Bütün zerrelerinde pisliğin sahteliği vardır. Hep
sahteliğin, hasedin, çıkarcılığın pisliği ve bunlarla yükselmenin umudu vardır. Barındırdığı
milyonlarca ceset arasından alnı ak kaç tane çıkacağını sorarken de kuşkuludur. Bu bölüm on
yedinci beyte kadar sürer ve,
Örtün, evet, ey hâile...örtün evet ey şehr;
Örtün ve müebbed uyu, ey facire-i dehr!..
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Mısralarıyla açıkça “ey şehr” diyerek isim vermeden İstanbul’a seslenir. Saydığı olumsuz
sıfatlardan sonra, sis perdesiyle örtünmesini ister onun. Böylece bütün “pisliği” ile bu örtünün
ardında kalacaktır.
Türkali’nin şiirinde ise buna denk gelen satırlarda şairin toplumcu yaklaşımı görülmektedir.
Fikret, toptancı bir tutumla “milyonlarca ceset rasından bile alnı pir û pak” birkaç kişinin
çıkacağından şüpheliyken Vedat Türkali toplumcu bir yaklaşımla ikiye ayırır İstanbul halkını.
Bir yanda İstanbul’u elinde tutan “haramiler” vardır. Plajlarında karaborsacılar yağlı
gövdelerini kumlara sererken, kürtajlı genç kızlar karşılarında cilve yapar ve bunlar
karaborsacılığın meyvasını birlikte tüketirken fakirin sofrasında yokluk vardır. Et, tereyağı ve
şeker, yoksul mahallelerine yolu düşmeyen padişahın üç oğludur. Yumurta masalıyla
büyütülür çocuklar. Üstelik bu yoksulluk sadece bunlarla sınırlı değildir. Çünkü, insanlar
ekmek kadar, hak ve hürriyetten de yoksundur. Yol başları haramiler tarafından kesilmiştir,
onlardan gayrısına yaşam hakkı tanınmamaktadır.
“Sis”in yirmi sekizinci beytine kadar olan kısmında Fikret adeta bir distopik felaket manzarası
serer önümüze. Bölümün ilk mısralarında karşımıza “debdebeler, tantanalar, şanlar, alaylar;
kaatil kuleler, kaleli, zindanlı saraylar” çıkar. Üçüncü mısrada “hatıraların kurşun kaplı
kubbesi, ulu mâbet”ten sonra “her biri birer tutsak devi anımsatan gururlu sütunlar”, “dişleri
düşmüş, sırıtan sur kafilesi” gibi imgeler imparatorluğun parlak günlerinden sonraki virane
hallerini tasvir etmektedir. Medrese ve mahkeme aslında din ve adalet kurumlarını temsil
eden iki mekândır. Fakat şair “tavanı çökük medreseler, mahkemecikler” ifadesiyle bunların
viraneliğini dile getirirken tavanı çökük medrese ve mahkemecik metaforu ile sadece fiziksel
anlamda kurumların içine düştükleri acınası durumu vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda ilim
ve adaletteki çöküşü de vurgulamaktadır, diyebiliriz. Sonraki mısralarda şu hususiyetler
eleştirel bir dille verilmektedir: Servilerin siyah gölgelerinde binlerce sabırlı dilenci; geçmişe
rahmet diyen mezar taşları, her biri velveleli bir hatıra uyandıran türbelerinde yatan atalar;
çamurla tozun savaştığı eski sokaklar; itin kopuğun uyuyup saklandığı viraneler; her biri
kapkara damlarıyla birer yas temsilcisi olan evler; gamlı ocaklar... Şair bu bölümde mekân
üzerinden adalet, yoksulluk, ümitsizlik manzarası öne çıkarır. Saraylar, surlar, kaleler,
zındanlar, medrese ve mahkemeler, evler ve konaklar virane haldedir. Yirmi sekizinci beyte
kadar şair bunları kişileştirerek onlara seslenirken mekân üzerinden anlatılan ya da harabe
mekânlar üzerinden somutlaştırılan yoksulluk ve yoksunluk anlatılmaktadır. Oysa yirmi
dokuzuncu beyitten itibaren insana yöneldiğini ve soyut değerler üzerinden eleştirilerini
sürdürdüğünü söylebiliriz.
Ey mîdelerin zehr-i takazâsı önünde (Ey midelerin sıkıştıran zehri önünde)
Her zilleti bel’ eyleyen efvâh-ı kadîde; (Her türlü âdiliği yutan kara kuru ağızlar;)
Ey fazl-ı tabiatle en âmâde ve mün’im (Ey tabiatın lütfuyla her şeye yatkın ve nimet
içinde)
Bir fıtrata makrûn iken aç, âtıl û âkım, (Yaratılmışken aç, tembel ve kısır,)
Her nîmeti, her fazlı, her esbâb-ı rehâyı (Her nimeti, her fazlı, kurtuluşun bütün
nedenleri)
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Gökten dilenen züll-i tevekkül ki... mürâyi! (Gökten dilenen sahte tevekkül zilleti!2)
Gibi beyitlerde, tabiatın lütfuyla her türlü nimet içinde olduğu halde, insanların sahte bir
tevekkül ile gökten nimet dilendiğini söyleyerek onları ve bu anlayışı eleştirir. Talih yolu,
ayak öpmeden geçmektedir; namus, masal uçurumuna düşen bir hatıradır; kişiye
dokunulmazlık ve özgürlük hakkı veren kanun bir masaldır; hak, mahkemelerden sürekli
kovulan, gerçekleşmez bir vaat, ebedi ve mutlak bir yalandır, artık. Vicdanlara kadar ulaşmış
hafiye kulakları, işitilmek korkusuyla susan insanlar, horlanan ve kin beslenen milli gayret;
iki siyasi mahkûm olan kılıç ve kalem; erdem ve edepten nasibini alanların unutulduğu yüzler;
korku yüküyle iki büklüm gezen eşraf ve halk, koca bir millet; hicranla dertli analar, küskün
duran eşler ve bütün bunlara eklenen kimsesiz, avare çocuklar... Fikret böyle bir toplumu ya
da böyle bir şehri görmek istemiyor. Onu son mısrada zevk düşkünü bir kadına benzetir ve bu
sis ile örtünüp sonsuza kadar uyumasını ister. Fikret’in şiirinde şehirdeki bütün kötü, çirkin,
yoksun durumlar için adeta bir lanet, bir beddua okunmaktadır. Vedat Türkali’nin şiirine
baktığımızda ise, benzer bir olumsuz tablo olsa da, onun talebi, Fikret’inkinden farklıdır.
Türkali’nin “İstanbul”unda, bir avuç vurguncu müteahhit, toprak ağası ve onların kemik
yalayan dostları şehrin yönetimini ele geçirmişlerdir. Şair bunlara “haramiler” der.
Karşılarındaki insanlar ise şöyle dile getirilmektedirler:
ve sen esnaf sen köylü sen memur sen entelektüel
Ve sen
Ve sen haktan bahseden Ortaköy’ün Cibali’nin işçisi
Seni öldürürler
Seni sürerler
Buhranlar senin sırtından geçiştirilir
İpek şiltelerin istakozların
Ve ahmak kadınların selameti için hakkında idam hükümleri verilir (Türkali, 1988: 9).
Fakat bunlara karşı zindanlarda, işkence tezgâhlarında zulüm altında sindirilmeye çalışılan
ama gönüllerinde mücadele arzusu ve zafer umudu olan “can yoldaşlar saklıdır
mahzenlerinde” ve şairin umudu bunlardadır. Türkali’nin şiirinde “Boşuna çekilmedi bunca
acılar İstanbul” mısrası geleceğe dair umudu dile getirirken şairin kullandığı “bekle” ifadesi
bir emir kipinden ziyade, mutlaka gelecek olan o zamana kadar sabır talebidir ve şiirin son
bölümündeki farklı mısralarda bu kelimenin dokuz defa tekrar edilmiş olması beklentinin,
arzu edilen sonun mutlaka gerçekleşeceği ümidini artırmakta ve kuvvetle vurgulamaktadır,
diyebiliriz.
İstanbul ile özdeşleşmiş tarihsel nitelikte mekânlar olarak ifade edilebilecek kule, han,
hamam, saray, köş, konak ve surlar, iki şiirde farklı ele alınmaktadır. Fikret’in şiirinde kaatil
kuleler; kaleli ve zindanlı saraylar, hatıraların kurşun kaplı kubbesi ulu mabet; hepsi birer
2

Tevfik Fikret’in şiirinin orijinali için Abdullah Uçman ve Hasan Akay tarafından hazırlanan Çağrı Yayınlarına ait metin;
günümüz Türkçesi için de Fahri Uzun, Ahmet Muhip Dıranas ve Hasan Akay’ın kaynakçada verilen yayınlarından
yararlandık.
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bağlı dev olan gururlu sütunlar; dişleri düşmüş sur kafilesi şeklinde İstanbul’un tarihi
yapılarından bahsedilirken Türkali şiirin son kısmında,
Büyük ve sakin Süleymaniye’nle bekle
Parklarınla köprülerinle kulelerinle meydanlarınla
Mavi denizlerine yaslanmış
Beyaz tahta masalı kahvelerinle bekle”
diyerek şehre olan sevgisini dile getirir. Şiirin genelindeki ümitvar hava, bu mısralarda şehre
duyulan bir sevgiyle öne çıkar. Fikret’in şiirindeki “kimsesiz, avare çocuklar”ı Türkali’nin
şiirinde “Tophane’nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklar” olarak
karşımıza çıkarlar. Fakat Türkali onlardan bahsederken acıma ya da hor görme yahut
görmezden gelme pozisyonunda değildir. Şiirin genelinde görülen biz-onlar karşıtlığını
burada da kullanır. “Tophane’nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla
bekle” diyerek ümitvar atmosferi burada da sürdürür. Çocuklar, yarının büyükleri ve
geleceğin sahipleri olarak önemlidirler. Bu nedenle Türkali’nin şiirinde bu çocuklar, Fikret’in
şiirindekiler gibi, sadece acınmakla yetinilmemiştir. Bu mısralardaki “bekle” ifadesi, o
çocuklara dair umudu da diri tutar ya da “gelecek güzel günler”den onlara da pay düşeceği
fikrini verir okura.
Türkali’nin şiirinin sonlarına doğru, Fikret’in şiirindeki karamsar ve ümitsiz atmosferin
aksine, giderek artan bir ümit tonu vardır. Türkali’de geleceğe dönük ümit ve zafer arzusunun
bariz bir şekilde öne çıktığını söylemek mümkündür. Bilhassa iki şiirin son bölümlerindeki
mısralara baktığımızda Fikret, şehrin pisliği, adaletsizliği, harabeye dönmüş yapıları, hüzünlü,
riyakar, çaresiz görünen insanlarıyla örtünmesini, adeta yıkılıp gözden kaybolmasını isterken
Türkali kente şöyle seslenir:
Bekle zafer şarkılarıyla caddelerinden geçişimizi
Bekle dinamiti tarihin
Bekle yumruklarımız
Haramilerin saltanatını yıksın
Bekle o günler gelsin İstanbul bekle
Sen bize lâyıksın.” (Türkali, 1988: 12)
Böylece Türkali’nin şiirinde kentin “haramiler”den alınması ve “Sen bize lâyıksın” mısrası ile
kente kavuşma arzusunun şiirin sonunda da dile getirildiği görülmektedir.
Sonuç
Tevfik Fikret ve Vedat Türkali’nin “Sis” ve “İstanbul” başlıklı şiirlerinin biçim ve içerik
olarak karşılaştırılmasının neticesinde görülmektedir ki iki şairin yaşama bakışları ve
beklentilerinin farklılığı şiirlerini ve şiirlerine konu olan İstanbul’a yaklaşımlarını da farklı
kılmaktadır. Bir yanda ağır bir baskıcı yönetimin yarattığı ve yıprattığı ama yine de yer yer
açık, yer yer örtülü olarak bu istibdada itirazını dile getiren bir şair olarak Fikret vardır. Onun
şiirinde şekil açısından Türkali’ye göre çok klasik bir biçim vardır. İçerik olarak şiirde
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karamsar, lanetleyen bir yaklaşım vardır İstabul’a karşı. Hatta onun ismini bile anmaz. Oysa
Vedat Türkali’nin şiiri serbest bir biçime sahiptir. Onun yaşadığı dönemde de çok ciddi bir
politik baskı söz konusudur. O, bu baskıcı atmosferde yaşamış, yedi yıl hapiste kalmış ve
birlikte mücadeleye atıldığı arkadaşlarından bazılarının ihanetine, bazılarının ise ağır
işkencelerden yaralanmalarına, çıldırmalarına ve hatta ölümlerine tanık olmuştur. Buna
rağmen onun şiirinde ümit, başat duygudur. Şiirini yazdığı yıllarda henüz hapse girmemişse
de, fikirlerinin ağır cezai yaptırımlar getirdiğinin farkındadır. Tevfik Fikret’i ve onun “Sis”
şiirini sevmektedir ve kendisi de bu şiire “nazire” olarak “İstanbul” şiirini kaleme almıştır.
Fakat adeta bu sevdiği şairin İstabul’a haksızlık ettiğini düşünür gibi, kent ile kenti
yönetenleri ayırır. Kentin güzelliklerini överken, yöneticilerinin onu hak etmediklerini ve
onlara karşı mücadele edenlerin galip geleceklerini şiirinde kuvvetle vurgular. Böylece
Fikret’in, oluşturduğı distopik manzara sonunda adeta şehre “yok ol, sen yaşamayı hak
etmiyorsun” derken; Türkali şiirinde doğrudan doğruya İstanbul’a seslenir ve onun,
haramilerin elinde olduğunu ve mücadeleyle ona layık olanların eline geçeceğini; o günü
beklemesini ister.
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Eser-i Şevket Bağlamında Sözlüklerdeki Yabancı Dil Yapılarının Sözlük Birimlerine
Yaptığı Anlam Katkıları Üzerine Bir Çalışma
Bekir SARIKAYA1
Özet
Son zamanlarda araştırmacılar, sözlükleri kuramsal yönden inceleme çalışmalarına
yönelmişlerdir, aynı zamandakuramları kendine özgü biçimde kullanıp sözlükler üzerinde
uygulamalı çalışmalarda gerçekleştirmelidirler. Böylece sözlükler kullanıma girecek ve
sözlük kullanıcılarına kolaylık sağlanmış olacaktır. Üzerinde çalışılması gereken sözlüklerden
biri Hüseyin Kazım Kadri’nin Türk Lügati, biri klasik Osmanlıca sözlük çalışması olan Eser-i
Şevket isimli sözlüktür. Sözlükbilimi açısından birçok kusur ve hata içeren bu iki sözlük aynı
zamanda bazı meziyetleri bünyesinde barındırmaktadır. Basım ve bilgi yanlışlıkları tashih
edildikten sonra sözlük birimleri tespit edilmeli, tanımlar düzene sokulmalı, maddelerde
bulunan Arapça ve Farsça yapıların sözlük birimlere yapabileceği anlam ve tanıklık katkıları
vb. durumları dikkate alınmalıdır. Bu bildiride Eser-i Şevket’teki madde başı olamayacak
Arapça ve Türkçe madde başları ve içinde geçen Arapça yapılar incelendi. Bu yapıların
tercümesinin madde anlamına ne gibi katkılar sağlayacağı irdelendi. Mesela Arapça fiillerin
belli kelimelerle birlikte kullanıldığı bağlamda kazandığı anlam, sözlükte alt madde olmakta
ve bu madde ile ilgili farklı tanımlar yapılmaktadır. Müellifin derlem havuzunda yer alan
Arapça kelimelerden Türkçeye aktarılan bazı kelime, kelime grubu, cümle vb. unsurlar
sözlüğün anlam birimciklerini ve tanım sayılarını artırmaktadır. İncelemede bazı
eşsesli/cinaslı kelimeler kendi bağlamlarında açıklanmış, sonra birbirleriyle mukayese
edilmiş, bazılarının madde başı yapılmasının gereksizliği belirtilmiştir: Türkçe ṭaş ( )طاشile
َ ), ṭaraf ( ط َرف
َ ) ile ṭırf ()طرف
Arapça ṭāşe (اش
ِ “atıŋ aʻlāsı kerįmün mine’l-ḫayl maʻnāsına”
َ ط
ve ḳavli, ḳolı ile ḳulı gibi.
Anahtar Kelimeler: Eser-i Şevket, dil yapıları, sözlük, anlam katkısı, sözlük birimi.
A Study on the Meaningful Contributions of Foreign Language Structures in
Dictionaries to Lexemes in the Context of Eser-i Şevket
Abstract
Recently, researchers have turned to studies of analyzing dictionaries theoretically. At the
same time, they should use theories in their own unique way and carry out practical work on
dictionaries. Thus, dictionaries will be used and dictionary users will be provided with
convenience. One of the dictionaries that need to be studied is the Türk Lügati prepared by
Hüseyin Kazım Kadri, one of which is the classic Ottoman dictionary study Eser-i Şevket.
These two dictionaries, which contain many flaws and errors in terms of lexicology, also
contain some important features. After the printing and information errors are corrected,
dictionary units should be determined, definitions should be organized, and the situations such
as meaning and sample contributions that Arabic and Persian structures in the lexemes can
make to dictionary units should be taken into consideration.
1
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In this paper, the Arabic and Turkish headings of the lexeme in Eser-i Şevket, which should
not have the feature of the heading, and the Arabic structures in them were examined. What
kind of contributions the translation of these constructs would make to the meaning of the
matter was examined. For example, the meaning that Arabic verbs are used together with
certain words becomes a sub- lexemes in the dictionary and different definitions are made
about this item. Elements such as some words, word groups, and sentences that are transferred
to Turkish from the Arabic words included in the author's compilation increase the semantic
units and definition numbers of the dictionary. In the analysis, some homonymous / puny
words were explained in their own context, then they were compared with each other, and it
was stated that it was unnecessary to make the lexeme some of them: Such as Turkish ṭaş
َ ), ṭaraf (ط َرف
َ ) and ṭırf ()طرف
( )طاشand Arabic ṭāşe (اش
ِ "atıŋ alāsı kerįmün mine'l-ḫayl
َ ط
maʻnāına" ḳavli, ḳolı and ḳulı.
Keywords: Eser-i Şevket, language structures, dictionary, meaning contribution, lexeme

Giriş
Arapça kelimelerin dilbilgisi yönünden açıklanması veya kelimenin cümle içinde kullanımı
örnekleri Osmanlı dönemi Türkçe sözlüklerinde görülür. Kelimeler şekil bakımından diğer bir
dile geçerken bazen tek anlamını bazen de birkaç anlamını birlikte götürür. Örneği kullanan
kişiler alıntı olan kelimenin kaynak dildeki anlamını ve cümlesini de vererek açıklarlar. Sonra
kendi dillerindeki anlamı ve bağlamını ele alarak açıklamaya çalışırlar. Kelimenin bazen
kendisi değişirken bazen anlamında değişiklikler olduğu görülür. Kelime yeni yeni anlamlar
kazanabilir. Kelimeler canlı varlıklardır. Diller, dudaklar, dişler vb. kelimelere şekil verirler.
Eser-i Şevket Arapça, Farsça, Türkçe cinaslı/eşyazımlı bir sözlüktür. Şevket Efendi,
sözlüğünün ön sözünde kitabını telif sebebini şöyle açıklar:
“Ve ol vecihle maġbūṭı’l-emāŝil ve’l-aḳrān olup şöyle ki ezmine-i sālife-i maḥdūde-i
meẕkūrede iʻcāzāne bi’l-ġuduvvi ve’l-āśāl śanʻat-i kitābetle iştiġāl üzere olmaḳ ve bāḫuśūś inşā ise Arabį ve Fārisį ve Türkį lügatlerinden ʻibāret bulunmaḳ ḥasebiyle
maḳśūd-ı kem-terānem ḥāşā ʻarż-ı kālāy-ı hüner ve maʻārif olmayup mücerred teşnegān-ı āb-ı zülāl-i şiʻr ü inşā olan ẕevāt-ı meḥāsin-i āyāta şāyed bir fāʼide olur ve bu
cihetle maẓhar-ı duʻā-yı ḫayr olunur mulāḥaẓalarıyla ʻalā ṭarįḳi’l-iḫtiśār kütüb-i luġāt-i
muʻtebereden bi’t-tetebbüʻ ʻArabį ve Fārisį ve bi’l-münāsebe Türkį olarak baʻż-ı cinās
lafẓ ve ḫaṭṭı kelimāt-ı ve elfāẓ-ı müşterekeden maʻdūd luġāt-ı müctemiʻanıŋ ḥurūf-ı
hecāya taṭbįḳan tanẓįm ve tertįbi müddet-i medįde cāygįr-i żamįr ve ḫayāl-güẕār-ı ḥaḳįr
idi.”
Eser-i Şevket, müellifin ifadesiyle şiir ve inşa ile meşgul olanlar için lafızları ve hatları
bakımından cinaslı olan kelimelerin bir araya getirildiği eserdir. Önce Arapça ve Farsça
kelimeler lügatlerden bulunmuş, sonra Türkçe karşılıkları düşünülerek hece tertibiyle
düzenlenmiş bir lügattir. Madde başlarında ve kelime tanımlarında günümüz sözlük
anlayışından farklılıklar arz eder. Modern Sözlüklerde madde olmayan veya olamayacak olan
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ve sadece yazımların aynı olması sebebiyle Eser-i Şevket’e madde başı alınan yüzlerce kelime
vardır.
Günümüz sözlükbilim kuramlarına göre bir kelimenin anlamı verilirken genel sözlük,
lehçebilim, deyimler, terimler, kavramlar vb. sözlüklerden faydalanılır. Alıntı yapılan
kelimelerin anlamı, o dildeki kullanımı, terim, deyim vb. anlamları gözetilerek ortaya
konulmaya çalışılır. Burada ise Arapça ve Farsça kaynaklardan madde başı alma işlemi,
madde başı olabilirliği, maddeyi tanımlama, maddede kullanılan tanıklar ve tanıkların yapısı
vb. durumlar ele alınmıştır. Sözlükbilim açısından değerlendirilirken bazı sözlerin yardımıyla
durum tespitleri yapılmaya çalışılmıştır.
Kısaltmalar
EŞ: Eser-i Şevket
KM: Kâmȗsi’l-Muhȋt
KT: Kâmȗs-i Türkȋ
MBTS: Misâlli Büyük Türkçe Sözlük
ME: el-Mevârid
MÜ: el-Müncid
Kavramsal Çerçeve
Bir ses bileşiminin başlangıçta zihnimizde yansıttığı ilk ve asıl kavrama temel anlam denir.
(Aksan III, 2009: 180) Bu anlam birimleri bağlam, sözce ve konuya göre farklı kavramları
yansıtabilir, bazen de yepyeni düşünce ve duygular aktarabilir. Anlam birimlerin farklı ses,
biçim ve dizim açısına göre zihnimizde oluşturduğu farklı nitelikleri de olabilir. Bütün bu
duygular, düşünceler, nitelikler vb. unsurlar sözlüksel tanımlama yöntemleri kullanılarak
sözlüğe geçer. Sözlüksel tanımlama yöntemlerini; çözümleyici (analytical), sözlük
eşleştirmeye dayalı (word-match), özgüleştirici (typifying), birleştirici (synthetic) ve kurala
dayalı (rula-baset) tanım vb. olarak sıralanabilir. (Jackson’dan Yılmaz, 2017: 205). Öte
yandan kişilere sözcük biriminin anlamı sorulduğunda: “Bizde onun için bu kelimeyi
kullanırlar, bizde şöyle derler” vb. diye başlanarak kelimenin incelikleri anlatılmaya çalışılır.
KT ve MBTS Osmanlıca için ideal sözlükler olduğu ortak görüşü vardır. Birçok araştırmada
bu eserlerden örnekler alınmakta ve araştırmalarda bu sözlükler kaynak olarak
kullanılmaktadır. Bu sözlükler madde başı olabilecek sözcük birimlerini belli bir süzgeçten
geçirdikten sonra almakta ve anlam tanımları sözlüksel tanımlama yöntemleri kullanılarak
yapılmaktadır. 1851’de yazılan EŞ de, KT ve MBTS gibi Osmanlıca bir sözlüktür ama
sözlüksel tanımlama yöntemlerinden zaman zaman ayrılmaktadır. Sözlük genel itibarıyla
Arapça bilgisi olan kişiler için hazırlanmış eşsesli/cinaslı bir sözlük izlenimini vermektedir.
Türkçe sözlüklerde bulunmayan hatta kendisi için sözlüğe bakılmayacak kelimeler veya
kelime bileşenleri bu sözlükte madde başı olarak görülmektedir. Mesela taş kelimesi ile tāşe
kelimesi peş peşe gelir, eşyazımlıdırlar. tāş şeklinde yazılan Türkçe kelimeye cinas olarak
seçtiği Arapça ecvef çekimli fiil tāşe madde başı Osmanlıcanın diğer sözlüklerinde
görülmeyen bir yapıdır. Arapça sözlüklerde tāşe fiili karşısına çıktığında müellifimiz bu
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kelimeyi ekleyerek mi, yoksa tāşe fiilini gördükten sonra taş kelimesini ekleyerek mi cinaslı
bir sözlük meydana getirmiştir? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Başka bir örnek عرف
kelimesini alabiliriz: ʻarrefe, ʻurrife, ʻarrif, ʻirf, ʻarf ve ʻurf olarak altı kelimenin sözlükte yer
almasının amacı metinlerde olabilecek farklı şekillere dikkat çekmektir. Arapça fiillerin
çekimi ve sesletimi/irabı ile ilgili tecrübeyi yansıtırken, bugünkü sözlükbilim anlayışımızın
dışına çıkmaktadır. Öte yandan kolı var, kulı var ve kavli var gibi cinaslı yazımların
sözlükbilimsel olarak öğretici yönü olmadığı halde madde başı yapılması sözlük için ilginç
görünmektedir. Müellifin amacı, bulunduğu bağlamda kavranamayan kelimelerin
varyantlarını sunmak ve metin okuması/çözümlemesi yapan sözlük kullanıcılarına eşsesli
kelimeleri aktarmaktır. Sözlükbilimin gereği yerine getirilmekten ziyade faydacılık ön planda
tutularak kelime okuma becerisi ve anlama tecrübesi aktarma gayreti görülmektedir.
Osmanlıca derslerindeki bilgileri aşan bir yapıya sahip olan Arapça çekimli fiiller veya
Arapça cümle şekilleri sözlük metni içinde yer almaktadır. Osmanlıca sözlüklerde yer alan
kelimeye cinas olması hâlinde bu Arapça kelime veya yapı sözlükte madde başı yapılmış,
cümleleri de tanık olarak kullanılmıştır. Ayrıca yeri geldikçe Türkçe ve Arapça birçok
dilbilgisi konularının da ele alınmasında müellifçe bir sakınca görülmemiştir. Bu
çalışmamızda Arapça yapılardan birkaç yapı ele alınacak ve bu yapıların maddeye sunduğu
anlam katkıları belirtilmeye çalışılacak. Aşağıdaki sorulara da cevap aranmaya çalışılacaktır:
Arapça yapıların tasnifi ve çözümü yapıldığında sözlük bilimi bakımından veya Arapça bilgisi
bakımından sözlük kullanıcısına ne gibi katkı sağlayacaktır?
Bu sözlük ikidilli bir sözlük gibi mi algılanmalıdır?
Tekdilli sözlük olarak kelime tanımları bulunmakta mıdır?
İnceleme
Kelime tanımlarında bazı mikro yapılara dikkat edilir. Madde başları ve maddelerin tanımları
Türkçe sözlüklere göre değerlendirildiğinde Arapça yapıların ve Arapça cümlelerin varlığı
dikkati çeker. Ele alınan az bir kelime kadrosuyla bunları iki bölümde 4 Arapça yapı ile
incelemeye çalışacağız.
1. İsim cümlesi yapısı ve sıfat tamlaması yapısı:
a. talʿat / ene müştâḳun ilâ ṭalʿatike ey rüʾyetike
b. tarf - tırf - taraf; kerȋmün mine’l-hayl
c. tarak - turuk // ṭaraḳu lebenin fį cenāhi’t-tāʾir
2. Çekimli fiil yapısı ve fiil cümlesi yapısı:
a. tāşe - taşşe // Yukalu taşşeti’s-semâʼi tetaşşu ve etaşşet bâbuhȗ medde / yukalu tâşe’ssehmü ani’l-hedefi ey ʻadele ve etâşehu’r-râmȋ
b. zıhrȋ - zahrı - zıhriyy // Yuḳālu itteḫaẕehȗ ẓıhriyyen ey lem yeltefit ʿileyhi ve nesiyehū
c. gasl - gusl - gısl // mâ yuġselü bihi’ş-şeyʻü
1. İsim Cümlesi yapısı ve sıfat tamlaması yapısı
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a. ṭalʿat maddesi
“ṭalʿat cevdet vezninde ʿArabȋdir, görmek maʿnâsına rüʾyet gibi ve minhü ḳavlühüm ene
müştâḳun ilâ ṭalʿatike ey rüʾyetike.” (Ateş, 2017: 16).
talʻat kelimesinin sözcük eşleştirmeye dayalı olarak eşanlamlı T. görmek ve Ar. rü’yet
kelimesiyle tanımlaması yapılmıştır. Kelimenin tanığı ene müştâḳun ilâ ṭalʿatike ey rüʾyetike2
ise talʻat ve rüʼyet kelimesinin eşdeğerliliğini göstermektedir. Arapça sözlük ME’deki
talʻat’ın son anlamı rüʻyet burada tek anlam olarak verilmiştir.
Madde
EŞ
KT
MBTS
ME
başı
talʻat

1. Vecih, yüz
1.
Görmek
2. Hüsn, cemal
manasına.
(s. 886)
2. Rüʻyet

1. Yüz, çehre, güzel
yüz

1. Açık ve
meydanda olan şey.
2. Yüz. 3. Çehre. 4.
Rü’yet (ME: 933)

1. Görme, bakış,
görüş

1. Görme (s. 562)

(s. 452)
rüʼyet

1. Görme,
1.
Görmek
görüş
manasına. 2. Nezaret,
(s. 308)
idare

2. Bakma, araştırma.
3. Yönetme, nezaret
etme, çevirme, idare
etme.

3. Bakma
(s. 676)

(Tablo 1)
Tanıktaki müştâk kelimesi özlem ifade etmektedir, dolayısıyla tal’at kelimesinin tanımı yüz
güzelliği olmalıdır. O hâlde Arapça sözlük ME’de talʻat kelimesinin 4. ve son anlamı görmek
olduğuna göre Arapçadaki anlamı EŞ’ye yansıtılmış olmalıdır. Bu durum, sözlüğün ikidilli
sözlük (Türkçe - Arapça) olarak da kullanılabilmesi amacıyla yazıldığını düşündürmektedir.
Sonuç olarak diğer sözlüklerle mukayese edildiğinde (bk. tablo 1) talʻat kelimesinin en son
çağrışımı olan görmek manası rü’yet kelimesinin tanımıdır. Tanıktaki müştak kelimesi ise
Arapça ve Osmanlıca sözlüklerdeki talʻat’ın 1. anlamı taşıdığını göstermektedir.
b. tarf, tırf ve taraf maddeleri

(Tablo 2, EŞ: 456)
EŞ (s. 456)
2

(Tablo 3, MÜ: 464)

KT (s. 882)

MBTS

Arapça ey kelimesi araya girdiği kelime veya kelime gruplarının birbirlerinin yerine kullanılabileceğini belirtir.

529

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

tarf Far.
tarf
Ar.

1.köşe 2. kenar 3. uç manasına. 4. göz ucu 5. sandık bendi 6. kemer
bend manasına.

1. ʻİnde’n-nazar göz
kapağını tahrik etmek
manasına

1. Yan, cihet. 2. Bakış,
nazar

1. Bakış, nazar. 2. Göz
ucu.

3. Göz ucı

3. Taraf. 4. Kenar, uç

(Tablo 4)
Madde başı olarak  طرفharfleri için tarf, tırf ve taraf olarak üç kelime alınmıştır. tırf kelimesi
Osmanlıca sözlüklerde geçmediğinden tırf şeklinin pek kullanılmadığı anlaşılabilir. tarf
kelimesinde tanımlama yöntemlerinden birleştirici tanım kullanılmıştır. Türkçedeki gibi
mastar veya isim anlamı ile değil de ikidilli Arapça-Türkçe sözlüklerdeki çekimli fiil olarak
madde başı yazılan fiillere verilen anlam verilmiştir. Gözle münasebeti olan varlıklar ve fiiller
kullanılarak tanımı yapılmıştır. Bu kelime Türkçe cümlelerde isim olarak kullanıldığı için
bakış, nazar, gözü tahrik vb. şekilde isim adı olarak yazılır.

Madd
e başı

EŞ

KM

ME

MÜ

KT

MBT
S

tırf

1. Atıŋ
aʻlâsı;
kerȋmün
mine’l-hayl
(s. 456)

-

-

el-kerȋmü
mine’n-nâs (s.
464)

-

-

-

-

tırfe: el-kerȋmü
mine’l-hayl. (s.
464)
el-kerȋmü
mine’l-hayl.
(s. 893)

tarf

Soylu hayvan,
küheylan. (s.
921)
(Tablo 5)

tırf kelimesinin tanımı ise EŞ’deki anlamı ile diğer sözlüklerde geçmemektedir. KM ve ME’de
tarf şeklinde kayıtlı iken MÜ’de ise tırf şeklinin insanlar için, tırfe şeklinin atlar için
kullanıldığı belirtilir. tırf kelimesi anlamlandırılırken Arapça sıfat tamlamasında hayl ile at;
kerȋm ile aʻlâ kelimeleri eşanlamlı olarak kullanılmışlardır. Arapça sözlüklerde kerȋm
kelimesinin tanımında aʻlâ kelimesi kullanılmazken, aʻlâ kelimesinin içinde geçtiği ʻalâ
maddesinde sırasıyla fiil ve isim cümleleri ʻaliye fi’l-mekârim ve recülün ʻâliyü’l-kaʻb (KM:
1417) tanıklarıyla kerȋm, şan, şeref vb. anlamları verilir. Müellif aʻlâ kelimesinin Türkçedeki
anlam genişlemesinden faydalanmış ve sözcük eşleştirmeye dayalı tanım yapmıştır.
EŞ (s. 456)

ME

KT

MBTS

1. Yan, cihet,
canip. 2. Yer,

1. Cihet, yön. 2.
Yöre, yer, bölge.

taraf Far. 1. hisse 2. kıt’a 3. pâre
tara
f

1. Her
nesnenin

1. Her şeyin ucu,
kenarı, kıyısı.
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ucı ve
nahiyesi

2. Bir şeyden grup. 3.
Akit yapanlardan biri.
4. Cömert adam. (s.
921)

memleket. 3. ind,
3. Bir şeyin belli
nezd. 4. Taraftarlık. bir kısmı 4.5.6.
5. 6. vb. (s. 881)
vb.

(Tablo 6)
Üçüncü varyant taraf kelimesinin tanımı ise çözümleyici tanımla başlamış, sözcük eşleştirme
ile bitirilmiştir. EŞ’de yakın anlamlı uç ve nâhiye kelimeleri kullanılmıştır. (bk. Tablo 6).
Sonuç olarak  طرفmaddesi için şunlar söylenebilir. Arapça kelime, tarf ve taraf şeklini
Farsçaya ve Türkçeye ödünç olarak vermiştir. EŞ’de tarf kelimesinin tanımının fiiller için
yapılan tanım gibi olması sözlükbilime uygun değildir. Arapça metni tercümede kullanılmak
üzere yapılmış tanım hissini vermektedir. Madde başı isim olduğuna göre –mA veya –Iş
ekiyle bitirilmiş olsaydı daha uygun olacaktı.
Arapçanın ödünç vermediği tırf şeklinin tanımının, Arapça ve Türkçe isim tamlaması
yapısıyla kerȋmün mine’l-hayl şeklinde verildiği görülür. Osmanlıca ve Arapça sözlüklerde
aʻlâ maddesinde kerȋm kelimesine, nâhiye maddesinde taraf kelimesine yakın anlamlı kelime
olarak ulaşılabilir. Tersi durumda kerȋm maddesinde aʻlâ, taraf maddesinde nâhiye kelimesini
göremiyoruz. Ancak bu durumu yukarıda örneklerde görüldüğü gibi EŞ’de müşahede
ediyoruz.
kerȋmün mine’l-hayl yapısı, Türkçede –In ile yapılan belirtili isim tamlaması atın aʻlâsı ile
yapıldığı gibi –DAn ile yapılan isim tamlaması attan en güzeli şeklinde de yapılabilmesi
Arapça ile Türkçenin ortak yapılarından biri olarak düşünülebilir.
c. turuk – tarak maddeleri

(Tablo 7) (EŞ: 456-457)
Madde
başı

EŞ (s. 457)

tarak

1. Buluṭ bir yere cemʿ olmaḳ. 2. Bir nesne bir nesneniñ üzerine olmaḳ.
3. İʿvicācun fi’s-sāḳ. 4. Ṭaraḳu
lebenin fį cenāhi’t-tāʾir

-

turuk

Tarȋk’in cemʻi

ba. tarȋk

MBTS

1. Yollar. 2.
Tarikatler
(Tablo 8)
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EŞ’de  طرقeşyazımlı olup, tarak ve turuk olarak sesletimi yapılır: tarak kelimesi sözlüklerde
bulunmaz, turuk kelimesi ise T.’de kullanılan kelimedir. Yukarıda belirtildiği gibi turuk yollar
anlamındadır. İkidilli sözlük gibi Arapça sözlüklerin tanımlamalarında görülen şekil vardır.
EŞ genelinde kök harfleri yazılan madde başının mastar gibi (  )طرقdüşünülerek yazıldığı
fakat tanımının “buluṭ bir yere cemʿ olmaḳ, bir nesne bir nesneniñ üzerine olmaḳ” şeklinde
fiil gibi tanımlandığı görülür. Zülfikar, tanımı yapılan kelimenin türü ile tanımın yükleminin
türünün aynı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtir. (Zülfikar, 376). ME’de taraka:
geceleyin doğmak; atraka: başını önüne eğip susmak ve et-tarak: develerin kirlettikleri su,
akıl zayıflığı, çekiçle vurma anlamları verilmiştir (ME: s. 922). Birincisi fiil tanımı, ikincisi
ise isim tanımıdır. Müellif ise sesletimini isim olarak tarak şeklinde yaptığına göre madde ve
tanımı arasında uyumsuzluk söz konusudur.
Bu tarak kelimesinin 3. ve 4. anlamlarını Arapça sözlüklerden mukayese ederek
tanımlarla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunalım:

(Tablo 9) (MÜ: 465)

(Tablo 10) (MÜ: 465)

(Tablo 11) (MÜ: 465)

(Tablo 12) (KM: 970)
tarak kelimesinin 3. ve 4. tanımları Arapça yapılarla yapılmıştır. 3. tanım iʿvicācun fi’s-sāḳ
mübteda ve haberden oluşan çok eğrilik ayaktadır anlamında isim cümlesidir. Bu isim
cümlesi Türkçeye sıfat tamlaması grubu hâlinde aktarılmalıdır. Çünkü sözlükte madde isim
cümlesi ile tanıtılır. Sonuna ek fiil olan –Dır getirilmez. Özne ve yüklem yalın hâlde söylenir.
Madde başı tarak isim/özne, iʿvicācun fi’s-sāḳ ise isim/yüklemdir. iʿvicācun fi’s-sāḳ
cümlesinin Türkçeye isim olarak aktarılması ise ayaktaki eğrilik şeklinde sıfat tamlaması ile
mümkündür.
4. tanım ṭaraḳu lebenin fį cenāhi’t-tāʾir, hem yanlış hem de eksik yazılmıştır. Matbaa hatası
olarak görülebilir. Anlamı kuşun kanadında sütün çoğalması şeklinde çevirisi yapılabilir.
Kanatta sütün çoğalması mümkün değildir. Yukarıda MÜ’den iki kesit hâlinde alınan metinde
(Tablo 10) geçen leyyin “pörsüklük” kelimesi yanlışlıkla leben “süt” olarak yazılmış olabilir.
Tablo 11’de geçen taraka cenâhu’t-tâʼir kelime grubu, ilteffe ile eşanlamlı kabul edildiğine
göre kuşun kanadı sık olmak anlamı verilmiş olur. KM’de (Şekil 12) cenâh kelimesi yerine rȋş
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“tüy” kelimesi geçmekte ve tercümesi tüylerin bazılarının bazıları üzerine çokça gelmesi
olarak yapılabilir.
Sonuç olarak şunları diyebiliriz: a.  طرقmadde başının 1. ve 2. tanımları fiillere mahsus
tanımlar gibi verilmesi madde başının taraka yazılmasını gerektirir, fakat müellif tarafından
Türkçe sözlüklere uygun olarak tarak şeklinde sesletimi yapılmıştır. b. Müellif Arapça
sözlüklerden taraka fiilinden sadece biri ayaklardaki eğrilik, ikincisi ise kuşların
kanatlarındaki çok tüylülük olmak üzere iki tanım seçimi yapmıştır. Bu kelimeler de Türkçede
kullanılmamaktadır. c. Arapça çoğul turuk kelimesinde ise tekili ile yetinilmiştir. KT’de de
tekile gönderme yapılmıştır.
2. Çekimli fiil yapısı ve fiil cümlesi yapısı
a. tāşe - taşşe maddeleri

(Tablo 13.) (EŞ: 455)

(Tablo 14) (MÜ: 466)

(Tablo 15) (MÜ: 477)

Burada tış ve taş kelimelerine cinaslı kelime olarak, Arapça sözlüklerde madde başı ve
çekimli fiil olarak kullanılan taşşe ve tâşe fiillerini bulmuştur. Bu fiiller Osmanlıca
sözlüklerde bulunmaz. Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi tâşe maddesinde ise Türkçe hiçbir
tanım görülmemektedir. Bu fiillerin cinas gereği madde başı yapıldığını göstermektedir.
Sözlüklerde bu şekildeki Arapça yapıların araştırmacılar tarafından bilinmesinde fayda
olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu alınan örnekler cinas olduğu için kamuslardan alınmıştır.
Arapça bilginin Türkçeye bir aktarımıdır. Arap dilini öğretmek amacı hissedilmektedir. Her
ne kadar böyle Arapça kelime için bu sözlüğe bakılmasa da, zamanının sözlük okuyucuları
için faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.
Tanım

Madde
başı

3

Tanık

tış

İç lafzının zıddı: Arabide haric
lafzının dahil lafzı zıddı olduğı
misillü.

-

taşş

Yağmur çisendisi, matar-ı zaʻȋf:
tabş3 misillü

Yukalu taşşeti’s-semâʼi tetaşşu ve
etaşşet bâbuhȗ medde

ṭabş: insanlar (ME: 912).
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taş

Arabide müradifi hacer

-

tāşe

-

yukalu tâşe’s-sehmü4 ani’l-hedefi
ey ʻadele ve etâşehu’r-râmȋ5
(Tablo 16)

tış ve taş kelimelerinin tanımı yapılırken sözcük eşleştirmeye dayalı bir tanım yapılmıştır. tış
kelimesini karşıt anlamlısı iç ile, taş kelimesini ise arapça eşanlamlısı hacer ile
tanımlanmıştır. taşş kelimesinin tanımı Arapça sözlüklerdeki gibi Far. matar-ı zaʻȋf sıfat
tamlaması ve bunun karşılığı olarak da müellifin ilave ettiği yağmur çisendisi isim tamlaması
ile iki tanım yapılmıştır. Bu iki tanımın kelimeleri birbirinin karşılığı değil, farklı tanımlardır.
Çünkü matarın/varlığın niteliğinden/zayıflığından faydalanılarak zaʻȋf tanımı yapılmıştır.
Çisendinin bir niteliği zayıflık olsa da yağmurun bir alt türüdür. matar-ı zaʻȋf tamlamasında
matarın niteliği kullanılırken, yağmur çisendisinde ise yağmurun bir alt türü kullanılmıştır.
Aynı anlama gelen bu iki tamlamada kullanılan tanımlamalar birbirinden farklıdır. Kısaca
birinci tanımda çözümleyici tanım kullanılmış, ikinci tamlamada ise birleştirici tanım
kullanılmıştır.
tâşe kelimesinde sözlükbilimi adına eşseslilikten ve Arapça tanıktan başka herhangi bir
bilgiye rastlayamıyoruz.
b. zıhri / zahrı / zıhriyy maddeleri

(Tablo 17) (EŞ: 464)

(Tablo 18) (MÜ: 482)

Madde
başı

Kelime
+Ek

Tanım

zıhrȋ

Ar.+Ar.

Bir hacet içün hazırlanup hıfz olunan nesne

zahrı

Ar. +T.

Arkası

zıhriyy Ar. +Ar.

4
5

1. iḳtiżā mülāḥaẓasıyla iḥtiyāten ḥıfz ve ittiḫāẕ
olunan deveye ıṭlāḳ olunur. 2. Şol nesneye ıṭlāḳ
olunur ki mübālāt olunmamaġla verāʾ-i ẓahre
atılup terk ve ihmāl olunmuş ola. 3. Uşbu

Tanık

2. Yuḳālu
itteḫaẕehȗ
ẓıhriyyen ey lem
yeltefit ʿileyhi

sehm ok olması gerekir, sin sehven yazılmamıştır.
Atıcı hedefine isabet ettiremediğinde tâşe’s-sehmü ani’l-hedefi “hedefine isabet ettiremedi” denir.
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ẓıhriyy kelimesinde ẓānıñ kesri taġyįr-i neseb
ḳabilindendir.
zahrȋ

Ar.+Ar.

ve nesiyehū

Arkam
(Tablo 19)

EŞ’de madde başı  ظهریkelimesinin sesletimi Ar. zıhrȋ, T. zahrı, Ar. zıhriyy ve Ar. zahrȋ
şeklinde yapılmıştır. zahrı ile zahrȋ madde başı olması düşünülmeyen kelimelerdir. Ar. ve T.
çekim ekleri almış şekiller benzerlikten dolayı sözlüğe alınmıştır. İyelik eki olan T. –I eki ile
zahrı “arkası” ve birleşik 1. tekil şahıs zamiri olan Ar. -ȋ eki ile zahrȋ “benim arkam”
oluşturulmuş yapılar isim tamlamalarıdır.
Diğer iki kelime zıhrȋ ve zıhriyy ise, madde başı yapılması uygun görülen kelimelerdir. zıhrȋ
kelimesinin tanımında çözümleyici tanım kullanılmıştır. Bu tanım türünde herhangi bir
varlıkta tespit edilen temel nitelik sebep ve sonuca bağlanarak açıklanır. Kelime türü isim
olan zıhrȋ, ihtiyaç sebebi neticesinde oluşturulmuş ve hazır hâle getirilip korunan varlık,
nesne, obje vb.’dir. Çözümleyici tanımlamaya uygun olarak niteliklerin açıklaması sıfat
tamlaması grubuyla aktarılmıştır: bir hacet içün hazırlanup hıfz olunan nesne gibi.
zıhriyy kelimesi için ise iki tanımda bulunulmuş, tanımda zıhrȋ kelimesinin anlamı temel
anlam alınmış, zıhrȋnin yan anlamları verilmiştir. Bu anlamlara da eş ve karşıtlık ifade eden
anlam birimcikleri eklenmiştir.
Madde
başı

Tanım cümlesi

Zarf

Eylem

Varlık
/ isim

İşlevsel
kelime

hazırlanup

hıfz
olunan

nesne

maʻnası
na

Zarf

zıhrȋ

1. Bir hacet içün
hazırlanup hıfz
olunan nesne

zıhriyy

1. İḳtiżā
iḳtiżā
mülāḥaẓasıyla
mülāḥaẓas
iḥtiyāten ḥıfz ve
ıyla
ittiḫāẕ olunan deveye
ıṭlāḳ olunur.

iḥtiyāten

ḥıfz ve
ittiḫāẕ
olunan

deve

ıṭlāḳ
olunur

2. Şol nesneye ıṭlāḳ
olunur ki mübālāt
olunmamaġla verāʾ-i
ẓahre atılup terk ve
ihmāl olunmuş ola.

verāʾ-i
ẓahre
atılup

terk ve
ihmāl
olunmu
ş

nesne

ıṭlāḳ
olunur

1.
Tanım

zıhriyy
2.
Tanım

bir hacet
içün

mübālāt
olunmama
ġla

(Tablo 20)
MÜ’deki (Tablo 18) örnekte görülen cümlelerin varyantı olan Yuḳālu itteḫaẕehȗ ẓıhriyyen ey
lem yeltefit ʿileyhi ve nesiyehū cümleleri, EŞ’de 2. tanıma müellif tarafından tanık olarak
eklenmiştir. Bu cümleler basit cümlelerdir: “Denir: onu zıhrȋ kabul etti, yani, ona iltifat
etmedi, onu unuttu.” yukâlu ve ey işlevsel kelimelerdir. Bu kelimeler arasına tanımı
yapılacak kelimenin bulunduğu cümle yazılmıştır. ey’den sonra ise eş veya yakın anlamlıları
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yazılmıştır. Birinci kısım “Onu zıhrȋ olarak kabul etti (gördü)”, ikinci kısım ise “Ona iltifat
etmedi ve unuttu” anlamlarındadır. Bu bölümlerin tanıma dönüştürülmesi 2. tanımda;
“zıhriyy: Şol nesneye ıṭlāḳ olunur ki mübālāt olunmamaġla verāʾ-i ẓahre atılup terk ve ihmāl
olunmuş ola.” şeklinde olmuştur.
c. ġasl / ġısl / ġusl

(Tablo 21.) (EŞ: 512)
Madde başı

Tanım cümlesi

İşlevsel kelime

gasl

1. Bir nesneyi su ile
yıkamak

maʻnâsına

gısl

1. mâ yuġselü bihi’ş-şeyʻü

maʻnâsına

gusl

1. Yunmak 2. Cenâbetden
pâk olmak

maʻnâsına

(Tablo 22)
 غسلkelimesinin sesletimi gasl, gısl ve gusl olarak üç farklı şekilde yapılmıştır. gasl ve gusl
şekli (bk. KT, s. 967) Osmanlıcada kullanılırken, gısl şekline Osmanlıca sözlüklerde
rastlanmaz. Arapça sözlükte gısl / gasȗl / gısle yıkanacak su, sabun, losyon anlamlarında
görülür. (ME, s. 1094).
Burada gısl kelimesinin tanımı Arapça fiil cümlesi ile yapılmıştır: mâ yuġselü bihi’ş-şeyʻü
Başa cansız varlıklar için kullanılan ism-i mevsȗl mâ harfinden sonra bu cansız varlığın
görevi yazılarak tanımı yapılmıştır. Arapça bilenlerin anlayabileceği cümleler kullanmıştır.
Türkçede tercümesi mâ harfinden dolayı çekimli fiil, sıfat fiile dönüştürülerek ifade edilir:
gısl: Şey kendisiyle yıkanan (nesne)”kendisiyle yıkama yapılan su, sabun vb.” şeklinde ifade
etmek mümkündür.
EŞ’nin söyleyiş ve yazı cinasları üzerine tartışma ve madde başlarını cinas esasına göre
tasnif çalışması
Müellif, yukarıdaki örneklerden başka sözlükte olması düşünülemeyen farklı okunabilen
kelimeleri inşâ ile meşgul olanlara faydalı olacak şekilde madde başı yapmıştır. Aşağıdaki
tanzim edilen madde başları klasik cinas sanatlarından acaba hangilerini temsil etmektedir?
Şiire güzellik katacak bir yapıyı sözlükte maddeler hâlinde dizilen kelimelerden kavramak
mümkün müdür?
kollar “fiil” / kollar “isim” / kullar / kaviller
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(Tablo 23) (EŞ, 546)
Madde başı

Tanım cümlesi

İşlevsel kelime

kolı var

kolsuz ve çolak degül

yani ... démek olur

kulı var

kölesi var

démek olur

kavli var

mukâvelesi var

démek olur

kollar

gözetler

maʻnâsına

kollar

bâzȗ-hâ

mürâdifi

kullar

köleler

maʻnâsına

kav(i)ller

mukâveleler

démek olur

(Tablo 24)
EŞ’de  قولkelimesi ve buna benzer birçok kelimenin farklı sesletimleri madde başı yapılır.
Tabloda görüldüğü gibi bazı bilgileri de kazandırır. Mukaddimede müellif tarafından baʻż-ı
cinās-ı lafẓ ve ḫaṭṭı kelimāt-ı ve elfāẓ-ı müşterekeden maʻdūd luġāt-ı müctemiʻa ile sözlüğün
madde başları belirlenmiştir. Söylenişi ve yazımı aynı cins/cinas olan kelimeler ve birleşenler,
bu sözlüğü farklı kılan en temel unsurdur. Bu özelliğiyle farklı dikkati üzerine çeken bu
sözlüğün en belirgin örneğini ϝϮϗ
, ήϠϟϮϗ
, έϭ̶ϟϮϗ
madde başlarıyla açıklayabiliriz:
Cinas hattı/yazısı: ϝϮϗ
Müşterek kelime ve telaffuzlar: ( قُولkol) ( قُولkul) ( قَولkavl)
Cinas hattı/yazısı: έϭ̶ϟϮϗ
Müşterek kelime ve telaffuzlar: kolı var, kulı var, kavli var
Cinas hattı/yazısı: ήϠϟϮϗ
Müşterek kelime ve telaffuzlar: kollar, kollar, kullar, kav(i)ller
Cinasın oluşumunu göz önünde tutan müellif sözlükte madde başı olamayacak birçok
kelimenin madde başı yapılacağını, bu cinasların inşâlarda veya şiirlerde
kullanıldığını/kullanılacağını haber verir. Yazı bakımından aynı ve okunuşları farklı olan
maddelerin cinas bakımından eser içinde görmeden değerlendirilmesi tabi ki mümkün
olmamaktadır. Şevket Efendi, aynı zamanda kelime anlayışını şu şekilde ortaya koyar: “Kavl
lafz-i Arabȋdür, lâkin Türkȋ gibi bu ve buna mümâsil daha başka şeylerde istiʻmâl olarak
Türkȋ makâmında görinür.” (EŞ; s. 546) Bu sözüyle ek alan Arapça ve Farsça kelimeleri
Türkçe kabul ettiği anlaşılmaktadır.
Şimdi burada sorun şu: Acaba kol, kul, kavil arasında; kolı var, kulı var, kavli var arasında;
kollar, kollar, kullar, kaviller arasında hangi cinas sanatının olduğunu söyleyebiliriz? Bu
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alanla ilgili bu sözlükten cinas çalışması yapılabilir mi? Türk Lügati’ndeki şiirlerle divan
edebiyatı çalışması yapıldığına göre Eser-i Şevket’ten de cinas/tecnis çalışmaları ortaya
çıkarılabilir mi?
Eser-i Şevket, müellifin ifadesiyle şiir ve inşa ile meşgul olanlar için lafızları ve hatları cinaslı
kelimelerin önce Arapça ve Farsça kelimeler lügatlerden bulunup bir araya getirildiği, sonra
Türkçe karşılıkları düşünülerek hece tertibiyle düzenlendiği bir lügattir.
Ve ol vecihle maġbūṭı’l-emāŝil ve’l-aḳrān olup şöyle ki ezmine-i sālife-i maḥdūde-i
meẕkūrede iʻcāzāne bi’l-ġuduvvi ve’l-āśāl śanʻat-i kitābetle iştiġāl üzere olmaḳ ve bāḫuśūś inşā ise Arabį ve Fārisį ve Türkį lügatlerinden ʻibāret bulunmaḳ ḥasebiyle
maḳśūd-ı kem-terānem ḥāşā ʻarż-ı kālāy-ı hüner ve maʻārif olmayup mücerred teşnegān-ı āb-ı zülāl-i şiʻr ü inşā olan ẕevāt-ı meḥāsin-i āyāta şāyed bir fāʼide olur ve bu
cihetle maẓhar-ı duʻā-yı ḫayr olunur mulāḥaẓalarıyla ʻalā ṭarįḳi’l-iḫtiśār kütüb-i luġāt-i
muʻtebereden bi’t-tetebbüʻ ʻArabį ve Fārisį ve bi’l-münāsebe Türkį olarak “baʻż-ı
cinās-ı lafẓ ve ḫaṭṭı kelimāt-ı ve elfāẓ-ı müşterekeden maʻdūd” luġāt-ı müctemiʻanıŋ
ḥurūf-ı hecāya taṭbįḳan tanẓįm ve tertįbi müddet-i medįde cāygįr-i żamįr ve ḫayālgüẕār-ı ḥaḳįr idi. (EŞ: s. 3)
Meselâ: Ceylan tezinde aşağıdaki gibi iki sütun hâlinde bütün kelimeleri Arap harfleriyle
yazarak hazırlamıştır. (Ceylan, 33).
(23)
erbaǾa maǾnāsına ve memleketi
kenā ( ) كناfenā vezninde (21)Farisı ̇dir.
düşmandan ķoruyucı pādişāh démekdir.
Ķıtlıķ ve zaĥmet maǾnāsına.
giyā ( ) كياżiyā vezninde (24)Farisı dir.
̇
Kāf-ı
Fārisı ̇yle giyāh lafžından muĥaffefdir.
Nebāt ve ot maǾnāsına.

kenā ( ) كناvelā vezninde Zend ü Pāzend
luġatında balık ve semek (22)maǾnāsına.
keyā ( ) كياfelā vezninde Farisı ̇de padişah
memleket ve iş ve güç ve Ǿanāśır-ı

kiyyā (( ) كيا25)bi’l-kesr ve teşdįdi’l-yāǿ
ǾArabı ̇dir. Maśŧakı ̇ maǾnāsına.

Yine Eser-i Şevket ile ilgili doktora tezi hazırlayan Aslan, madde başlarını bir kesitini
aldığımız aşağıdaki şekilde düzenlemiştir: (Aslan, 730).
ID

Madde Arap
Sesletim bilgisi
başı
harfli
yazımı

Köken Tanım

Sayfa

Fârisî

Kıtlık ve zahmet manasına

573

Zend ve Pâzend lügatında
balık ve semek manasına

573

13220 kenā

كنا

fenâ vezninde

13221 kenā

كنا

velâ vezninde

13222 kiyā

كيا

fiyâ vezninde

Fârisî

Padişah memleket ve iş ve
güç ve anasır-ı erbaa
manasına ve memleketi
düşmandan koruyucu padişah
demektir.

573

13223 giyā

كيا

ziyâ vezninde

Fârisî

Nebat ve ot manasına

573
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Kef-i
Fârisîyle
13224 kiyyā

كيا

bi'l-kesr ve
teşdîdü'l-yâ

Arabî

Mastaka manasına

573

Bu sözlüğün basımı yapılırken eşyazımlar/cinaslı hat(yazı), ana madde başı olarak verilmeli,
farklı telaffuzları ise madde başı yapılarak hissettirilmelidir. Sonra tanımları güncel sözlükler
gibi numaralandırılmalıdır. Böylece hem sözlüğün kullanımı kolaylaştırılmış olacak, hem de
cinas sözlüğü özelliği ortaya çıkarılmış olacaktır. ΎϨϛ
,  كياkelimelerini yukarıda kuramsal
olarak yaptığımız açıklamaları aşağıda uygulamalı olarak şöyle düzenlemek kolaylık sağlar
mı? (EŞ, 573).
ΎϨϛ
kenā (fenā vezninde Fārisį) 1. Ķıtlıḳ. 2. Zaḥmet.
kenā (velā vezninde Zend ü Pāzend luġatında) Balık ve semek.
كيا
keyā (felā vezninde Fārisį) 1. Padişah-ı memleket. 2. İş 3. Güç 4. ʻAnāśır-ı erbaʻa. 5.
Memleketi düşmandan ķoruyucı pādişāh.
giyā (żiyā vezninde Fārisį, Kāf-ı Fārisiyle giyāh lafẓından muḫaffefdir) 1. Nebāt 2. Ot.
kiyyā (ʻArabį) Maśṭakį.
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Sonuç
Madde başlarında ve kelime tanımlarında günümüz sözlük anlayışından farklılıklar arz eden
EŞ, sözlükbilimi açısından bazı sözlüklerle karşılaştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır:
1. Kelimelerin tanımında Arapçanın etkisi görülmektedir. ṭalʿat maddesinde tanık ene
müştâḳun ilâ ṭalʿatike ey rüʾyetike1 cümlesidir. Bu tanık talʻat ve rüʼyet kelimesinin
eşdeğerliliğini göstermektedir. Arapça sözlüklerde talʻat kelimesinin son anlamı görmek
olarak geçmektedir. Osmanlıca sözlüklerde ise talʻat ve rüʼyet bağlantısı görülmemektedir.
2. Madde başı olarak üçlü cinasların bazıları Türkçeye ödünçleme de olsa geçmeyen ve
Türkçede kullanılmayan kelimeler olabilmektedir:  طرفiçin tarf, tırf ve taraf ve  غسلiçin gasl,
gusl ve gısl gibi. Osmanlıca sözlüklerde geçmeyen ve Arapçanın ödünç vermediği tırf şeklinin
tanımı, Arapça ve Türkçe isim tamlaması yapısıyla kerȋmün mine’l-hayl şeklinde verilmiştir.
Aynı şekilde Osmanlıca sözlüklerde rastlanmayan gısl kelimesi Arapça sözlüklerde gısl /
gasȗl / gısle üç şekliyle yıkanacak su, sabun, losyon anlamlarında görülürken EŞ’de tanımı
tırf gibi Arapça cümle ile yapılmıştır: mâ yuġselü bihi’ş-şeyʻü. Başa cansız varlıklar için
kullanılan ism-i mevsȗl mâ harfi, sonra bu cansız varlığın görevi fiil cümlesi ile yazılarak
tanımı yapılmıştır. Türkçeye tercümede mâ ve çekimli fiil birleşimi sıfat fiile dönüştürülerek
şey kendisiyle yıkanan (nesne)”kendisiyle yıkama yapılan su, sabun vb.” şeklinde ifade
edilerek çalışmalara eklemek mümkündür.
3. Türkçedeki gibi mastar veya isim anlamı ile değil de ikidilli Arapça-Türkçe sözlüklerdeki
çekimli fiil olarak madde başı yazılan fiillere verilen anlamlar görülür: tarf gibi.
4. Osmanlıca sözlüklerde bazı kelimelerin tanımında yakın anlamlıları kullanılır: aʻlâ
maddesinde kerȋm kelimesi, nâhiye maddesinde taraf kelimesi gibi. Sözlüklerde tanım
kelimeleri kerȋm maddesinde aʻlâ, taraf maddesinde nâhiye kelimesi eşanlamlı olarak
görülmezken, EŞ’de ise bu kelimeler diğer sözlüklerden farklı olarak eşanlamlı olarak
sunulmuştur.
5. Arapça-Türkçe sözlüklerde madde başı çekimli fiil yazılarak sonu –mAk ile biten tanım
yapılır. EŞ’de  طرقyazımı tarak ve turuk şekliyle eşyazımlı olarak sesletimi yapılmıştır. Fakat
tarak kelimesinin sesletimi mastar olarak alınırken, “buluṭ bir yere cemʿ olmaḳ, bir nesne bir
nesneniñ üzerine olmaḳ” şeklinde fiil tanımıyla alınmıştır. Arapça-Türkçe sözlüklerde taraka:
geceleyin doğmak; atraka: başını önüne eğip susmak; et-tarak: develerin kirlettikleri su, akıl
zayıflığı, çekiçle vurma anlamları verilmiştir. EŞ’te tarak kelimesinin 3. ve 4. tanımları
Arapça yapılarla yapılmıştır. Müellif Arapça-Türkçe sözlüklerden tarak kelimesinin
tanımlarından birinci olarak mübteda ve haberden oluşan “çok eğrilik ayaktadır” anlamındaki,
Türkçeye çevrildiğinde sıfat tamlaması grubu hâlinde çevrilen ayaktaki eğrilik şeklinde tanımı
yapılabilecek iʿvicācun fi’s-sāḳ, ikinci olarak ise kuşların kanatlarındaki çok tüylülük olmak
üzere iki tanımı seçmiştir. İkisi de Osmanlıca sözlüklerde görülmemektedir. O hâlde Arapça
metinler için bu sözlüğü kullanıcılar, kelimenin başka başka tanımlarının olabileceğini
düşünmelidirler. Mesela tış ve taş madde başlarına cinas yapılan taşşe kelimesinin tanığı, tâşe
çekimli fiilinin hem tanımı hem tanığı Arapça yapılardır.
1

Arapça ey kelimesi araya girdiği kelime veya kelime gruplarının birbirlerinin yerine kullanılabileceğini belirtir.

540

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

6. Madde başlarının tanımları farklı tanım türleriyle yapılmıştır: tış ve taş madde başlarına
cinas yapılan taşşe ve tâşe çekimli fiillerin tanımı yapılırken sözcük eşleştirmeye (tış/iç gibi
karşıt anlam, taş/hacer gibi eşanlamlı) dayalı tanımlar kullanılır. Arapça sözlüklerden alınan
tanım/çözümleyici tanım (taşş matar-ı zaʻȋf ) gibi görülürken, bazen de kendisinin bir alt
birimi olan kelime ile (taşş/ yağmur çisendisi) gibi birleştirici tanım kullanılmıştır.
7. EŞ’de bazen Ar. ve T. iyelik eki, zamir eki vb. eklerle vb. cinas sağlanmışsa o kelimeler
madde başı alınmıştır. zahrı: onun arkası ve Ar. zahrȋ: benim arkam gibi.
8. Arapça kelimelerin tanımı yapılırken karşıt anlamları bünyesinde bulunduran kelimelerin
farkında olup sözlük bilimi değeri olan tanımlar da görülmektedir: zıhrȋ: bir hacet içün
hazırlanup hıfz olunan nesne gibi.
9. Madde açıklamalarında; manasına, itlak olunur, mürâdifi, yânȋ ... démek olur gibi Türkçe
ifadeler yanında Arapça cümlelerde ise yukâlu, ey gibi işlevsel/açıklayıcı kelimeler kullanılır.
10. EŞ’de birçok kelimenin farklı sesletimleri madde başı yapılır. kolı var, kulı var, kavli var;
kol-la-r, kol+lar, kul+lar, kav(i)l+ler ve ʻarrefe, ʻurrife, ʻarrif, ʻirf, ʻarf, ve ʻurf gibi.
Müellifin amaçlarından biri, inşa ile ilgileneceklerin yazılı metinleri okurken kelime
varyantlarını düşünememeleri sebebiyle hataya düşmelerine mani olmaktır.
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Türkiye İle Ukrayna Arasindaki Kültürel ve Edebi İlişkilerde Çevirinin Rolü
Nadiia SENCHYLO-TATLILIOĞLU1
Özet
Bu çalışmanın amacı, Ukraynaca-Türkçe ve Türkçe-Ukraynaca çevirilerinin tarihsel
aşamaları hakkında kuramsal bilgiler ortaya koymaktır. Türkiye ile Ukraynanın tarih boyunca
tarihi, coğrafi ve kültürel yakınlıkları olmuştur. Modern dünya, ulusal ve kültürel olarak farklı
ve çok dillidir. Küresel iletişim çağında, çeviri kültürlerarası iletişimin önemli bir biçimi
olmaya devam ediyor. Edebiyatta çevirinin özel bir yeri vardır. Her şeyden önce çeviri,
edebiyatlar arası iletişimi sağlar. Bir sanat eserinin çevirisi iki önemli işlevi yerine getirir:
Bilgilendirici ve yaratıcı. Aynı zamanda çeviri, karşılaştırmalı araştırmanın önemli bir
nesnesidir. Çeviriler, iki ulusal edebiyatın kültürlerarası ve edebi ilişkilerini gösterir. Bir edebi
çalışma, çeviri yoluyla başka bir ulusal kültürün sanat yaşamının bir gerçeği haline gelir. Bu
bağlamda, edebi çevirilerin Ukrayna ve Türkiye edebiyatında bir iletişim aracı olarak rolü
sürekli artmaktadır. 19. yüzyılda Türk-Ukrayna kültürel ilişkileri gelişmeye başlamıştır. Buna
bağlı olarak Ukrayna’da Türk kültür ve edebiyatına olan ilgi de artmaya başlamıştır. Böylece,
hızlı bir çeviri süreci başlamıştır. 20. yüzyılda Türk-Ukrayna kültürel ilişkileri aktif olarak
gelişmekte ve Ukrayna'da Türk kültürüne ilgi artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Çeviri, kültürlerarası iletişim, Ukrayna Edebiyatı, Türk Edebiyatı,
karşılaştırma.

THE ROLE OF CULTURAL AND LITERARY TRANSLATION IN THE
RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND UKRAINE
Abstract
The purpose of the study is to reveal theoretical information about the historical stages
of Ukrainian-Turkish and Turkish-Ukrainian translations. Turkey and Ukraine have had
historical, geographical and cultural proximity throughout history. The modern world is
nationally and culturally diverse and multilingual. In the age of global communication,
translation continues to be an important form of intercultural communication. Translation has
a special place in literature. First off all, translation provides communication between
literatures. Translation of a work of art fulfills two important functions: Informative and
creative. At the same time, translation is an important object of comparative research. The
translations show the intercultural and literary interrelationships of the two national
literatures. A literary work becomes a fact of the artistic life of another national culture
through translation. In this context Ukraine and Turkey the role of literary translation as a
communication tool in the literature is steadily growing. Turkish-Ukrainian cultural relations
started to develop in the 19th century. Accordingly, interest in Turkish culture and literature
in Ukraine has started to increase. Thus, a rapid translation process has begun. In the 20th
1
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century, Turkish-Ukrainian cultural relations are actively developing and interest is growing
to Turkish culture in Ukraine.
Keywords: Translation, intercultural communication, Ukrainian Literature, Turkish
Literature, comparison.
1. GİRİŞ
Ukrayna’yla Türkiye arasında edebiyat alanındaki ilişkiler, yüz yıldan daha uzun bir
geçmişe dayanmaktadır. Bu ilişkiler, Ukrayna ve Türk halklarının tarihlerindeki önemli
gelişimlerin olduğu dönemlerde, bu halkların ulusal kurtuluş mücadelelerinin olduğu
dönemde (1917-1919 yılları) ve Ukrayna topraklarında 1920’li yıllardaki yeniden doğuş
dönemi, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı, Türkiye’nin Atatürk tarafından
yenileşme sürecinden geçirilmesi gibi büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde doğmuştur.
Kültürel ilişkilerin yeniden sıkılaştığı dönem ise, Ukrayna’nın uluslararası alana bağımsız bir
devlet olarak çıktığı 1990’lı yıllardır (Bondar, 2015: 141).
Kültürlerin tarihsel sürekliliği, karşılıklı etkileri, halkların karşılıklı anlaşılması ancak
çeviri yoluyla mümkündür. Geniş bir kültürlerarası diyalog ve yakın edebi temasa katkıda
bulunan ana faktör dildir. Dil sayesinde alıcı, edebiyat metinlerinin anlayışını ve
benimsemesini mümkün kılmakla birlikte çeviri yoluyla bu metinlerin dağıtılmasını sağlar ve
böylece diğer ulusun edebiyatı üzerinde etki yaratılır. Bir ülkenin edebiyatı başka bir ülkenin
edebiyatını dil aracılığla benimsenir.
Antik çağlardan günümüze, kültür tarihinin gelişimi için çevirinin oldukça büyük bir
önemi vardır. Artık, modern dünyada bilimsel, teknik, ticari, sanatsal vb. çeviri türleri
gelişmektedir. Çevirilerin birçok fonksiyonu vardır: Bilgilendirici, eğitici, kültürel, estetik,
sanatsal, vb. gibi. Edebi çeviri, bir tür edebi faaliyettir: Bir dilde yaratılan bir eser başka bir
dilde yeniden üretilir. Diğer disiplinler arası ilişki türlerinin aksine (işleme, ödünç alma, vb.),
edebi çeviri yalnızca edebiyata özgüdür. Çünkü malzemesi doğal dil olan tek sanattır.
Edebiyatın diğer sanatlara göre avantajı budur. Ancak edebiyat, ancak o dili bilenler
tarafından algılanabilir, anlaşılabilir ve kavranabilir. Diğer sanatlarda böyle bir kısıtlama
yoktur. Çünkü, dilleri uluslararasıdır veya belirli bir kültürel bölge içinde anlaşılabilir
(Volkov, Boychenko, Zvarych, 2002).
Edebi çevirinin kendine özgülüğü, orijinal edebi eserle olan ilişkiyle
belirlenebilmektedir. Edebi çevirinin benzersizliği, orijinalin birçok kez çevrilebilmesi ve
sonraki her çevirinin bir öncekinden farklı olmasıdır. Orijinaline farklı yaklaştırma dereceleri
vardır. Şiirin çevirisi, çevirmenin fonetik, sözcüksel, deyimsel ve sözdizimsel yazışmaların
gereklerini hesaba katması gerektiğinde özellikle zordur. Çünkü, şiirin ritmini, aynı sayıda
dizeyi ve kıtaları sürdürmelidir. Edebi çevirinin temel işlevi, edebiyat arası ve kültürler arası
bağlar kurmak ve geliştirmektir.
Yirminci yüzyılın başında, Ukrayna'da Türkiye'ye olan ilgi önemli ölçüde arttı.
Oryantal çalışma çevrelerini ve bireysel oryantalistleri tek bir bilimsel organizasyonda
birleştirmek için, Ocak 1926'da Kharkiv'de, “Ukrayna Doğu Çalışmaları Bilimsel Derneği
(ВУНАС)” kuruldu. 2 Kasım 1928 Ukraynalı bilim adamları ve yazarlardan oluşan bir heyet
V. Zummer, O. Gladstern, O. Sukhov, P. Tychyna, L. Pervomaisky, Türkiye’nin edebi ve
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kültürel hayatını tanımak, bilim, kültür ve sanat figürleriyle bağlar kurma için Türkiye'ye
gelmişlerdir. Ziyaret 7 Ocak 1929'a kadar sürdü (Zumer, 1929: 3). Bu tarihi ve anlamlı
ziyaret, yazar Pavel Tychyna'nın çalışmalarına damgasını vurmuştur. Ukrayna'da Türkçe'nin
kabulünü ve kültürünü, 1920-1930'lu yıllarda, Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin tarihini
keşfetmek ukraynalı bilim adamları M. Vaskiv (2016), Y. Kochubey (2012), N. Sençılo
(2017), М. Bondar (2015) geçici olarak Ukrayna-Türkçe çeviriler konusuna değiniyor. Ancak,
çoğunlukla yirminci yüzyılın ilk yarısına odaklanıyorlar.
Bu çalışmada, Türkiye ve Ukrayna Edebiyatında karşılıklı edebi çevirilerin geçmişten
bugüne kadarki seyri hem yazarlar ve onların eserleri, hem de tercüme yapan kişiler
ekseninde ortaya konmuştur.
2. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Ukraynaca-Türkçe ve Türkçe-Ukraynaca çevirilerinin tarihsel aşamaları hakkında
kuramsal bilgiler ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Ukraynalı ve Türk edebi çevirmenlerin
faaliyetleri daha geniş bir süre boyunca - yirminci yüzyılın başından 2020'ye kadar – ortaya
konduğundan alana önemli katkılar sağlayacaktır.
3. LİTERATÜR TARAMASI
3.1.Türkçe'den Ukraynaca’ya Çeviriler (1920’li - -1930'lu yıllar)
Araştırmacı Vasyl Dubrovsky (1897-1966) Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin sorunlarını
geniş bir yelpazede ele almıştır. Dubrovsky, Türk halkının kültürünü, edebiyatını, sanatını ve
geleneklerini araştırmıştır. Tarih araştırmalarının yanı sıra, modern Türk edebiyatının
tercümeleriyle de ilgilenmiştir (Kochubey, 2012: 83).
Vasyl Dubrovsky ve Pavlo Tychyna, Leningrad'da Türkçe okuyordu. Vasyl
Dubrovsky Kharkiv'e döndükten sonra, Türk dilinin incelenmesi ve Türkiye'nin tarihi, dini ve
kültürü üzerine sistematik araştırmalar yapmak için bir seminer düzenledi. V. Dubrovsky,
1920-1930’lu yıllarda Türkçe’den Ukraynaca'ya çevirilerin geliştirilmesinin temellerini
atmıştır. Vasıl Dubrovskıy'nin çalışmaları, Türk-Ukrayna edebi çeviriler açısından 1930’lu
yıllar oldukça önemlidir. Bu çevirmen, Ukraynalı okuyuculara Türk edebiyatını tanıtmak için
çok büyük çaba göstermişti. 1929 ve 1930'da Türk yazarların ilk öykülerinden biri olan
"Doğu Dünyası" ve "Kırmızı Yol" dergilerinde yayınlandı. 1931 yılında Halit Refik’in “Yatık
Emine” adlı hikayesini, 1932 yılında Ömer Seyfettin'in kısa hikayeleri ve Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun“Nur Baba” adlı romanını Türk dilinden Ukrayna diline çevirmiştir.
Çevirmen, Ömer Seyfettin'in ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinin çevirilerine
önsöz vererek kısa bir biyografi ve yazarların çalışmalarının ana dönemlerini vermiştir.
Çevirmen, "Nur Baba" romanının önsözünde Yakub Kadri Karaosmanoğlu’nun eserinin
içeriğini anlamak için gerekli olan tasavvufun temellerini, Bektaşi tarikat tarihini anlatır.
Araştırmacı Mykola Vaskiv, ayrıca 1933 yılında Vasyl Dubrovsky'nin Rashid Khalid “Halk
Masalları’nın” kısa öykülerinin bir çevirisini yayınevine gönderdiğini, ancak bilim adamının
tutuklanmasının bu çevirilerin yayınlanmasını engellediğini ve el yazmasının da
kaybolduğunu belirtmiştir (Vaskiv, 2016: 69).
Vasyl Dubrovskıy tarafından düzenlenen Heinz Griesbach-Tugan'ın “Modern Türk
Edebiyatı” eserinin Almancadan çevirisi çıkmıştır. Bu baskının “Düzenleyicinin
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açıklamaları” ön sözünde V. Dubrovskıy, Ukrayna milleti için önemli çizgileri şöyle
vurgulamaktadır: “En yakın komşumuz Türk milletinin kültürü ve manevi gelişiminin
öğrenmesinin önemi şüphesizdir. Ukrayna milleti, hatta profesyonel, edebiyat bilimciler
çerçevesinde Türk edebiyatı ve özellikle modern edebiyatı hakkında hemen hemen hiç bir şey
bilmemektedirler”. Bu durum, Türk-Ukrayna edebi bağlantılarının gelişmesi için çevrinin
önemini de doğrulamaktadır (Hrisbakh-Tuhan: 1948). Böylece, Vasyl Dubrovsky'nin
çevirileri, Ukraynalı okura XX yüzyılın başlarındaki Türk edebiyatının belirli materyallerle
tanışma fırsatı verdi.
L. Pervomaisky, Pavlo Hryhorovych Tychyna ile ilgili anılarında Tychyna'nın Tüm
Ukrayna Doğu Çalışmaları Derneği üyesi olduğunu, Türkçe okuduğunu ve Türk şairlerini
tercüme ettiğini yazmıştır (Pervomaysʹkyy, 1976). Tychyna, şiirlerini çevirip “Kızıl Yol”da
yayınladığı Nazım Hikmet'le tanışmak istiyordu ama Nazım zaten Prusya cezaevindeydi
(Tychyna, 1990: 234). P. Tychyna'nın yaratıcı mirasında, şairin 1920'li yılların sonlarında
Türk şairlerinden olan Tevfik Fikret, Halit Fahri Ozansoy ve Mehmet Emin Yurdakul’un
şiirlerini tercüme etmiştir.
Servet-i Fünun dönemi şairlerinden biri olan Türk edebiyatçısı Tevfik Fikret (1867 1915), Türk şiirini zenginleştiren, geleneksel biçimlerini yeniden inşa eden, sosyal konuların
sözlerinde onaylayan şair, gazeteci ve yenilikçi bir yazardır. Tevfik Fikret'in 1908 devriminin
arifesindeki şiirleri geniş halk kitlelerinde büyük yankılar uyandırmıştır. Bu dönemde, Tevfik
Fikret'in eserleri, memleketin içinde bulunduğu duruma dair acı ve dramatik düşüncelerle
doludur. Çeviri için P. Tychyna, içeriği kapsamlı bir alegorik bir biçimde somutlaştırılmış
ifade unsurlarıyla yazılmış "Kuşlarla" şiirini seçti. (Alegorik: Bir düşünceyi, davranışı ya da
eylemi, daha kolay kavratabilmek için onu, yerini tutabilecek simgelerle, simgesel sözlerle,
benzetmelerle göz önünde canlandırma işidir). Şiirin kapsayıcı yönü, yenilmezliktir. Yoldaki
bitkinlik ve engeller, dövüşçü için yenilgi anlamına gelemez. Yazar hareket etmeye, tekrar
tekrar ilerlemeye çağırıyor, çünkü gerçek bir adalet hüküm sürmelidir. Şiir yüksek pathos ile
doludur. (Pathos: Retorikte konuşmayı inanılır kılan duygu yüklü bir konuşma biçimidir.
Böylesi bir konuşma genelde dinleyicinin duygularına hitap ederek onu etkilemeye çalışır).
Ulusal ve sosyal özgürlük arzusu, vatanın ulusal canlanma mücadelesi, temel itici güçtür.
Şair, insan haklarının ihlal edilmediği, herkesin vatan iyiliği için çalışacağı, özgür ve eşit
olacağı bir ülke için savaşmanın gerekli olduğuna inanır.
Türk şair, gazeteci, oyun yazarı, öğretmen, Hecenin Beş Şairinden biri olan Halit Fahri
Ozansoy’un (1891-1971) şiirleri Pavlo Tychyna'nın dikkatini çekmiştir. Halit Fahri
Ozansoy’un tüm çalışmaları demokratikti. Pavlo Tychyna'nın 12 ciltlik eser koleksiyonunun
6. cildinde belirttiği gibi, 1985'te ilk kez Halit Fahri'nin “"Gece Bekçisi” (1928) adlı şiirinin
Ukraynaca çevirisi yayınlandı. Halit Fahri, şiirlerinde şiirin bileşen sistemini geliştirmek için
birçok çaba sarf etmiştir. Halit Fahri Ozansoy’un şiirlerinde gözlenen bu özellikler, Ukraynalı
yazar P. Tychyna'nın çevirisinde de gözlenmektedir.
Pavlo Tychyna ayrıca, Pan-Türkizmin (Türk Birliğinin) ideologlarından ve
teorisyenlerinden biri olan şair Mehmet Emin Yurdakul’un (1869-1944) eserlerinin çevirileri
üzerinde çalışmıştır. Mehmet Emin Yurdakul’un ilk dönemlerinde, emekçi halka sevgiyle
dolu şiirleri, yoksulluğu, fakirliği besleyen toplumsal düzeni dile getiren şiirleri vardır. P.
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Tychyna'nın üç çevirisinden ilki olan, “Kibritli Kız” şiiri 1927'de “Ukrayna Bilimsel
Oryantalistler Derneği Bülteni” nde yayınlanmıştır (Emin, 1927: 36). Şiir, içinde tamamen zıt
iki kutbun hüküm sürdüğü bir toplumu tasvir etmektedir. Şairin çalışmalarında cesurca
meydan okuduğu zenginlik-yoksulluk, güç-zayıflık ve bencillik temalarıdır. Soyluların
zenginliği ve halkın yoksulluğu, şairi toplumun sorunlarına keskin ve açık bir sözle yanıt
vermeye zorlayan yadsınamaz bir gerçektir. Eserin ana motifleri yetimlik, dilencilik, bencillik
motifleridir. Millî duyguları herkesin kolayca anlayabileceği bir dille ifade ettiği şiirleri
devrin edebiyat çevrelerinde büyük ilgi gördü. Mehmet Emin Yurdakul’un eserlerinde
Türkçülük, milliyetçilik, memleketçilik, halkçılık ve Cumhuriyet’ten sonraki yıllarda
inkılâpçılık unsurları asıl ağırlığı teşkil eder.
Mehmet Emin Yurdakul’un “Anadolu”, “Inkılap”, vb. şiirleri vb. ilk kez 1930'da,
Ukrayna’da sosyo-politik ve edebi bir sanat dergisi olan "Red Way"de yayınlandı. Mehmet
Emin Yurdakul’un şiirleri zalim bir toplumda hayatta kalmak için büyük çaba sarf etmek
zorunda kalan Türkiye'nin yoksul halkının yoğun mücadelesine dikkat çekmektedir. Mehmet
Emin'in çalışmalarında dulluk, yoksulluk, yoksunluk nedenleri, toplumsal ihtiyaçlar
yaygındır. "Anadolu" şiirinde yazar, Türkiye'nin başkenti İstanbul'u ülkenin başka bir
bölümüyle karşılaştırır. İstanbul despotluk ve adaletsizliğin yoğunlaştığı bir merkez, Anadolu
ise yorgun bir vatan olarak gösteriliyor. Böylece, P. Tychyna'nın yirminci yüzyılın
başlarındaki Türk yazarların çevirileri toplumcu-gerçekçi temalar ve imgelerle doludur.
3.2.Sovyetler Birliği Dönemi: Ukrayna'daki Türk Yazarların Eserlerinin
Ukraynaca Çevirileri (1930-1980 arası dönem)
1927
yılında
Vasyl
Sofroniv,
Almanca
dili
vasıtasıyla,
Türk yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen olan Halide Edip Adıvar’ın (1882-1964)
“Ateşten Gömlek” (1922) öyküsünü çevirdi. Ateşten Gömlek, Türk edebiyatında Kurtuluş
Savaşı üzerine yazılan ilk romandır. Çeviri, Türk kurtuluş savaşından bir hikâye olan
“Ateşte” olarak adlandırılmıştır.
Türklerin eşitlik ve kardeşlik ideallerinin tesis edilmesinde, ancak anavatanlarının
kurtuluş mücadelesi ile kurtulabilirler. Türklerin ulusal kurtuluş mücadelesi, V. Safronov
kitabının tercümanı tarafından vurgulanan 1917-1921 Ukrayna ulusal devrimi ile benzerlikler
kurmuştur. Halide Edib Adıvar'ın “Ateşten Gömlek” romanı, Mykhailo Balytsky tarafından
ikinci kez Ukraynaca'ya çevrilerek, 1929'da Kharkiv'de yayınlandı (Kolomiyets, 2015: 55).
Ukrayna-Türk edebi çevirileri gelişiminde, zaman zaman Türk yazarlarının eserlerinin
Ukrayna edebiyatçılarının çevirilerinde yayımlanan “Kırmızı yol”, “Shidnıy svit” (Doğu
Dünyası) ve “Vsesvit” (Evren) dergileri önemli yer almıştır. 1930'da, Mehmed Emin
Yurdakul’un Türk köylülerinin ve işçilerinin zor hayatını anlatan “Anadolu”, “Inkılap”, vb.
şiirlerinin Ukraynaca tercümeleri (Pavlo Tychyna'nın çevirileri) “Red Way” dergisinde
yayımlandı. Derginin bu yılki nesir eserleri arasında, bir kadın yazarın anlattığı zengin bir
Türk kadınının zengin ruhani hayatını anlatan Refik Halid Karay’ın (1988-1965), “Yatık
Emine”, Ömer Seyfettin’in “Deve”, “Sadaka” ve “Teslimiyet” hikâyesi, V. Dubrovsky'nin
çevirileri arasında yayımlanmıştır.
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Sovyetler Birliği döneminde (S.S.C.B.), Ukrayna’da Türk yazarları eserlerinin
Ukraynaca’ya çevirilerinin yayımlanması çok nadir görülmektedir. Bunların arasında en
önemli olanlardan Nazım Hikmet’in şiirlerinin çevirisidir. “Şiirler”, 1951 yılı (çeviri
М. Bajan tarafından düzenlenmiştir), “Şarkı Sözleri” 1981 yılı G. Halimonenko tarafından
düzenlenmiştir.
Pavlo Tychyna'nın, Nazım Hikmet'in şiirlerinin bazı çevirileri, Nazım Hikmet'in Sovyetler
Birliği'ne taşınmasının ardından ancak 1950'lerin başında yayımlandı. Bunların arasında “Paul Robson” (1951), “Sen, kardeşim, ruhum” (1951), “Zoya” (1951) adlı şiirleri
gelmektedir.
Nazım Hikmet’in “Romantik” romanı (1975, çeviren: О. Hanusets), Suat Derviş’in
“Fosforlu Cevriye” eseri (1982, çeviren: G. Halımonenko), Reşat Nuri Güntekin’in
“Çalıkuşu”, (1986, çeviren: G. Halımonenko); Nazım Hikmet’in “Türkiye'nin Hikayesi”
(1954, çeviren: А. Hijnyak) ve “Ben yaşayacağım” (1955, çeviren: H.Begiçeva, M. Rılskıy
tarafından düzenlenmiştir), Aziz Nesin’in “Bayramın İlk Günü”, (1955, çeviren: М. Gonti ve
М.Ekkon; düzenleyen: P. Tıçına) vb. Rus dilinin hâkimiyeti, bu dönemde Türk-Ukrayna edebi
temasların gelişmesini de olumsuz etkilemiştir.
3.3. XXI. Yüzyılda Ukraynaca-Türkçe Çeviriler
Sovyetler Birliği’nin dağılıp, Ukrayna’nın bağımsızlığını kazandıktan sonra durum
değişmeye başladı. Grigoriy Halimanenkon’un temel edebi çalışması olan “Türk Edebiyatı
Tarihi” (2000) ve “Türk Edebiyatı Tarihi” (ХVI.-ХVІ. Yüzyıllarda, 2001) eserleriyle yeni bir
dönem başlamıştır.
“Vsesvit” (Evren) dergisi, Reşat Nuri Güntekin, Aziz Nesin, Refik Halid Karay’ın kısa
hikayelerinin çevirilerinden başka Nobel ödüllü Orhan Pamuk’un “Kar” (2006, 2011),
“Benim Adım Kırmızı” (2007, 2012), “Beyaz Kale” (2008, 2011) eserlerinin Olyes
Kulçıtskıy’ın tarafından yapılmış olan çevirilerini yayımladı. “Zerkalo Tıjnya” Ukrayna
haftalığında Olyes Kulçıtskıy’ın çevirileri üzerinde edebi eleştirmenleri, K. Batanova, G.
Halimonenko, İ. Andrusık arasında okuyucunun çağdaş Türk edebiyatına dikkatini celbeden
bir tartışma oluşturmuştur. Ayrıca Ukrayna'da Orhan Pamuk'un “Masumiyet Müzesi”
(О. Kulçıtskıy ve G. Rogun çevirileri (2009), “Siyah kitap” (Çeviren: Olyes Kulçıtskıy,
2013), “Sessiz Ev” (Çeviren: Т. Filonenko, 2015) romanlarının çevirileri yayımlandı.
3.4. Ukraynalı Yazarların Eserlerinin Türkçe Çevirisi
Ukrayna yazarlarının eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesi ile Türk-Ukrayna edebi
çevirilerinin geliştirilmesi araştırmalarımıza göre, Ukraynalı yazar Mıkola Gogolun (18091852) eserlerinin Türk diline çevrilmesi ile başlamıştır. Ancak bellidir ki, Gogol’un eserleri
Rus dilinde yazılmıştır. Birsen Karaca tarafından belirtildiği gibi, arşiv çalışmalarının
sonuçları Gogol'un eserlerinin ilk kez olarak Latin harfleri ile Türk diline çevirmen Servet
Lünel tarafından 1946 yılında tercüme edilmiş olduğunu göstermektedir. (Kibatek, 2005: 28).
1927 yılında Hayat dergisinda, Ukrayna edebiyatının önde gelen ismi olan Taras
Şevçenko’nun “Zapovit” adlı eserinin çevirisi yayımlandı. İlk Türkçe’ye Ukraynaca’dan
çevirisi yapılan büyük eser XVI. yüzyılda Ukraynalılar için Türk hayatını yansıtmakta olan
Pavlo Zagrebelnıy’ın “Roksolana” (Hürrem Sultan) eseri olmuştur. (Çeviren: Ömer
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Dermenci, 2005), (Zahrebelnıy, 2011), 2009 yılında Tudora Arnavut Taras Şevçenko’nun
“Kobzarından” 40 poetik (şiir niteliğinde olan) eserinin çevirisini yaptı. Onların arasında
“Katerina” ve ‘Kafkas’ gibi büyük şairler yer almaktadır. (Şevçenko, 2009). Ömer
Dermenci’nin çevirisinde Türk dilinde Pavlo Volvaç’ın “Kankalar” romanı çıktı (Volvaç,
2011). Bu çeviriler Ukraynaca ve Türk dillerinin derin bilgisi ile desteklemekte olan edebi
bağlantıları ve uzmanlar düzeyinde komşu ülkenin edebiyatına ilgisini göstermektedir.
2020 yılında Ivan Nechuy-Levytsky’nin “Kaydaş Ailesi” adlı hikâyesi Türkçe
yayınlandı. (Iryna Pokrovska tarafından çevrildi). Yazar İvan Neçuy-Levıtskıy (1838-1918)
bu eserinde Ukrayna kültürünü, aile yapısını, köy yaşamını ve inançlarını ele almıştır. Hikaye
“Kaydaş Ailesi” Ukrayna kültürü hakkında oldukça açıklayıcı bilgiler vermektedir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye ile Ukrayna arasındaki edebiyat alanındaki ilişkiler, özellikle de, kültürler
arası iletişimin göstergesi olan sanatsal çeviriler, yüzyıldan daha fazla bir geçmişe sahiptir. Bu
konudaki gelişme dinamiği, siyasi, toplumsal ve ekonomik unsurlar tarafından
belirlenmektedir. Bu dinamik, Türk ve Ukrayna halklarının hayatlarındaki önemli tarihsel
değişimlerle bağlantılıdır. Bu alanda, başlangıç aşamasında, süreli yayınlar büyük rol
oynamışlardır. Türkçe’den yapılan farklı edebiyat türlerindeki (şiir, öykü, roman, oyun)
eserler ilk başlarda dergilerde ayrı ayrı yayımlanmışlar, farklı eserler antolojilerde, derleme
kitaplarda yayımlanmış, daha sonraysa müstakil birer eser olarak piyasaya çıkmıştır (Bondar,
2015: 141).
Türkiye’de Ukraynalı yazarların eserlerinin çevirisi, pek fazla değildir. Bunlar, T.
Şevçenko, M. Gogol, P. Zagrebelnıy, P. Volvaç, I. Nechuy-Levytsky ile sınırlıdır. Ukrayna
edebiyatı Türkiye’de ancak son zamanlarda ve büyük ölçüde Ömer Dermenci’nin çabalarıyla
popüler hale gelmiştir. Daha önce, uzunca bir zaman, Ukrayna edebiyatı, Türkiye’de fazla bir
ilgi görmemişti, zira Ukrayna ve Ukrayna kültürü, Rusya’nın ve Rus edebiyatının parçası
olarak algılanmaktaydı. Bundan ötürü, Avrupa’da Ukrayna edebiyatına büyük ilgi
gösterilmesine karşılık, Türkçe’ye çağdaş Ukrayna yazarlarından sadece birkaç eser tercüme
edilmiştir. Eğer Türk okuru 1920’li yılların modern Ukrayna edebiyatıyla veya 1960’lı
yılların yazarlarının eserleriyle tanışabilseydi, daha iyi olurdu. Zira bu dönemler, Ukrayna
edebiyatının parlak dönemleridir ve çevirmenler, Türk okurunun ilgisini çekecek eserler
bulabilirdi (Bondar, 2015: 152).
Böylelikle Ukrayna ile Türkiye arasında XX. yüzyılın başlarına kadar uzanan edebi
ilginin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu süreç, her iki ülkenin edebi başarılarını zenginleştiren
sanat eserlerinin çevirilerinin farklı türlerine, temalarına ve motiflerine yansımıştır.
Arabuluculuk, bilgilendirme işlevine ek olarak, çevrilen çalışmalar da yaratıcı bir görev
üstlenir. Sonuç olarak, çeviriler, ulusal dillerin, edebiyatların ve kültürlerin gelişimi için
önemli bir itici güç olmaktadır.
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Tatar Halk Süsleri
Татарский народный орнамент
Alsu SHAMSUTOVA1
Алсу ШАМСУТОВА
Abstract
Ornament is the language of thousands of years, it is older than all works of art. The
laws of space, the interaction of the elements and their relationship with man are also
reflected in the ornament. Geometric figures, of which the simplest patterns are formed, once
carried a great semantic load, embodying the forces of nature and being protective signs. They
decorated all household items, clothes and the house itself.
The Tatar ornament incorporated the worldview of the ancient Turks and the traditions
of Islamic philosophy. Studying the ornaments of the Tatars, which are transmitted in the
paintings of the artist, it is impossible not to pay attention to the harmony, integrity,
consistency, unity of parts and the whole. Tatar ornaments. In the ornamental uyesi. paintings
which depict certain symbols, signs, we can see the amazing book of life and beliefs of our
ancestors. Looking at the patterns, we rarely think about the fact that they may have some
symbolism. All household items of the Tatar people, clothes and the house were decorated
with ornaments.
Keywords: Ornaments, "sacred signs", the Tatar culture, the tatar ornaments.
Özet
Tatarlar (simali Turkler) eskiden renkli bir kültüre sahiptir. Gündelik hayatında ve
dünya görüşünde millet komşu kabilelerden farklıydı. Bu nedenle, örneğin, giysileri süslemek
için kullanılan Tatar süsü, ev eşyaları, evler kendine özgü ve kendine has. Tatar süsü, eski
Türk Haganları döneminden başlayarak ve hatta daha erken - ilkel dönemden itibaren, bin yıl
boyunca gelişmiştir. Her zaman doğayı ve sembolik olarak önemli nesneleri, görüntüleri
yansıtıyordu. Bu nedenle, eğer antik bir süsleme alırsak, etrafındaki dünyayı, Altay'da Orta ve
Güney Asya'da yaşayan Tatar-Turklerin uzak atalarının karakteristik özelliklerini gösteren
doğal olayları görebileceğiz. İnsanların yaşam tarzı, çeşitli ürünleri süsleyen kalıpları belirgin
biçimde etkiledi. Çoğunlukla Tatar ulusal süsü eski tarımın belirgin bir etkisine sahiptir.
Ancak ustaların çalışmalarını dikkatlice incelerseniz, insanların göçebe atalarının sığır
yetiştirme kültürünün etkisinin de tezahür ettiğini görebilirsiniz. Tatar desenleri ve süs
eşyaları üç çeşit motif içerir: geometrik, bitkisel ve bitkisel ve zoomorfik. Desenler ustalar
tarafından eskiden beri uygulamalı sanatın birçok alanında kullanılmıştır: mimari, nakış,
resim, ahşap oymacılığı. Bitkisel motifli tatar süsü en yaygın olanıdır. Ustalar hem basit
formlar hem de karmaşık buketler oluşturur. Süs için kullanılan renkler canlı, zengin ve iyi
harmanlanmıştır. Motifler stilize edilmiş ve birçok yorumu var. Desenin elemanlarının
bulunduğu sıraya ve nasıl bir araya geldiklerine göre önemli bir rol oynar.
1
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Anahtarlar: Tatar halk süsü, Ozel yetenekli cocuklar, Geleneksel El sanatlarini
Татарский народный орнамент – это одна из ярких страниц культуры татарского
народа. Он является основным составляющим декоративно-прикладного искусства, и
отражает мировоззрение народа, его картину мира. Некоторые ученые считают, что
орнамент отражает «историю формирования и развития народа» (Буткевич,2008:5). Но
я позволю себе не согласиться с этим, поскольку орнамент был сформирован уже до
формирования татарского народа как нация (как утверждают историки, как нация
татарский народ сформировался лишь в начале ХХ в.), и все это время на протяжении
тысячелетий отражал его многовековую культуру.
Прекрасные примеры татарского орнамента мы можем увидеть в различных
произведениях творчества народа. Это и тонкие узоры ювелирных изделий, красочные
вышивки и узорные ткани, резные орнаменты надгробий, головные уборы,
разноцветные мозаики кожаной обуви, украшения дома и религиозные шамаили.
Особо хочется подчеркнуть, что татарские орнаменты в своем дизайне очень
схожи с общетюркскими орнаментами. Например, казахские, киргизские орнаменты
практически повторяют те же мотивы, что и татарские. Это говорит о том, что эти
народы относятся к одной группе – к кыпчакской группе, у них и язык тоже очень
схож.
В мотивах татарского орнамента бытовых изделий прослеживается богатство
художественного мышления людей, тонкое чувство ритма, пропорции, формы, силуэта,
цвета, понимания функции мотивов.
В эпоху цивилизации Великой Волжской Булгарии, а затем и в во время
Казанского ханства у татар-булгар орнамент являлся неотъемлемой частью жизни,
поскольку орнамент имел функцию защиты. Ведь в орнаментах закодированы
специальные знания древних – о состоянии мира, о защите Души и Тела, в особенности
это касалось чакр (энергетических центров) в человеческом теле. О защитных
функциях орнаментов мы можем «прочитать» из изделий бытовой принадлежности
великого хана Кубрата – по оформлению его одежды, домашнего убранства.
Уникальная выставка о сокровищах хана Кубрата состоялась в Казани, в Казанском
Кремле (2017 г.).
Однако после завоевания Казани Иваном Грозным, культура народа пришла в
упадок, можно сказать, что городская культура была уничтожена. Орнамент, как
память о прошлом и память о предках, сохранился в душе народа и продолжался уже в
деревнях до 19 века.
Богатство народного орнамента можно было увидеть в деревянной архитектуре и
резном орнаменте татарских домов. Деревянные дома татар 18-19 вв. отличались своей
архитектурой, орнаментальным характером и разноцветной окраской, что отличало их
от жилищ соседних народов (русских, мордва, чувашей и др.).
Татарский орнамент долгие века сохранился в татарской вышивке. Прекрасными
орнаментами украшали полотенца, простыни и штор (чаршау), молитвенные коврики
(намазлыки), хиджаб, скатерть, наволочки, женские фартуки, свадебные приданое.
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Орнамент наносился на сапоги (ичиги), обувь и головные уборы-калфаки, калфачки,
эрпеки (головные уборы), тюбетейки. На женских платьях иногда были вышитые
оборки. Вышивка орнаментом выполнялась из золотых нитей, разноцветных ниточек,
разноцветных шелковых лент в виде различных бантов, зигзагообразных или
ромбических лент.
Полноценно орнамент проявляет себя в домотканых коврах и в узорчатых
войлочных коврых (киез), уложенных на пол. Материалом для них была белая, серая,
иногда черная овечья шерсть. Техника нанесения рисунка была разной. В одних
случаях войлочные узоры шили цветными нитями на украшенном войлочном фоне, в
других случаях во время процесса войлочного войлока вводилась цветная шерсть. При
этом шерстяные узоры размещались в заранее определенных местах.
Еще одна область, где сохранился татарский орнамент в полной мере и во всей
красе – это кожаная мозаика, кожаные ичиги. Кожаная обувь с орнаментом широко
применялась среди городских татар, интеллигенции. Кожа является одним из
старейших и наиболее широко используемых материалов в повседневной жизни.
Именно этот вид искусства татар-булгар как искусство кожаной мозаики сохранился и
развивается и поныне.
Глубоко оригинальным и традиционным видом татарского народного
искусства, где орнамент проявляет себя как картина восприятия мира, является
ювелирное искусство. В ювелирном искусстве татар происходит сплетение сакральной,
обережной и эстетической функций орнамента с подобными функциями камней и
самого металла (золота или серебра).
Необходимо указать еще одну область народного искусства, где происходит синтез
двух сакральных составляющих мировоззрения татарского народа (слова и знака), это –
шамаилы, религиозные картины. Если у других мусульманских народов арабская
каллиграфия используется самостоятельно, как напоминание присутствия Творца, о
Его Слове, то у татар каллиграфия, сакральное искусство письма оформляется в не
менее сакральное, защитное пространство – в орнамент. Расположение мотивов,
направленность частей орнамента играет особое значение.
Можно выделить такие виды мотивов в татарских орнаментах. У татар до наших
дней дошло три вида орнамента:
Первый вид - "растительный мотив". Мотивы волнистых побегов (в виде
виноградной лозы), цветы: Тюльпан, Пион, ромашка, фиалка, Лотос, клевер. Такие
мотивы украшают полотенца, шторы, молитвенные коврики, покрывала, нагрудники,
платья, обувь (сапоги-ичиги, сапоги, обувь), головные уборы (калфак, тюбетейка,
калепуш, шали).
Второй вид орнамента - "геометрический", используется в сельских жилищах,
ювелирных изделиях, надгробиях и реже в вышивальных украшениях. Геометрические
мотивы – это, в основном, линии, зигзаги, волны, волна, мотив жгута, спираль,
сломанные линии. Подробно о них можно узнать из книги татарского ученого
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Ф.Валеева “Татарский народный орнамент” (Валеев, 1995:135), который собирал
мотивы орнаментов среди народа.
Третий вид орнамента называется - "зооморфный". Среди декоров
распространились изображения ястребов, голубей, уток, лошадей летучих мышей,
бабочек, пчел. Зооморфные мотивы занимают скромное место в работе людей, чаще
всего встречаются в резьбе по дереву, иногда в вышивке и украшениях. Таким образом,
мы видим , что в орнаменте, особенно в народном творчестве, где он имеет самое
широкое распространение, запечатлелось фольклорно - поэтическое отношение к миру.
Со временем (ближе к 19 веку) первоначальные мотивы утрачивали свой исконный
смысл, и стали использоваться для декоративной и архитектонической
выразительности.
Мы представить даже себе не можем жизнь без орнаментов, без тех мотивов,
которые подсознательно используются мастерами в изделиях декоративно-прикладного
искусства. В эпоху глобализации, человек все больше хочет уединиться в самом себе –
его душа ищет подпитки для проявления в социуме. Именно в такой момент он
начинает понимать, что без «так называемых узоров» все вокруг будет пустым и
бессмысленным. И сознательно, может и бессознательно, ощущает, что в орнаменте
запечатлено
эстетическое
осмысление
деятельности
человека,
творчески
преобразующей, упорядочивающей природу или религиозного содержания. В генезисе
и дальнейшем развитии орнамента большое значение имели эстетические
общественные потребности. Эти потребности и сегодня остаются в силе, а именно ритмическая правильность обобщённых мотивов как способ художественного
восприятия и освоения мира (Бесчастнов, 2010:12), помогающий осмыслить
упорядоченность и стройность действительности. Именно поэтому орнамент всегда
неразрывно связан с человеком и всегда будет сопровождать его в жизненном пути.
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The integration trajectory of the descendants of forced Kazakh migrants into the
Western European society (“case study”: Germany, France)” (since 1920-30s)
Gulmira SHAPIYEVA1
Abstract
The article refers to the stages of the migration way of Kazakhs. Various theories of
migration are considered as the status of migrant changes. The milestones of the history of the
Kazakh people, the causes of mass migration of ethnicity, which led to global migrations of
the people, are displayed. Mass migration of the last century was forced by policy which was
proposed by Soviet government. Considering the way of surviving for forced migrants is also
the matter of the research.
Keywords: Kazakh people, theories if migration, forced migrants, refugee, labour migration.
When we study the various incidences of immigration that took place in the past, we
see that it is impossible to collect them under the same category. It is imported to note that the
stages of immigration at different times for the entire Kazakh people were different. The
migration statuses differed as people, as there were violent and voluntary reasons. In this
regard, we consider the trajectory for the entire migration process, from 1930 to nowadays,
the importance and the role of integration for surviving and being successful of Kazakh
migrants’ descendants. Integration, we can say, incorporation into the European society,
which was completely alien\different in social type that is the issue to be researched.
The collectivism policy of Soviet governance, led several nations, especially Kazakhs,
to the “intentional” woe. Consequently, poverty-stricken Kazakhs had to move to the
neighbouring countries, such as China, Mongolia, and further to Afghanistan, Iran and
Turkey. The facts about famine of 1920-1933 were published only in foreign press. For
instance, Robert Conquest, a British historian, mentions in his work of “The harvest of
sorrow: Soviet collectivisation and the terror-famine” that the loss of Kazakhs were about 4
millions [6;143].
Outcomers of Kazakhs in the early 1930s. outside the country can be considered as
refugees and ethnic migration at the same time. Nomadism, being a manifestation of border
migration, during the period of famine acquired the features of forced emigration. A
significant part of the ethnic group was involved in migration. The specifics of this ethnic
migration were determined by the fact that representatives of a traditional society with a
developed ancestral structure migrated. The outflows were caused by a humanitarian disaster,
the causes of which are rooted not only in crop failure, but also in the current policy in the
agricultural sector related to the resettlement and co-operation of peasant farms [1;23].
Throughout its history, the Kazakh diaspora had a violent or forced character of
migrations, due to political and religious reasons. Since the 1960s, the labour migration to the
countries of Western Europe, America and the Persian Gulf began to develop, which did not
1
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radically change the violent nature of migrations, but in contrast, it was more as a
consequence of economic reasons. In addition, until the early 1960s migrations of Kazakh
people to other countries were featured by mass character, and in the modern period,
individual movements with the practice of calling their families to the recipient country are
more characterized.
According to statistics data, Germany has the largest Kazakh diaspora in Europe - 3
thousand people, this is about 250 families. In France, according to approximate estimates,
from 2 to 3 thousand Kazakhs live. Most ethnic Kazakhs in Germany and France are the third
generation of Kazakhs who came to Europe from Turkey as labour migrants more than 100
years ago. One of the major migratory flows of the last century was the Turkey-Western
Europe corridor, which opened up favorable conditions for labour migration of Turkish
citizens, including ethnic Kazakhs who had previously migrated to the Republic of Turkey
from China through India and Pakistan.
When we study the various incidences of immigration that took place in the past, we
see that it is impossible to collect them under the same category. It is imported to note that the
stages of immigration at different times for the entire Kazakh people were different and
migration statuses differed as they moved due to their violent and voluntary reasons. In this
regard, we consider the trajectory of the entire migration process, from 1920 to nowadays
descendants of those forced Kazakh migrants and their integration into the European society,
which was completely alien\different in social type.
Migration moves and shapes societies to a much greater extent than politicians and
researchers concerned with those societies would like to believe. Social realities have long
outstripped attempts to order and control them by means of internal national and external
European borders.
In order to successfully predict the flows of forced relocation, identify the causes of
such migration and choose the necessary measures to support forced migrants, it is necessary
to understand the causes of this type of migration. By forced migration, we will mean a set of
territorial movements that are associated with a permanent or temporary change in the place
of residence of people for reasons beyond their control, as a rule, against their wishes (natural
disasters, environmental disasters, military operations, violation of the fundamental rights and
freedoms of citizens) [4]. Due to a sharp drop in the standard of living, the existence of a
threat to human life and health. To understand the causes of migration, many sociological
theories have been created that explain this phenomenon. Consider them in the context of
forced migration, based on the typology proposed by S. Blatner and E. Nagaitseva [5;87].
According to the proposed typology, all sociological concepts involved in the study of the
causes of migration can be divided into three groups: structural, interpretative, unifying.
Structural paradigms consider organizational-functional, systemic, social aspects of
social life, society as integrity, its elements. Migration in the light of these paradigms affects
social transformations that are long-lasting, occurring in human communities, and thus
perform sustained socially significant functions or, according to E. Durkheim, cause
dysfunctional states [7; 247]. Forced migration, in our opinion, is a consequence (the anomia
of the division of labour resulting in individuals having to leave their place of residence) and
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the cause (at the place of arrival) of such conditions [7; 315]. Structural paradigms include the
positivist approach, the theory of human ecology, etc.
From the point of view of a positivist approach the study of migration is necessary to
identify objective patterns of the phenomenon for the subsequent assessment of 746
consequences for society migration behavior within the framework of this approach is the
result of individual choice which is influenced by a number of factors geographical economic
environmental where economic factors play a leading role the positivist approach is based on
classical economic theories thus the representative of this approach M. Todaro [19; 315]
called the main reason for migration the desire of a person to improve his economic situation
citing the example of urbanization the villagers who did not find work due to great
competition were forced to migrate to cities among other reasons political instability the
desire to change the socio-cultural environment were mentioned an example of economic
determinism in migration is the neoclassical economic macro-level theory according to her
the reason for the appearance of migrants is the difference in the level of economic
development of geographical regions refugees leave areas characterized by labour redundancy
and go to areas with fewer labour resources in this case refugees can be considered people
who leave their place of residence not for the sake of increasing monetary income but because
of the inability to get the minimum necessary amount to save life this is their difference from
labor migrants.
Migration problems were studied by the theory of social ecology proposed by R. Park
[16; 394]. This theory had a great influence in the until the 1970s. XX century in American
sociology, but then its importance decreased. Migration, according to this theory there is a
social adaptation to changes within the organization of the population, as well as (or) in the
external surroundings, the causes of migration can be found only by comparing the
characteristics of different places in the resettlement system. The theories of the interpretive
group focus on the study and interpretation of human behavior, motivation in personality
activity. Such theories include the theory of social action of M. Weber [21; 549]. According
to this approach, migration is the result of urbanization, which forced some people to leave
their former places of residence and migrate to the city.
Unifying (dialectical) theories. According to this type of theory, social reality is
analyzed as an inextricable connection of objective and subjective, structural and dynamic,
social and personality-individual. An example from a group of such theories is the theory of
the migration system of networks. The meaning of the theory is as follows: individuals with
social capital a connection with migrants (who were such in the past or are currently) have
access to social capital, which significantly increases the likelihood that they themselves will
become migrants [3; 448]. In accordance with it, networks are sets of connections: family,
friendly, between migrants (in our case refugees) in the recipient country and potential
refugee migrants in the donor country. Migration, according to this theory, once started, tends
to increase the flow of migrants, which continues as long as there are social ties and everyone
has not migrated [11; 86].
It is worth noting that, in our opinion, the theory of Everett S. Lee deserves special
attention. The peculiarity of his theory is that, in our opinion, the factors identified by him can
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combine, include a set of the above-described theories, which most widely assess the causes
that push the individual to migrate. In his article “The Theory of Migration” [12; 50] he,
identifies a number of factors contributing to migration. These include, first, factors related to
the territory of origin of the migrant; secondly, the factors related to the territory the purpose
of the migrant; thirdly, factors that contribute to overcoming migration barriers; fourth,
personal factors. In this case, the migration mechanism works as follows: an individual, or
group, having a set of certain factors that affect them in their place of residence 748, and who
do not suit them, seek to enter another territory where such factors are absent, as well as there
are no barriers to reaching this territory, or the migrant is confident that he can overcome
them. This migration theory was also called the “push-pull theory”. Extrapolating the theory
of Evvert S. Lee [19; 107] on the situation of forced migration, examples of the "push" to
such migration may be injustice, the danger of becoming a victim of violence, a difficult
economic situation. In this case, the "attraction" for a certain territory is the fact that there is
no situation similar to that in the territory of origin. An important role in choosing a target
territory is played by a third group of factors the existence (or absence) of certain obstacles.
These may be the physical remoteness of the intended target territory, the existence of legal
barriers to entry and the recognition of the individual as a refugee.
Summing up, we repeat that existing sociological concepts can be divided into three
groups. The first group is structural paradigms. According to them, migration affects social
transformations that are long-lasting, occurring in communities of people, and thus perform
sustainable socially significant functions or cause dysfunctional conditions. Sociological
theories related to the interpretive group when studying the causes of forced migration focus
on the study and interpretation of human behavior, motivation in personality activity. From
the point of view of unifying theories, the causes of migration should be sought in social
reality, which is an inextricable connection of objective and subjective, structural and
dynamic, social and individual.In this concern, we observe the increasing importance of
population movement as the demographic development of the world, the sharp decline in the
population and the trends in its demographic ageing, that is why the scientific and practical
need to study migration as a global social phenomenon is growing, using the enormous
potential of sociological sciences [17; 254]. The increased involvedness and multidimensional
nature of modern migratory flows, the need for multidimensional information of the
mechanisms and trends of population migration in the environment of global development
have led to the request for new conceptual studies in the field of sociology. The reaction to the
challenges of globalization is the theoretical and methodological search for a scientific
accepting of migration processes, carried out by both local and foreign sociologists, which
actualizes the need for a comprehensive analysis of the theoretical and methodological basis
of the study of population relocation in the context of globalization, systematizing the
available theoretical methodologies and migration models considered classical in the
sociological works, exploring the prospects of applying modern theories of populace
migration to the analysis of migration processes as an element of global social transformation,
as well as formulating new methodological principles for the study of worldwide migration.
General theoretical approaches to the study of the social phenomenon of population
migration were laid at the end of the XIX century. English scientist E. Ravenstein, who
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formulated eleven migration laws. The classical sociological approach to the study of
migration processes is presented in the work of W. Thomas and F. Znaniecki “Polish peasant
in Europe and the America”, in which an analysis of the consequences of migration processes
and the adaptation of migrants based on the application of qualitative methods is undertaken.
Much attention was paid to the issues of migration research by theorists Mackenzi3,
the Chicago School R. Park, E. Burges who justified the idea that migration often acts as an
indicator and accelerator of social mobility.
One of the first typological approaches to historical forms of migration in sociology
was proposed by the famous sociologist V. Zombart, who traced the ties between immigrants
and the development of the "capitalist spirit" and relocations4 identified single and mass types
of resettlement.
International migration and globalization are closely linked. Globalization is
characterized by the establishment of strong economic, information, political, cultural and
other ties among States, and it is these ties that become the defining component of their future
development. An important form of these links is migration flows, that is, interstate
movements of people caused by the objective unevenness of world economic development,
the inequality of economic conditions and opportunities in different countries, their various
degrees of involvement in the processes of modernization and globalization, and the needs of
the world labor market [11; 93] .
The theoretical foundations of the study of labour migration have been studied
relatively recently. The active development of theories of labor migration began in the 60s of
the twentieth century. Theories of human labor as a component of productive forces, as well
as theories of the labor market, have been developed in much more detail. In accordance with
the classification of migration theories proposed by Yakub Biyak [2;36], consistent with the
development of Chania Zlotnik, the main groups of migration theories are economic,
sociological, geographical and mixed. As part of this study, we will be interested in the
economic theories of population migration. According to the study of Iontsev V.A. economic
approach to the study of international migration of population includes more than 20 different
scientific directions, theories and concepts. Consider those that directly or indirectly affect
labour migration.
We immediately note that all economic approaches to explaining the nature of labor
migration consider it as a mechanism for the redistribution of labor. The factors driving the
migration movement, as well as its effects, differ in these theories. Consider some of the
migration theories in terms of explaining the factors, mechanisms, and effects of labour
migration on individuals (migrant workers), households, and the economy as a whole. [17,
24].
The neoclassical concept of migration should be recognized as one of the first major
theoretical justifications for the movement of labour. The basis of this concept, which focuses
on international wage differences, can be considered the work of J. Hicks “Wage Theory”
[12;136]. He was one of the first to consider migration as a solution to a rational individual
who could correctly assess his prospects on the basis of complete and reliable information.
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Unemployment and relocation costs were not taken into account. As an incentive for
migration, J. Hicks considers the differentiation in wage levels between countries, caused by
the uneven distribution of factors of production - labor and capital. As a result, migration has
helped to equalize wages (incomes) and stabilize the global labour market in two ways:
- Directly, by reducing the labour supply in the labour market of a country overendowed with labour resources and by increasing the supply in a country with poor labour
resources;
- Indirectly, for example, through international monetary transfers of migrants.
Also, within the framework of this approach, it should be noted the neoclassical
(monetarist) macro- and microeconomic theory of M. Friedman and P. Samuelson, which was
actively developed in the 60s - 70s. of XX century. The principle of synthesis of various
theoretical concepts was embodied in the created theory, generalizing the macro and micro
level, at the intersection of the labor theory of value and the theory of marginal utility. The
provisions of the theory are formulated on the basis of the provision on the perfect factor
market, operating in conditions of free competition. The labour market for international
migration is the main driver, other markets (capital, insurance) have a much less significant
impact on the migration of labor resources [9; 59] .
The direction of international migration flows is determined by the degree of
attractiveness of the economic characteristics of the country of entry, which is expressed for
migrants in differences in wages. If these differences among all possible countries of
departure and introduction are eliminated, migration flows will be absent. Migration flows
can thus be managed by influencing the labour market.
A supporter of neoclassical ideas V. Leontyev considered the problems of forced
technological unemployment. The restriction of labor immigration acts as a factor in
improving production capacities, due to the influence on the growth of real wages. In general,
the ideas of V. Leontiev are liberal-humanistic in nature. It puts forward the idea of more
loyal working conditions, in particular, flexible working hours and reduced working weeks,
which, along with the introduction of the most advanced labor-saving technology, will give
"the largest increase in gross domestic product, combined with a minimal negative increase in
unemployment".
The concept of a global migration system continues to examine international migration
in the context of the globalization of the world economy. The basis of this concept was laid by
I. Wallerstein [20].
The author considers the world system as a multicultural territorial division of labor,
where the production and exchange of basic goods and factors of production are necessary for
the daily life of all its inhabitants. The division of labor is based on the methods and
conditions of production and leads to the isolation of three regional zones: core, semiperiphery and periphery. The selected zones differ in geographical and cultural characteristics,
some focus on labor-intensive (periphery), and others on capital-intensive production (core).
The semi-periphery plays the role of a buffer zone and is a mixture of both types of activities.
A stronger and healthier core exploits a weak and poorer periphery. The development of
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peripheral zones goes in a direction that does not allow them to leave their subordinate
position. The expansion of the economic power of the core can, however, change the
technology of the periphery towards a reduction in the share of labor use, which gives rise to
the emergence of a mobile labor force ready to move to other regions of the world.
Thus, the concept of a global migration system suggests that the reason for the
migration movement is not just the difference in wages, but the general conditions of
economic inequality and the crisis in the countries of the periphery [15; 548].
Thus, considering the various migration theories that serve on the way to the formation
of the entire migration path, the issue of integration also remains important, since this part of
the adaptation moment is very universal and requires different approaches and variations of
research.
Host societies, in particular, can differ significantly in the role of the State in social
processes, and migration flows, in turn, can be predominantly voluntary or forced, “workers”
or “permanent”, have different age, gender structures, as well as differ in the level of
education, knowledge of the language and culture of the host society[1; 39] . At the
intersection of these two blocks, the integration policies of States are formed, which can thus
differ from country to country, and within one country different groups can be the object of
different policies. Therefore, integration policies can include extremely diverse phenomena.
Adrian Favell points out that the label "integration" in different countries can be understood
as: legislative and social protection, naturalization and citizenship procedures, antidiscrimination laws, Activities relating to the achievement of equal opportunities, the creation
and stimulation of ethnic or migrant organizations, redistribution of aid to migrant groups in
deprived areas, policies, related to the settlement and receipt of municipal housing, as well as
legality and order, agreements with foreign states on military service, multicultural
educational programs, the creation of special "sections" in political parties, laws and policies
that ensure the implementation of cultural practices, Establishment of corporations and
associations of ethnic and migrant organizations, language and cultural courses in the host
society [8; 349] It is emphasized that the list is not exhaustive. The creation of a general
conceptual framework that could incorporate such divergent phenomena required clarification
of the concept of integration.
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Migration in the Context of Globalization
Tleugazina SHYNAR1
Abstract
Migration is a historically established process that not only stops over time, but also
acquires the character of a global process in the second half of the twentieth century. Over the
past decades, there has been an increase in migration processes around the world, which plays
an important role in shaping economic, political and social changes. Today, many people live
outside the countries in which they were born. Various circumstances forced them to leave
their homeland, but they are all related to the search for protection and new opportunities.
There is not a single country that has been bypassed by migration processes. The problem of
migration is an integral part of international relations, and it is impossible to imagine life in a
modern global society without it. The reason for the increase in migration is human capital,
which is not so much more mobile, but simply more accessible. Migration is global in nature,
which requires global approaches and global decisions. These processes are actively
developing in today's globalizing society, which has both positive and negative consequences
for the development of countries as a whole.
Keywords: migration, migration processes, globalization, mobility, society.
Introduction
Migration is a complex and constant process with a long history. A significant increase in the
scale of international migration is progressively raising its impact on certain states and
territories. In our time, migration processes in the world are quite intensive and since the
second half of the twentieth century they have acquired a global scale, covering all countries
of the planet, social strata and groups of society, various spheres of public life.
The term "migration" comes from the Latin word migratio - transition, move. We can assume
that the evolution process of the concept "human migration" began with E. Ravenstein’s
works (1885-1889), who was the first to formulate the scientific definition of migration as a
change in a person's place of residence, which has a permanent or temporary nature.
Traditionally, migration has included the movement of people associated with relocation to a
new place of residence.
In the context of globalization, migration movement has become not only more intense, but
also more diverse. This led to the need to expand the scope of the term "migration".
According to L. Rybakovsky any territorial movement that occurs between different
settlements of one or several administrative-territorial units, regardless of the duration,
regularity and target orientation is migration in the broad sense of the word.
The definition formulated by L. Rybakovsky is considered by many researchers to be the most
accurate. By migration, he understood any territorial movement between different settlements
(within one or several administrative-territorial units). The movement of the population in
1
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space, regardless of distance, duration, regularity and purpose, he designated as migration.
The Swiss scientist M. Bassand based the definition of international migration on the factor of
crossing the state border. The most capacious concept was proposed by the Russian scientist
V.A. Iontsev, who defined international migration as the territorial (spatial) movement of
people across state borders.
At present, temporary movements of the population associated with work, study, tourism, and
commercial activities are increasingly referred to as migration. Migrations can be intrastate
and state-to-state.
According to migration types a traditional distinction is made between internal and external
one. Internal migration is the people flow from one region of the country to another with the
purpose or intention of finding a new place of residence. Internal migration can be temporary
or permanent. Thus, a distinctive feature of internal migration is the spatial people mobility
within one country, which may have different durations and goals (for example, migration of
the population from rural areas to cities). External migration usually means international
migration. International migration is the movement of persons leaving the origin country or
country of usual residence for the purpose of permanent or temporary residence in another
country. At the same time, migrants cross international borders.
When identifying the types of migration, the basis for differentiation, as a rule, is based on
such important criteria of territorial movement as distance, time, and the status of places
between which the movement is carried out. Migration is also classified according to degrees
of manageability, reasons, the number of participants involved, the legal status of the migrant
and many other indicators. So, depending on the distance traveled by people, migrations can
be regional, interregional, intracontinental, intercontinental. If we take the geographical
direction as a basis for differentiation, we can distinguish East-West, South-North, SouthSouth migrations. According to the time criterion, migration is irretrievable, permanent (longterm), seasonal, and pendulum. According to the degree of control are distinguished organized
migration (this type of migration is controlled by states) and spontaneous (unorganized).
Depending on the attitude of the migrant to the displacement process, migration can be
voluntary and forced. Forced migration means the mandatory return of a migrant to the
country of origin, transit or third country based on an administrative or judicial decision (for
example, deportation). In forced migration, there is also an element of coercion; people leave
their places of residence due to the threats to their lives (for example, natural disasters,
military actions in the country, etc.).
According to the number of participants involved in migration, it is distinguished as
individual, family, group or mass (collective). Individual and family migration refers to cases
where migration occurs individually or by family. As a rule, such movements are financed by
the migrants themselves or by a third party (individuals, states, organizations can act as a third
party). Mass migration (group, collective) implies a sudden territorial movement of people in
large numbers (or a segment of the population) in a certain period. By legal status, migration
can be legal or illegal. At the same time, there are eight main types of migration: irrevocable
(resettlement), permanent (long-term), seasonal, pendulum, episodic, forced, illegal, transit.
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Global migration flows include movements that usually occur between continents, cover
several states, and have a significant impact on the socio-economic and demographic
development of cities and countries. The role of migration in shaping the population and
developing the economy is extremely growing. Taking this into account, the 21st century can
be called the “century of global migration”.
Due to the factors of global migration, in the overwhelming majority of cases, decisions on
migration are influenced by economic factors, including the availability of good jobs, higher
wages, low taxes in the country of entry or on the contrary, the lack of opportunities to realize
oneself in the labor market in the country of departure. A certain place is occupied by the
social factor of migration, which manifests itself in the opportunity to receive education or
improve qualifications in another country, as well as to marry foreign citizens. The
development of transport has become a factor in global migration, first of all, the availability
of air flights, which made it possible for people to move quickly over considerable distances.
The information factor has become very important for the formation of migration flows in the
era of globalization. The dissemination of information via television and mass media about
economic opportunities in other countries led to the fact that potential migrants not only
realized themselves poor, but realized that it is possible to change their situation through
migration to more developed countries.
International migration and globalization are linked together. The ties that have arisen
between states are manifested in various forms. Interstate migratory movements of people
represent an important form of these links; they are due to many reasons (for example,
demand in the world labor market, uneven economic development in different countries) and
factors created by globalization (for example, the development of transport, information
infrastructure). The modern production system, the important characteristic of which is
openness, arose under the influence of globalization processes. This process was accompanied
by the involvement of more and more people in the labor markets, the development of new
lands was carried out by the forces of migrants. The huge migration flows raised by
globalization have influenced the formation of a new division of labor. Migrants have become
an important link in the economies of developed countries, filling entire niches.
Migration is a process that does not stop over time, but also acquires the character of a global
process in the second half of the twentieth century. It is is global in nature, which requires
global approaches and global decisions. These processes are actively developing in today’s
globalizing society, which has both positive and negative consequences for the development
of countries as a whole.
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Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Türk Dini ve Kültürüne Yönelik Arayışlar Üzerine
Bir Değerlendirme
İsmet TUNÇ1
Delila ELÇE2
Özet
Osmanlı Devleti’nin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde geçmişe dair yoğun
bir dini ve kültürel arayış içine girilmiştir. Bu kapsamda Orta Asya’dan Çin sınırına kadar
olan bölgelerdeki kültürel unsurlar çalışma konusu yapılmıştır. Anadolu uygarlıkları ile
Türkler arasında hem dini hem de kültürel aktarımın olduğu yönünde güçlü kanaatler söz
konusudur. Özellikle Sümer ve Hitit uygarlıklarına ait çeşitli arkeolojik kalıntılar üzerinden
çeşitli çıkarımlara varılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Türklerin dini ve kültürel köklerinin
bilinenden çok daha geriye gittiği konusunda bilimsel araştırmaların yapılması için devlet
nezdinde araştırmalar yapılmış ve bu alanda araştırma yapanlara destekler sağlanmıştır.
Özellikle dini anlamda İslamiyet’ten önce Türklerin nelere inandıkları konusunda pek çok
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların bazıları doğrudan Mustafa Kemal’in konuya ilgi
duyduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özellikle şamanizm odaklı çalışmalar çok fazla ilgi
görmüştür. Dönemin bazı aydınları şamanizmi Türklerin eski dini olarak tanımlamıştır.
Dolayısıyla günümüzde dahi şamanizmi Türklerin eski dini olarak tanıtan çeşitli çalışmalar
mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Türklerin dini ve buna bağlı olarak da
kültürel alandaki geçmişine duyulan merak üzerinde özellikle arkeolojik, antropolojik,
halkbilim ve dinler tarihi yaklaşımları çerçevesinde o dönem ortaya çıkan din ve kültür
arayışlarına yönelik bir değerlendirme yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dini, Türk Din Etnolojisi, Türk Dini Araştırmaları, Türk Kültürü,
Anadolu Uyarlıkları
An Evaluation on the Searches for Turkish Religion and Culture in the
Foundation Period of the Republic
Abstract
In the Republic of Turkey founded in the aftermath of the Ottoman Empire, it has been
embarked on an intensive quest of religious and cultural history. In this context, cultural
elements in the regions from Central Asia to the Chinese border have been studied. There are
strong beliefs that there is both religious and cultural transmission between Anatolian
civilizations and Turks. In particular, various inferences have been tried to be drawn from the
various archaeological remains belonging to the Sumerian and Hittite civilizations. In this
context, research has been carried out by the state in order to make scientific researches about
the religious and cultural roots of Turks going back much more than known and support has
been provided to those who do research in this field. Especially in the subject of religion,
1
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many studies have been carried out on where the Turks believed before Islam. Some of these
studies directly show that Mustafa Kemal is interested in the subject. In this context, works
focused on shamanism have attracted a lot of attention. Some intellectuals of the period
defined shamanism as the ancient religion of the Turks. Therefore, even today, there are
various studies introducing shamanism as the ancient religion of the Turks. In this study, the
Turkish Republic in the first year will focus on religious and cultural wonder heard the history
of the area accordingly. In particular, an evaluation will be made regarding the search for
religion and culture that emerged in that period within the framework of archaeological,
anthropological, folklore and history of religions approaches.
Keywords: Turkish Religion, Turkish Religious Ethnology, Turkish Religious Studies,
Turkish Culture, Anatolian Civilizations
1. GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nin akabinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti için devam eden inşa
sürecinde pek çok düşünce ortaya atılmıştır. Bazı düşünceler tartışılarak kimi açılardan
uygulamaya konulmasına karşın, bazıları da sadece tartışma aşamasında kalmıştır. Bu
bağlamda hem kültürel hem de dini alanda arayış içine girildiği görülmektedir. Süreç
içerisinde ‘yeniden köklere dönme’ ve ‘milli bir bilinç oluşturma’ çalışmaları başlamıştır.
Çalışmalar sonucunda kültürel olarak belli dayanak noktaları için pek çok bilimsel
araştırmalarda bulunulmuştur. Özellikle kültürel ve dini alandaki tartışmalar bu araştırmaların
odak noktasını oluşturmaktadır.
Osmanlı Devleti, 18. yüzyıldan itibaren üstün konuma gelen Batı toplumu karşısında,
gerçekleşen gerilemenin nedenlerini sorgulama yoluna gitmiştir. Osmanlı aydın sınıfı
Avrupa’daki fikri gelişmeleri ve yönetim değişikliklerini takip etmiş, bunları kendi toplumu
için ne ölçüde uygulanabilir olduğu konusunda çeşitli mecralarda tartışma konusu yapmıştır.
Bu süreçte Osmanlıcılık, Turancılık, Âdem-i Merkeziyetçilik gibi çeşitli öneriler ortaya
atılmıştır. Özellikle Fransa’da ortaya çıkan milliyetçilik akımı başka toplumlarda olduğu gibi
Osmanlı toplumunda da kimlik arayışlarına neden olmuştur. Bu kimlik arayışları Osmanlı
dâhil farklı etnik kökene sahip devletlerde çeşitli iç karışıklıklara sebebiyet vermiştir.
Başvurulan çözüm yollarından olan Osmanlıcılık fikriyle Avrupa’daki milliyetçiliğin
etkisinden kurtulmak için eşitlik prensibi ön planda tutularak devletin bütünlüğü korunmaya
çalışılmıştır. Yusuf Akçura Üç Tarz-ı Siyaset adlı çalışmasında Osmanlıcılık fikrinin üç
şekilde uygulama imkânı bulduğunu ifade etmektedir. Buna göre farklı etnik köken ve inanışa
sahip her grubu Osmanlı milleti adıyla bir araya getirmek, tüm Müslümanları Osmanlıya
bağlamak ve Türk milletinin birleşmesini sağlamak Türk milleti birleşmesini oluşturmak3
Akçura bu fikirlerin uygulanabilirliği konusundaki süreci ayrıntılı şekilde analiz etmektedir.
Bu konudaki temel zorlukların başında Osmanlı ile Türk kavramlarının uyuşup uyuşmaması
gelmektedir. Dolayısıyla Osmanlı milleti ile Türk milleti fikri aynı şeyi ifade etmediği
şeklinde öteden beri bazı tespitler yapılmıştır. Taşköprülüzâde Ahmet Efendi, Osmanlı
düşüncesi ifadesinin siyasi kurum olarak ele alınabileceğini ve bu düşünceyi, içerisinde farklı
etnik unsurlar ve farklı dillerde konuşan toplulukların bulunduğu bir çatı olarak
3

Yusuf Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1976), 21; Mehmet Ali Türkmenoğlu, "Osmanlı
Devletini Kurtarma Planı: Osmanlıcılık", Tarih ve Gelecek Dergisi 5/2 (2019), 409-410.
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nitelendirirken, Türk düşüncesini ise coğrafya ve siyasi birlik dışında tutarak fikri bir unsur
olarak ele almıştır.4 Bu bağlamda Osmanlı fikri ile Türklük, fikir ve yaşantısının
uyuşmadığını öne süren kimi yazarlar da bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kurulma
dönemi İslamiyet’in hızla yayıldığı zamana denk gelmektedir. Bu süreç Türklerin İslam dinini
kabul etme zamanını da kapsamaktadır. Fuat Bozkurt’a göre Türklerin İslamiyet’i kabulü ile
kendi kural, yaşayış ve yönetim biçimleri değişmiş, milli bilinç yok olma durumuna gelmiştir.
Meşrutiyetle beraber milli kültüre dönüş için imkân oluşmuştur.5 Karpat’ın da işaret ettiği gibi
Osmanlı toplumunun çoğunluğu Türklerden oluşmakta ve millet-devlet düşüncesine dayalı bir
anlayış Türklerin Osmanlı yönetimi içinde ortaya çıkmamıştır. Osmanlı Devleti’nin
zayıflamaya başlamasıyla, bir aileye ait olan devletin vatandaşa ya da daha geniş anlamda bir
etnisiteye ait olması gerektiği düşüncesi tartışılmaya başlanmıştır. Bu konuda devletin
doğasının ne olması gerektiği, millet kavramının kökenin nereye dayandığı konusundaki ilgi
gittikçe artmış ve bu konuda okur-yazar olan üst düzey idareciler ve düşünürler tarafından
tartışılmıştır.6
2. Kültürel Araştırmalar
Osmanlıcılık, İslamcılık, Âdem-i Merkeziyetçilik gibi akımların çare olarak ortaya
atılması ve zamanla geçerliliklerini yitirmesiyle birlikte Türkçülük akımı etrafında bir
düşünce faaliyetine girilmiştir. Ziya Gökalp’in öne sürdüğü din-kültür ortaklığına dayalı
milliyetçilik Cumhuriyet dönemi boyunca atılacak adımların temelini oluşturmuştur. Bu
düşüncede özellikle İslam’ın diğer dinler gibi zamanla değişebileceği düşüncesi, kültürel
alanda Müslümanlığın devam ettirilmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir. Etnisiteye
dayanan ve İslami değerleri özümseyen bir toplum inşası daha iyi bir seçenek olarak
görülmüştür.7 Bu bakımdan Türk kültürü üzerine en dikkat çekici araştırma yapanların
başında Ziya Gökalp gelmektedir. O, özellikle Türk Medeniyet Tarihi alanındaki
perspektifiyle, eski Türk toplumlarının kültürel geçmişine ışık tutmaya çalışmıştır. Etimolojik,
kültürel ve etnografik ayrıntılarla geçmişe dair pek çok konuda görüş beyan etmiştir.8
Gökalp’in amacı Türk kültürüne dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmak ve yanlış bilinenleri
açıklamaktır. Ona göre Avrupa’da Türk kültürüne yaklaşım daha iyi bir düzeydedir. Çünkü
Türkoloji çalışmalarında önemli başarılar elde edilmiş ve Türk ürünlerine büyük bir ilgi
mevcuttur.9 Böylece Türklerin hem geçmişte büyük bir medeniyete sahip oldukları vurgusu
ön plana çıkarılmış hem de ulus devlet fikrinin Avrupa özelinde örnekleri verilerek kurulan
devletlerin belli bir etnisiteye dayandırıldığı ifade edilmiştir.
Tanzimat dönemine denk gelen Türkleşme çabaları ile artık edebiyat ve bilim dili
olan Arapça-Farsça kullanmak yerine halk dili kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte
çeşitli araştırma alanlarında olduğu gibi edebiyatta da sosyolojik konular işlenmiştir. Dönemin
siyasi atmosferinde geri kalmışlığın nedeninin Batı’dan uzak kalma olduğu düşüncesi bir
özenme ve Batılılaşma isteğini pek çok alanda görünür kılmıştır. Bu bağlamda özellikle Türk
4

Ahmet Hamdi Furat, "Giriş", Doğu'dan Batı'ya Düşüncenin Serüveni: Osmanlı'da Felsefe ve Aklî Düşünce 8. Cilt, ed.
Ahmet Hamdi Furat (İstanbul: İnsan Yayınları, 2015).
5
Fuat Bozkurt, Türklerin Dini Cem Yayınevi, (1995), Giriş.
6
Kemal H. Karpat, İslâm'ın Siyasallaşması. Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden
Yapılandırılması, çev. Şiar Yalçın (İstanbul: Timaş Yayınları, 2013), 540.
7
Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye'de İslamlık, çev. Hayrullah Örs (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1972), 15.
8
Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1991).
9
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (İstanbul: Varlık Yayınları, 1969), 7.
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halkbilimine olan ilgi sosyolojik ve edebiyat alanındaki pek çok çalışmaya konu olmuştur.10
Bu dönemde batılılaşmaya yönelen ve batılılaşmayı dinsizlik olarak gören iki kesimin
oluşmasıyla bu durumu bir tehdit olarak gören Ahmet Mithat Efendi, geleneği yok saymadan
modernleşmenin mümkün olduğunu düşünmektedir. Ahmet Mithat Efendi bu iki kesimi ortak
bir paydada buluşturma çabasına girmiş ve yeni insan modeli düşüncesiyle toplumu bu
buhrandan kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunmuştur. Sanat için sanat anlayışından ziyade
toplum için sanatı benimseyen Ahmet Mithat Efendi, geleneksel değerleri koruma çabasını
eserlerine yansıtmıştır.11 Aynı şekilde Ziya Gökalp’e ait Sanat, Yahya Kemal’e ait Ezansız
Semtler adlı eserlerde bu farklılaşmaya yönelik arayışlara girişilmiş ve milli kültürün
önemsenmesi ve anlaşılması gereken bir unsur olduğu vurgulanmıştır.12
Ziya Gökalp gibi milli konular üzerinde görüş beyan eden Yusuf Akçura, din
üzerinden birleşmenin zorluğuna dikkat çekmiş ve etnisite üzerinden birleşmenin daha
mümkün olduğuna dikkat çekmiştir. Akçura, çalışması boyunca farklı Türk toplulukları
arasındaki dinsel ve kültürel benzerliğe vurgu yapmıştır.13
Türk tarihinde önemli bir yer tutan Cumhuriyet devrimi sadece bir devrim olarak
kalmamış, bununla beraber yeni hükümet için hem kültürel hem siyasal hem de dinsel boyutta
farklı bir adım niteliği taşımıştır. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyet’ine geçişle
birlikte, oldukça geniş bir alanda ortak kültüre sahip topluluklar üzerine çalışma yapma
imkânı doğmuştur. Böylece batılılaşmaya ve modernleşmeye önem verildiği kadar tarihe ve
kültürel alandaki eksikliklerin giderilmesine de önem verilmiştir. Bu kapsamda Türk Dil
Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumlar kurulmuştur. Bu ve benzeri alanlarda çalışma
yapılması için yabancı bilim insanları ülkeye davet edilmiştir. Din dilinin Türkçe olması,
Türkçe alfabe dâhil pek çok alanda yenilikler yapılmıştır. Bu bağlamda Cumhuriyet
dönemindeki Türkoloji çalışmaları aynı zamanda dinle birlikte yürütülmüştür.14
Dönemin düşünce ve siyasal atmosferinde çokça tartışılan etnik köken arayış ve
kimlik sorunu Güvenç’in “Kimiz Biz”15 şeklinde biten şiirinde dile getirildiği gibi tarihin
köklerinden beslenen bir ulus söz konusudur. Bundan dolayı her ne kadar eski ve yeni devlet
düzeninin ne olacağı üzerine tartışmalar yaşandıysa da kültür köklerinin nerelere dayandığı
üzerine de kapsamlı tartışmalar ve çeşitli arayışlar içinde bulunulmuştur. Bu kapsamda
cumhuriyet kurulduktan sonra ilk öncelikli çalışmalar kültür sahasında olmuştur. Özellikle
Mustafa Kemal’in bilimsel anlayıştan hareketle Türklerin kültür tarihinin anlaşılması için pek
çok girişime önderlik ettiği görülmektedir. Bunun için öncelikle Avrupa’da insan evrim
10

Mehmet Emin Bars, "Ziya Gökalp ve Türkçülük Üzerine Bazı Değerlendirmeler", Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi 4/2 (2017), 39-41.
11
Selami Alan, Tanzimat Edebiyatında Milli Kimlik Anlayışı -Kurgu Kahramanları Örneği- (Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 187-189.
12
Muharrem Dayanc, "Milli Edebiyat Dönemi, Milliyetçi Edebiyat ve Milli Edebiyat Kavramı Üzerine Düşünceler",
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13/1 (2012), 93-94.
13
Akçura, Üç Tarz-ı Siyaset.
14
Şefik Taylan Akman, "Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmi Tarih Yazımının İdeolojik ve
Politik Karakteri", Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 1/1 (2011), 87.
15
“Biz Türkler/Asyalı mıyız, Avrupalı mı?/Şaman mı, Müslüman mı, Laik mi?/Yerleşik köylü müyüz, göçebe Türkmen
mi?/Fatih’in torunları mı, Ata’nın çocukları mı?/İslam'ın kılıcı mı, Hıristiyanlığın cezası mı?/Osmanlı yetimi mi, T.C.
vatandaşı mı?/Savaşçı asker miyiz, barışçı siviller mi?/Ordu muyuz, millet miyiz, ulus mu?/Batılı mıyız, Batının koruyucusu
mu?/Çağdaş toplum mu, tarihi bir köprü mü?/Doğulu mu, Anadolulu mu, Batılı mı?/Kimiz Biz?” bk. Bozkurt Güvenç, Türk
Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1996).
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çizgisinde Türkleri aşağı ırk olarak gösteren çalışmalara cevap verilmiştir. Bu kapsamda Afet
İnan tarafından devlet desteği sağlanarak gerçekleşen fizik antropoloji çalışmasında 64.000
insan üzerinde yapılan ölçümlerde Avrupalıların Orta Asya ırklarını kendi ırklarından aşağıda
gösteren bilimsel düşüncelerine karşı büyük bir zafer kazanılmıştır.16 Dünyada bu ölçekte
devlet desteği ile gerçekleşen başka bir çalışma o dönem henüz mevcut değildir. Fizik
antropoloji çalışmaları neticesinde Türklerin medeniyet sahibi Avrupalılar ile aynı fiziki
özelliklere sahip olduğu kanıtlandıktan sonra Türklerin tarihin derinliklerindeki yerlerinin
tespiti için başta arkeoloji olmak üzere antropoloji, dilbilim, etnoloji alanlarında pek çok
çalışma yapılmıştır.
Milliyetçilik akımının etkisi ile ulus bilincini desteklemek ve ortak bir tarih anlayışı
meydana getirmek amacıyla kurumsal tarih çalışmaları yapılmıştır. Bunun için oluşturulan
Türk Tarih Tezi fikri özellikle Batı medeniyeti tarafından görmezden gelinen hatta hakkında
olumsuz ifadeler kullanılan toplumun aslında birçok ulusun kökeni olduğunu ve Türk
kimliğinin hem kendi halkı tarafından hem de diğer halklar tarafından tanınmasını sağlamayı
amaçlamıştır. Dönemin iktidar toplumun hali hazırdaki geleneksel hafızadan sıyrılıp devlet
destekli, İslamiyet’le birlikte toplumun hafızasından uzaklaştırılan mitleri yeniden
canlandırma hedeflenmiştir.
Ders kitaplarının yenilenmesi, dışarıdan araştırmacıların
getirilmesi, okulların millileştirilmesi, milli bayramlar ve günler gibi birçok unsur bu yönde
oluşturulan ideolojiye katkı sağlamak için yapılan bazı girişimlerdi.17
Türk Tarih Tezi ile birlikte yürütülen Güneş Dil Teorisi’nin Batı uygarlığına kaynaklık
ettiği şeklindeki düşünceler devlet desteğiyle proje olarak sürdürülmüştür.18 Bu amaçla
arkeolojik kazılardan çıkan kalıntıların, uzak geçmişe uzanan kültürel bağları
güçlendirmesiyle daha özgüvenli davranılmış ve buna göre politikalar üretilmiştir. Arkeolojik
kazılardan elde edilen kalıntılar Türklerin kültürel olarak Hitit ve Sümer uygarlıkları ile
bağlantılı olabileceği şeklinde yeni düşüncelerin üretilmesine imkân sağlamıştır.19 Örneğin
bulunan güneş kursları Anadolu topraklarını bilinen en erken uygarlıklara kadar
götürmekteydi.20
Cumhuriyetin ilk yıllarında sürdürülen bilimsel çalışmaların temel gayesi yeni ulusun
geçmişteki dayanaklarının tespiti, yeni toplumsal yapının teokratik düzen yerine laik bir
sistemde yürütülmesine imkân sağlamaktır. Bu kapsamda elde edilen kalıntılar ve verilen
çaba Türkiye’nin hem bölgede hem de dünyanın farklı yerlerinde kültürlü bir toplum
olduğunun ifade edilme isteğidir. Bu kapsamda gerek Türk Tarih Tezi gerekse de Güneş Dil
Teorisi ile amaçlanan, Anadolu topraklarının dünyanın geri kalanına kaynaklık ettiği
düşüncelerinin kanıtlanmasıdır. Buna göre Çin, Japon ve Hint uygarlıkları Türk kültürünün
izlerini taşımaktaydı.21 Dolayısıyla Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında kültürel alandaki
arayışlar gerek mantıklı gerekse de aşırı abartılı kültürel bağlantılar kurma yoluyla
16

Afet İnan, Türkiye Halkının Antropolojik Karakteri ve Türkiye Tarihi (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1947), 5.
Akman, "Türk Tarih Tezi Bağlamında Erken Cumhuriyet Dönemi Resmi Tarih Yazımının İdeolojik ve Politik Karakteri",
86-87.
18
Süreyya Su, Hurafeler ve Mitler: Halk İslâmında Senkretizm (İstanbul: İletişim Yayınları., 2011), 71.
19
Ulaş Töre Sivrioğlu, Tek Parti Döneminde Orta Asya ve Sümer-Hitit Araştırmaları Celal Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2010).
20
Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Arı İnan (ed.) (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009),
321; Zafer Toprak, Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji (İstanbul: Doğan Kitap, 2015), 450.
21
Hilmi Ömer Budda, Dinler Tarihi (İstanbul: Vakit, 1935), 4.
17
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sürdürülmüştür. Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi önemli kültürel arayışlar içinde geçen ve
bu bakımdan zengin arkeolojik, dilbilimsel ve antropolojik bilimsel verilerin de ortaya
çıkarıldığı bir dönemdir.
3. Dini ve Eski İnançlara Yönelik Araştırmalar
Din, Osmanlı Devleti’nin son dönemleri ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları boyunca
üzerinde en çok tartışılan konuların başında gelmiştir. Özellikle Cumhuriyet kurulmadan önce
Avrupa’daki pozitivist akımların etkisiyle dini, toplumda gerekli bir olgu olarak görmeyen
aydın sınıfı, Avrupa’nın dinin etkisinden kurtulmasıyla geliştiğini ifade ederek Osmanlı
toplumunun da din ile olan ilişkisini koparması gerektiğini düşünmektedir. Ahmet Mithat
Efendi, Abdullah Cevdet, Münif Paşa, Hayrullah Efendi, Suphi Ethem, Ziya Gökalp ve daha
başka aydınlar ilk dönemler dine dair tartışmalarda, dinin toplumdan ayıklanması gerektiği
düşüncesindedirler. Çünkü onlara göre, Avrupa’da kilise ve kutsal kitapların anlatıları ile
bilimsel verilerin çatışması sonucu din toplumdan uzaklaştırılmış ve Avrupa pek çok alanda
bir atılım içinde bulunarak iyi seviyeye yükselmiştir. Dolayısıyla Osmanlı’nın yönetim biçimi
de değişmelidir.22
Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte, içinde bulunulan savaş ortamı ve halkın din ile olan
ilişkisi kısa vadede çözülecek bir durum olmanın ötesinde, uzun vadeye bırakılarak bir
anlamda halk ve devlet arasında bir iş birliğine gidilmiştir. Ezanın Türkçe okunması başta
olmak üzere yapılan bir dizi yenilik kültüre uygun hale getirilerek bir anlamda din devlet
kontrolüne alınmıştır.23
Dinin toplumdaki konumu üzerine yapılan tartışmalarda şüphesiz görüşleri en
belirleyici olan ve daha sonra devlet-din ilişkilerinde yakalanacak seviyenin mimarı Ziya
Gökalp’tir. Ziya Gökalp’in dine olan yaklaşımı Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte kültürel
açıdan dini kabul edilebilir bir konuma getirmiştir. Bu anlayışın gerçekleşmesinde, Gökalp’in,
Durkheim sosyolojisini takip etmesinin büyük etkisi bulunmaktadır. Buna göre batılı ve
modern bir toplum aynı zamanda dindar bir toplum da olabilmektedir. Din modernleşme ve
batılılaşma için bir engel olarak görülmemiştir.24 Böylece Türkiye Cumhuriyeti devlet
geleneği olarak Orta Asya Türk kültürünün baskın olduğu bir geleneğin devamı olarak kabul
edilmiştir.25
İdarecilere ve aydınlara göre kutsal kitapların insanlığa ve dinin kaynağına ilişkin
yaklaşımları tartışmalıdır. İnsanlık tarihinde neler yaşandığını bilmek belli çıkarımlarda
bulunabilmek için önemlidir. Bununla birlikte tarihte pek çok devlet kurmuş olan Türklerin
inançlarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan, bir yandan Orta Asya kültürü ve
geçmiş inançlar incelenirken, öte yandan Anadolu’nun antik dönem uygarlıklarının din ve
kültür özellikleri araştırılmaya çalışılmıştır. Arkeolojik kazılardan çıkan Alacahöyük güneş
kursları, Anadolu’nun en erken inançlara kaynaklık ettiği şeklinde yorumlanmış ve geçmiş
uygarlıkların inançlarının Anadolu’dan tüm dünyaya yayıldığı şeklinde teoriler ortaya
22

Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016), 439; Tayfun Atay, "Cumhuriyet
Türkiyesi'nde Bir Sorun Olarak Dine Bakış", Birikim 105-106 (1998), 102; Ahmet İshak Aydın, Cumhuriyet Dönemi
Aydınlarının İslam'a Bakışı (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2004), 108.
23
Dücane Cündioğlu, Türkçe Kur'an ve Cumhuriyet İdeolojisi (İstanbul: Kitabevi, 1998).
24
Niyazi Berkes, Teokrasi ve Laiklik (İstanbul: Adam Yayıncılık, 1984), 69; Jaschke, Yeni Türkiye'de İslamlık, 9.
25
Su, Hurafeler ve Mitler: Halk İslâmında Senkretizm, 11.
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atılmıştır.26 Bu düşünceler aynı zamanda Mu uygarlığı ve dini ile Türkler arasındaki ilişki
şeklinde de ayrı uğraş alanları olarak toplumda tartışılmıştır.27 Özellikle Türk Tarih Tezi ve
Güneş Dil Teorisi’nin tartışıldığı ve gündemde tutulduğu zaman aralığında geçmişe dair
verilerin aşırıya varan yorumlarla ele alındığı ve bu yöndeki yaklaşımların daha rasyonel
çalışmaların yapılmasıyla terk edildiği görülmektedir.
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Şamanizm’in Türklerin eski dini olup olmadığı
hususunda birçok değerlendirme yapılmıştır. Mustafa Kemal’in Türklerin Müslüman olmadan
önceki dinlerinin ne olduğuna dair merakı bazı çalışmaların ortaya çıkmasına da olanak
tanımıştır. Yusuf Ziya Yörükân tarafından hazırlanan Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri ve
Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri adlı eserler bu çalışmalar kapsamında hazırlanmıştır.
Söz konusu eserler 1932 yılında hazırlanarak Mustafa Kemal’e takdim edilmiştir. Yörükan
mevcut din teorilerinden hareketle Türklerin eski dininin Şamanizm olduğu kanaatine varan
görüşünü çalışmasında ifade etmiştir.28
Mustafa Kemal’in yakınında bulunmuş, Türk kültürü ve dini hakkında ayrıntılı
etnografik çalışmalar yapanlardan biri olan Abdulkadir İnan, tıpkı Yörükan gibi Türklerin
eski dininin Şamanizm olduğunu vurgulamıştır. Ziya Gökalp’in eski Türk dini olarak
toyunizm (totemizm) tespitine katılmamakta, bunun Budizm olduğunu ifade etmektedir. İnan,
Şamanizm ifadesi ile Altay ve Yakut bölgesi Şamanlığın daha gelişmiş halini
kastetmektedir.29 Türkiye’de dinler tarihi çalışmalarının bilimsel alandaki öncüsü Hikmet
Tanyu, Türklerin eski dini ve inançları konusundaki tartışmaları değerlendirerek Türklerin
eski dini inançlarının Gök Tanrı/Tengri şeklinde olduğunu tespit etmiştir. Bu bakımdan
Hikmet Tanyu’ya göre Türklerin eski dini Tek Tanrı inancıdır.30
Türk inançlarına yönelik ilgi, mevcut durumun ve kültürel aktarımın anlaşılmasına
olanak tanımıştır. Özellikle Şamanizmin bir dinden ziyade bir inanç sistemini ifade etmesi ve
dünyanın pek çok yerinde görülmesi konuyu ilgi çekici kılmaktadır. Bu bakımdan Anadolu
kültüründe şamanik pek çok öğenin sürdürülmesi, mevcut olan ile geçmiş arasındaki kültürel
ilişki etkileşiminin incelenmesi açısından günümüzde de önem ihtiva etmektedir. Bu
bakımdan konu hakkında hali hazırda pek çok çalışma yapılmaya devam edilmektedir.
Örneğin evliya-dede-ata kültü, mezarlık ziyaretleri çoğunlukla şamanik öğeler
barındırmaktadır.31 Aynı zamanda Gök Tanrı inancı, Kut inancı ile devlet yönetimi arasında
önemli bir uyuşma söz konusudur.32
Türklerin dini tarihine yönelik çalışma ve değerlendirmeler bu konuda Geleneksel
Türk Dini ve Evrensel Dinler olarak farklı ayrımlara gidilmesini zorunlu kılmıştır.33
26

İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler; Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji, 450.
Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji, 505. Mu kıtası hakkındaki ilgili tartışmalar için bk. James Churchward, Mu'nun Kutsal
Sembolleri, çev. Rengin Ekiz (İzmir: EGE Meta Yayınları, 2006); Kemal Şenoğlu, Mayatepek Raporları: Türk Tarih Tezi ve
Mu Kıtası (İstanbul: Kaynak Yayınları, 2006); Sinan Meydan, Türk Tarih Tezi'nden Türk İslam Sentezi'ne: Atatürk ve
Türklerin Saklı Tarihi (İstanbul: Truva Yayınları, 2007).
28
Yusuf Ziya Yörükân, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri: Şamanizm (İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2006), 7.
29
Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1976), 2; Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün
Şamanizm: Materyaller ve Araştırmalar (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2017).
30
Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı (Ankara: Ankar Üniversitesi Basımevi, 1980), 6.
31
Erman Artun, "Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültüründe Eski Türk İnançlarının İzleri", 1-2.
32
Mustafa Erdem, "Geleneksel Türk Dini ve İslam", Dini Araştırmalar Dergisi 1/2 (1998), 80.
33
Erdem, "Geleneksel Türk Dini ve İslam", 80.
27
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Hıristiyanlık, İslam, Budizm gibi dinlerin etkisiyle Türk halk inançlarında belli değişimlerin
ve dönüşümlerin olması kaçınılmaz olmuştur. Doğal olarak İslami bir kültüre yönelen
Türklerde inançsal boyutta değişimler olmuştur. Bu değişimlerde İslam’ın getirmiş olduğu
yasakların payı büyüktür. Din-kültür etkileşimi söz konusu olduğunda günümüzde dahi
toplumda var olan birçok ritüelin kökeni eski Türk dinine dayandığı yönünde yaygın kanaatler
söz konusudur.34 Bu bakımdan Cumhuriyet dönemi kültürün yanında dinin ve dine ilişkin
inançların çokça merak konusu olduğu bir dönemdir.
Sonuç
Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında başlayan çeşitli tartışmaların neden olduğu din
ve kültür konusunun incelendiği bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında
kültürel ve dini alandaki tartışmalar değerlendirilmiştir. Bu minvalde, Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e, ilkin dinin ve dinsel kurumların pozitivist bir anlayışla ele alındığı
vurgulanmıştır. Hatta din kurumunun Avrupa’daki gibi zamanla toplumdan ayrışması
gerektiği şeklinde görüşlerin dillendirildiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla
kurulan Cumhuriyet’in sağlıklı bir toplumsal yapı inşa etme arzusu ve Anadolu toplumunun
uzak geçmişi ile olan bağlarının araştırılması için yoğun bir çaba içinde bulunduğu
görülmektedir. Bu kapsamda antik dönem uygarlıklar ile Türkler arasında kültürel ve dini
bağlantıların kurulduğu şeklinde tespitler yapılmıştır. Aynı zamanda Orta Asya kültürünün ve
Türklerin eski inanç ve kültürlerinin araştırılmasıyla Orta Asya’dan Anadolu’ya devam eden
tarihsel, kültürel ve dini etkileşim anlaşılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla Türk kültürü ve dini
konusundaki anlamaya ve araştırmaya dönük çabalar günümüzde de canlılığını devam
ettirmektedir. Bu konudaki veriler Orta Asya ve Anadolu coğrafyasının kültürel olarak pek
çok konuda birbiri ile uygunluk gösterdiği görülmektedir.
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Kars'ın Kültürel Belleğindeki Erzurumlu Fıkra Tipleri
Fidan UĞUR ÇERİKAN1
Özet
Fıkralar, toplumsal kabul ve retler çerçevesinde yerelden ulusala ve evrensele uzanan
boyutlarıyla sözlü kültür ürünleri içerisinde dünden bugüne varlığını sözlü kültürden
elektronik kültüre devam ettiren anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Fıkralar çoğunlukla
yakın zamana kadar yatay hareketliliğinin ve görsel iletişim araçlarının sınırlılığı nedeniyle
daha ziyade yerel fıkra tiplerini barındırmıştır. Ancak değişen koşullar çerçevesinde fıkralar,
anlatı gelenekleri içerisinde çağın koşullarına göre şekillenerek varlıklarını devam ettiren
ürünlerden olmuşlardır. Yerel fıkra tiplerine yönelik çalışmalar genel itibarla belirli bir bölge
içerisinde yaşayan kesimlerin birbirleri hakkında oluşturdukları çeşitli kabuller merkezinde
şekillenmişlerdir. Bu anlamda fıkra tipleri, tarihsel süreç içinde çeşitli olaylara bağlı olarak
belirli bir sosyal kabul format doğrultusunda toplum içerisinde yaygın bir hale gelmektedir.
Bu yönleriyle fıkra tipleri içinde bulundukları toplumda meydana gelen sosyal yaşanmışlıklar,
ekonomik etkenler, demografik hareketlilikler, siyasal/politik gelişmeler, kentleşme, doğal
afetler gibi meydana gelen değişimlere bağlı olarak zamanla belirli bir forma
bürünebilmektedir ya da şekil değiştirebilmektedirler. Türk fıkra tiplerine yönelik çalışmalar,
genel olarak tespit edilmiş kaynaklardan hareketle incelenmiş olmakla birlikte bu
çalışmalarda toplum psikolojisine, demografik öğelere, siyasal gelişmelere ve kültürel
unsurlara sınırlı oranda yer verilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma bu yönüyle Erzurum ve Kars
illeri arasında yaşanan çeşitli kabul ve yaklaşımlardan hareketle, Kars içerisinde anlatılan
Erzurumlu fıkra tipinin özelliklerini sosyo-kültürel unsurlar çerçevesinde ele alarak bir tipin
şekillenmesine etki eden faktörler üzerinden tartışmayı/yorumlamayı hedeflemektedir.
Nitekim belirtilen fıkra tipi, bu iki şehrin XIX. yüzyıl içerisinde yaşanan toplumsal kabuller
ve inançlar merkezindeki süreçlerin yansımasıdır. Bu noktada Karslılar açısından Erzurumlu
fıkra tipini doğuran yaşamsal öğeler, bağlam merkezli ve işlevsel halk bilimi yöntemlerine
göre ele alınarak yorumlanacak ve fıkra tipinin şekillenmesindeki etkenler üzerinde
durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kars, Erzurum fıkraları, Fıkra tipi, Kültürel bellek.
ERZURUM ANECDOTE TYPE IN CULTURAL MEMORY OF KARS
Abstract
Anecdotes are among the products of anonymous folk literature that have continued
their existence from oral culture to electronic culture from past to present, with dimensions
ranging from local to national and universal within the framework of social acceptance and
rejection. Anecdotes mostly accommodated local joke types due to their horizontal mobility
and limited visual communication tools until recently.Studies on the types of local anecdotes
have generally took shape in the center of various acceptances formed by the sections living
1
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in a certain region about each other.From this respectanecdote types become widespread in
the society in accordance with a certain social acceptance format depending on various events
in the historical process. Although the studies on Turkish anecdote types have been examined
based on generally determined sources, social, demographic, political and cultural factors
have taken place at limited rate in these studies.Therefore, this study aims to discuss /
interpret the characteristics of Erzurum anecdote type described in Kars within the framework
of socio-cultural factors, based on the various acceptances and approaches experienced
between Erzurum and Kars provinces, through the factors that affect the formation of a
type.Therefore, they are the reflection ofthese mentioned two cities, especially XIX.
century,experienced a development towards the processes they lived in the center of social
acceptances and beliefs.At this point, the vital elements forming Erzurum anecdote type in
terms of people from Kars will be interpreted according to context-centered and functional
folklore methods, and the factors shaping the anecdote type will be emphasized.
Keywords: Kars, Erzurum Anecdotes, Anecdote Type, Cultural Memory.

Giriş
Türkiye’de fıkra çalışmaları genel itibariyle tespit ve fıkra tipinin özelliklerinin
belirlenmesi üzerine kuruludur. Çalışmaların bu yönde gerçekleşmesinin çeşitli nedenleri
olmakla birlikte en önemli etkenlerinden biri akademisyen ve araştırıcıların içinde yaşadıkları
bölgeye ait halk kültürü öğelerini tespit ve tanıtım isteğidir. Bu yönde yapılan yerel merkezli
akademik çalışmalar, metin merkezli bir yaklaşımla birleşince daha çok ilk dönem yapılan
tanım, tespit ve tasnifler esas alınarak benzer çalışmalara dönüşmüş ve dolayısıyla benzer
formlar/fikirler doğrultusunda yayınlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın gayesi, belirtilen fıkra
tiplerinin oluşmasında farklı etkenlerin neden ve niçinlerini tespit ederek konuyu farklı bir
açıdan ele almaya çalışmaktır.
Nitekim benzer çalışmalar benzer sonuçları doğuracağından ve alana yeni bir bakış
açısı ve yorum getirmeyeceğinden akademik çalışmaların temel vasfının yeniden ve bir de
benden mantığından ziyade konuyu farklı boyutlarıyla ele almak gereksinimi fikriyle
çalışmada, Erzurum-Kars fıkralarındaki yerel bir tip kavramı, çatışma kültürü üzerinden
yorumlanacaktır.
Mahalli fıkra tiplerine yönelik olarak daha önce çeşitli tanım ve tasnifler yapılmıştır.
Boratav mahalli fıkra tipiyle ilgili, “Farklı ‘kavmi’ asıllardan toplulukların birbirleri üzerine
ya da herhangi bir bölge, bir kasaba, bir köy halkının başka bir bölge, bir kasaba ya da bir köy
halkı üzerine anlattıkları hikâyeler de ayrı bir çeşit meydana getirirler; bunlar bir toplumun
kendinden olmayanları, onların saflıklarıyla tuhaflıklarıyla alay edip gülme amacıyla
uydurulan hikâyelerdir.” (Boratav, 2013: 103) demektedir. Artun ise ‘fıkra tipi’ için “Belirli
bir coğrafya üzerinde yaşayan insanları temsil eden ve bağlı oldukları mekânla isimlendirilen
bölge ve yerel fıkra tipleridir.” (Artun, 2013: 15) tanımlamasını yapmıştır. Her iki
tanımlamada da dikkat çeken unsur, belirli bir coğrafya kavramıdır. Coğrafyanın sınırlılığı
fıkra tipini yerelleştirirken ulusal düzeyde gelişimini de engelleyen en önemli
enstrümanlardan biri olmaktadır. Erzurum ve Kars bölgelerinde çatışma kültürü temelli
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şekillenen ve her iki ilde de diğer il için anlatılan benzer anlatıları Türkiye’nin farklı illerinde
de görmek mümkündür. Konunun bu boyutunda, yerel fıkra tiplerinin oluşumunu, her iki
yerleşim biriminin tarihsel arka planında aramak gerektiği kanaatindeyiz.
Kars, ilk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmiş ve birkaç defa el
değiştirdikten sonra 1579’da kalıcı olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Klasik dönemde
farklı beylerbeyliklerine bağlanan şehir, 1845’te 5 sancaklı bir vilayete dönüşmüştür. 1877’de
Rus işgaline uğradığında ise Erzurum vilayetine bağlı bir sancak durumundadır. Kars, 18281829 Osmanlı-Rus Savaşında Arpaçay’ın sınırı teşkil etmesiyle Anadolu’nun güvenliği
açısından önemli bir mevkie yükselmiştir. Bu konumunu elli yıl boyunca koruyan şehir,
Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası 1877’de işgale uğramış ve 1918’e kadar Rusya’nın
Kafkasya’daki önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.3 Mart1918’de Brest-Litovsk
Antlaşması’na dayanarak Kars’ı geri alan Osmanlı Devleti yine aynı yıl Mondros Mütarekesi
ile şehri boşaltmak zorunda kalmıştır. Kars, Mondros Ateşkes Antlaşmasının 11. Maddesi
gereğince boşaltılmış ve bu sefer İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Türk ordusunun
bölgeden zorunlu tahliyesiyle İngilizler, meclisi dağıtarak mebusları sürgüne göndermişlerdir;
böylece bölge 1920 yılına kadar Taşnak Ermeni katliamları karşısında sahipsiz kalmıştır. Türk
unsuru haklarını savunmak ve korumak üzere gerçekleştirdiği Büyük Kars Kongresiyle (1718 Ocak 1919) Kars’ta Milli Şura teşkilatı vücuda getirmiştir. Kars Milli Şurası, Ardahan,
Ahıska ve Iğdır şuraları ile birlikte 18 Ocak 1919’da Cenubî Garbi Kafkas Hükümeti’nin
kuruluşunda etkin bir rol üstlenmiştir.Cenubî Garbi Kafkas Hükümeti, Ermeni ve Gürcü
hükümetlerine karşı çetin mücadeleler vermiştir (Ural vd., 2012: 62-63).
Kars’ın bu kısa tarihçesi ile ilgili bazı araştırıcılar X. yy öncesinden Türk akınlarının
ve yerleşimlerinin bu coğrafya üzerinden Anadolu’ya doğru yapıldığını işaret etmektedir.
Selçuklular ve Osmanlılar döneminde bölgedeki toplumsal hareketliliğin devam etmesi de
Türk dünyasıyla bölgenin bağını sürdürmesi açısından oldukça önemlidir. Bugün için
Ardahan ve Iğdır’ın Kars’tan ayrılması ve yeni kentler oluşturmaları; şehrin genel yapısında
değişikliğe yol açmıştır. Özellikle Kars ili, Cumhuriyet’te de kırsal ve çevre illerden
gelenlerin sayısının çokluğundan dolayı eski sosyal dokusunu önemli ölçüde yitirmiştir. Kars,
Rus işgalinde kaldığı sürelerde ve sürekli el değiştirdiği dönemlerde yaşadığı siyasi
çalkantılar ve politikalar bağlamında farklı bir kültürel yapıya sahiptir. Nitekim
Cumhuriyet’in ilk yıllarında opera ve bale gösterilerinin yapıldığı sinema salonlarının
bulunduğu Kars; ilerleyen yıllarda eğitim, sağlık vb. sosyal ve fiziksel ihtiyaçların artması
nedeniyle bölgedeki kentli nüfusun farklı yerleşim birimlerine göç vermesine yol açmış ve
şehrin dokusu bu göçten önemli ölçüde zarar görmüştür. Diğer taraftan kente özellikle kırsal
ve çevre illerden gelen kitlelerin şehirleşememeleri kentin eski sosyal dokusundan
uzaklaşmasına yol açmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar modern bir kültür çevresine
ve düşünür kesime hitap eden kent, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin her yerinde
olduğu gibi büyük şehirlere göç vermiş; kırsaldan da göç almıştır (Demir, 2015:134). Kars’ın
bu kültür yapısı, Erzurum fıkra tiplerine etki eden en önemli argümanlardan birisidir. Kars’ın
her geçen gün ortaya çıkan teknolojik gecikmişlik ve sosyal yapının bozulması problemlerinin
yanında coğrafi ve iklim koşullarının zorluğu da burada yaşayanların iktidarlara ve iktidar
nimetlerinden yararlandıklarını düşündükleri Erzurum’a ve dolayısıyla Erzurumlu fıkra tipine
yönelik söylemlerini şekillendirmiştir.
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Kars ve Erzurum illeri Anadolu coğrafyasında olup büyük oranda aynı tarihi hadiseleri
yaşamış olsa da müzikleri, oyunları, yemekleri, inançları vb. kültür öğelerinde çeşitli
farklılıklar söz konusudur. Bu bağlamda sosyo-kültürel yapıları her iki kentin gerek eğitim,
gerek gelişmişlik süreçleri göz önünde bulundurulduğunda kıyaslanabilecek düzeyde de
değildir. Kars, çeşitli alt kimlikleri bünyesinde barındırırken daha kırılgan bir sosyolojik
dokuya sahiptir. Tarihi olaylar sonucunda önce demografide sonra siyasal yapıda meydana
gelen bu değişim, kültürün bir parçası olan fıkralarda da kendini doğrudan hissettirmiştir.
Bölge fıkraları incelendiğinde Terekeme, Yerli, Azeri, Türkmen gibi daha ziyade tarih ve
inanç merkezli Türk soylu ifadelerin yanında bölgede aşiret ya da Kürt olarak adlandırılan
kitlenin de fıkra tiplerinin temelini oluşturduğu görülür (Güven, 2020: 97). Belirtilen bu tipler
Kars’ın kendi şehir sınırları kapsamında ön plana çıkarken bu sınırların dışında kendini baskın
şekilde gösteren Erzurumlu fıkra tipidir. Diğer taraftan Erzurum, Cumhuriyet tarihinden
itibaren sürekli olarak gelişmeye başlamış ve bir anlamda Doğu Anadolu ve hatta Kuzeydoğu
Anadolu içinde lider il pozisyonunda olmuştur. Kars’ın ekonomik ve beyin göçüne karşın
Erzurum’un sosyal, ekonomik ve diğer açılardan önemli aşamalar kazanması, iki kent
arasında rekabetin varlığını desteklemiş ve bu yöndeki söylemelerin gelişmesinde de imkân
hazırlamıştır. Özellikle Atatürk Üniversitesi’nin (İlk adı Doğu Üniversitesidir) 1950’li
yıllarda kurulması, kentin gerek nüfus artışına, gerekse yaşamın modernizasyonuna ait
unsurların tedarik zincirlerinin sağlanmasına katkı sağlamıştır. Yakın geçmişe kadar kent
kültürü ve sosyal yaşam açısından iki şehrin yapısının farklılığı, negatif anlamda büyüyen
farklılıklara da yol açmıştır. Bu durum da iki kentin kültür öğelerine ve doğal olarak
anlatılarına yansımıştır.
Fıkra anlatılarının konusunu oluşturan temel yapılardan biri de Erzurum ve çevresinde
meydana gelen dini söylemler ve bu söylemlerin Erzurum sosyal yaşamına getirdiği etkidir.
Kars’ın vermiş olduğu göçlere karşın, Türk nüfusunun önemli oranda kent kültürüne sahip
olması; Erzurum’da ise özellikle dini kesimlerin ve çeşitli tarikatların önemli bir güce
erişmesi, iki kent arasındaki önemli farklılıklardan birini oluşturmaktadır. Erzurum’da
görünen bu sosyal yapıların Kars içerisinde görünmemesi ve bunun meydana getirdiği politik
tavırlar, Kars’ta anlatılan fıkralardaki Erzurumlu fıkra tipinin aynı şekilde Erzurum’da
anlatılan Karslı fıkra tipinin şekillenmesindeki en önemli argümanlardandır. Kars’ın bu
dokusunda özellikle Gürcistan coğrafyasından gelen Türk kitlelerin önemli bir yeri vardır.
Erzurum ve çevresinin ise medrese kültüründen etkilenmesi ve çevre yerleşim birimlerindeki
sosyal yapı bu değişimin şekillenmesinde etkili olmuştur.
Aşağıda verilen fıkralar bu sosyal yapının yansımasını göstermesi açısından dikkat
çekicidir. Kars’ın sosyal yapısından ipuçları veren fıkralardan biri şöyledir:
“Karslı biri Erzurum’da bir köye cami imamı olarak atanır. Ama hocalıkla hiçbir
alakası yoktur. Dua bilmez, namaz bilmez birisidir. Köylüler bu durumdan rahatsız olurlar ve
kendi aralarında toplanıp konuşurlar. Bu durumu müftüye gidip anlatalım ve ‘Gönderdiğiniz
adamın imamlıkla hiçbir alakası yok, bu duruma bir çözüm bulun, diyelim.’ derler. Daha
sonra toplanıp müftüye giderler:“Müftü Efendi gönderdiğiniz imamın imamlıkla hiçbir bilgisi
yok. Namaz kılmasını bile bilmiyor.” Diyerek şikâyet ederler. Müftü bu durumdan rahatsız
olur ve “Hep birlikte gidip bir bakalım”, der. Müftü ve ahali köye gelir ve bulunduğu yere
imamı çağırtır.
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Müftü: ‘Köylüler senden namaz kılmayı bilmediğin için şikâyetçi, doğru mu bütün bu
anlatılanlar?’ der.
İmam cevap verir:‘Hayır müftü bey yalan söylüyorlar. O zaman camiye gidelim yalan
mı doğru mu kendiniz görün.’
Müftü ve köylüler abdest alıp namaza başlarlar. İmam da namaza başlar ve tekbiri
‘Kars’tan çıktım yola Erzurum’da verdim mola. 500 koyun benim ola. Allah u Ekber’, diyerek
getirir. Müftü öksürerek imama müdahale eder. İmam toparlanır ve ‘Kars’tan çıktım yola,
Erzurum’da verdim mola, 250 koyun benim 250 koyun da müftünün ola. Allah u Ekber’
diyerek de namazı bitirir. Herkes dışarı çıkar ve müftüye ‘İmam namazı doğru kıldırdı mı
müftü bey?’ diye sorarlar.
Müftünün cevabı şöyledir: ‘Namazın I. rekâtında bozdu; ama II. rekâtında namazı
düzeltti kerata, der. (KK1)”
Bu fıkrada imam Karslıdır ve müftü de Erzurumludur. Bu tiplerin her ikisi de
menfaatperest din adamıdır. Bu tür din adamlarının fıkradaki çerçevede hareket ederek
insanların bilgisizliğinden yararlandığını, dini bir istismar aracı olarak kullandığını,
dolayısıyla da toplumda yüzeysel bir din algısının var olduğunu söylemek mümkündür.
Sosyal hayatın şekillenmesinde en önemli unsurlardan biri olan din; dini temsil eden din
görevlilerin sahip olması gereken misyonu taşımamasıyla topluma doğru bir şekilde
anlatılmamış olmaktadır.
Türk milletinin siyasi ve sosyal hayatının incelenmesinde, toplum hayatının
derinlemesine anlaşılmasında siyasi fıkraların kültür tarihi bakımından büyük önemi vardır.
Fıkralar sadece bugünü anlatmazlar; bir dönemin siyasi tarihini, hiçbir tarihçinin
anlatamayacağı bir biçimde bütün incelikleriyle gözler önüne serebilirler. Bu tür fıkralarda
tarihi, tarih kitaplarının sayfalarında pek yer almayan, yönetenlerin tutumunu, inançlarını,
meselelere ve halka bakış tarzlarını, buna karşılık halkın yönetici kesim ve rejim hakkındaki
düşüncelerini, beklentilerini ümit ve ümitsizliklerini, tavırlarını ve daha birçok şeyi fıkranın o
küçücük hacmi içine büyük bir ustalıkla yerleştiren bilinmeyen sanatçıların dilinden (Çelik,
2001: 83) dinlerken fıkra tiplerinin de halk tasavvurundaki tutum/davranış, zihniyet
farklılıkları nispetinde farklılaştıklarını görebiliriz. Erzurumlu ve Karslı tipi üzerinden
anlatılan bu fıkralar iki ayrı şehirde gelişen siyasal görüş ayrılığının dillendirildiği kültürel bir
yapı olmanın daha ilerisinde; Kars’ın demografik, tarihsel ve ekonomik yapısına ait unsurları
da görünür kılmaktadır.
Kars bağlamında geçmiş dönemlerde nüfusun Türk soylu kitleden oluştuğu, ekonomik
ve politik açıdan da bu kitlenin bölge kültürüne kendi damgasını vurduğu bilinmektedir
(Öncül, 2013: 36). Fıkra formu içerisinde verilen belli tipler üzerinden oluşturulan toplumsal
söylemler ise sadece kimlikle ilgili değildir; aynı zamanda sosyo-politik yapıyla ilgili bir
durum olduğu da aşikârdır. İki binli yıllardan itibaren Türkiye’de değişen ve gelişen yeni
politik söylemler, Kars fıkralarındaki yerel tiplere yönelik kabulleri değiştirmiş ve mevcut
sosyo-politik otoriteden aldığı güçle farklı bir boyutta tanımlama (Güven, 2020: 103-104)
yolu açmıştır. Fıkralar özellikle yerelde “yerel kültür kodları” ile yaşatıldığından belirtilen
değişimlerin kendini keskin bir şekilde hissettirdiği Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi fıkra
kültürü, toplumsal gruplar arasında etnik-dinsel kimliğe dayalı farklılıklar üzerine kurulan
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vakalardan oluşmaktadır (Sağlam, 2013: 102). Bu fıkralarda genel olarak görülen, farklı
kimliklere mensup bireylerin fıkra aracılığıyla birbirinin karşısına çıkmalarıdır.
Bu bağlamda 1980 öncesindeki sağ-sol çatışmalarını, toplumun bölünmüşlüğünü, aynı
zamanda da kentlerin ya da yörelerin de etiketlenmelerini ve kendi aralarındaki atışmalarını
yansıtan fıkralardan biri şöyledir:
“80 darbesinden sonra Kars ile Erzurum arasında sağ-sol çatışmaları çok çetindi.
Böyle bir dönemde Karslı hastasını getirmek üzere Erzurum’a gelmiş. Hastasını hastaneye
yatırdıktan sonra bir kahveye geçip oturur. İçerdekiler yabancı olduğunu anlamışlar ve
oturanlardan biri sorar:
-‘Gardaş nerelisen?’
- ‘Garslıyam!’
- ‘Gavat! Goministem desene! (KK2)’
Burada ilk olarak belirtilmesi gereken fıkra türünün toplumsal, ekonomik, siyasal
görüş ayrılıkları sonucu doğan çatışmalar; aile, ahlak, hukuk, yardımlaşma ve diğer sosyal
hayatın gündelik kusurlarıyla ilgili olduğudur (Yıldırım, 1999: 6). Nitekim bu fıkradan
hareketle de Erzurumluların Karslılara nasıl baktıklarını, Karslıların tümünü nasıl politik,
toplumsal ve kültürel değerler açısından acımasızca ötekileştirdiklerini görmek mümkündür.
Eker’in söylemiyle de bu örneklerde politik mizah, sadece belli bir şehirde veya bölgede
yaşayanlara hitap etmekte ve bu bağlamda kalıplaşmaktadır (Eker, 2009: 128).
Erzurum-Kars çekişmesine örnek diğer bir fıkra da şöyledir:
“Bir Erzurumlu ile bir Karslı, şehirlerinin üstünlüğünü ispatlamaya çalışırken Dadaş
dayanamaz:
‘Diget ola! Kars neçi? Erzürüm’de Kars’ın nüfüsi geder gavat var!’ der. (KK3)”
Erzurum ile Kars arasındaki çekişmelerin fiziksel şiddet boyutu da fıkraların konusu
olmaktan kurtulamaz. Boratav, fıkrada bir grubun ötekileştirdiği diğer bir grubu küçültürken
ya da o grupla alakalı vahşice bir durumu görünür hale getirip güldürürken aslında “…pek
çoğunda ‘alay konusu’ sanılan kişinin ‘alay eden’ durumunda olduğu” na (Boratav, 2013: 93)
işaret etmektedir. Bu tanımlamadan hareketle denilebilir ki fıkralar, onu yaratan milletin
kendisini yansıtmaktadır. Hatta fıkraların kendi bünyesinde incelenmesi gereken formel
yapıları dahilinde fıkranın üslup özellikleri (Akçam vd., 2016: 207) de alay edenden ve alay
edilenden ipuçları taşımaktadır. Bu fıkralardan bir diğeri de şöyledir:
“Karslının birini Erzurumlular yakalar ve Karslıya vurmaya başlarlar. Karslı tepki
gösteremeyecek şekilde dayak yerken uzaktan yaşlı bir amcanın hızla geldiğini fark eder ve
çok sevinir. Çünkü yaşlı amca‘Ola uşağlardurun.’diye seslenmektedir.
Karslı içinden ‘Amca yetişse de beni kurtarsa’ diye geçirirken; yaklaşan yaşlı amca
kalabalığı dağıtarak ‘Ola durun bu itoğlite bir teppik de ben atim.’ der. (KK4)”
Fıkrada Erzurumlu tiplerin tutum ve davranışları, aslında toplumun duygu ve
düşüncelerinin bir yansımasıdır; ancak fıkra, fiziksel şiddetin ürpertici olan boyutuna insanları
gülümsetmektedir. Fıkralarda görünen Erzurum ve Karslı yaklaşımları yukarıda belirtildiği
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gibi sosyo-politik, dini, psikolojik yapıların etkisini metinlere doğrudan yansıtmaktadır.
Ancak bu fıkralarda görünen bir diğer unsur, Erzurum içinde yaşanan sürecin bir sonucu
olarak ‘din’i bir kazanç kapısı olarak gören kitlelere yönelik öğelerdir. Kars’ın genel anlamda
kent kültürü içerisindeki etkisini Erzurum gibi göstermeyen dini yapılar ve dogmalar;
Karslıların Erzurum’da meydana gelen ya da geldiğini kabul ettiği dini unsurlara da eleştirel
söylemler doğurmuştur/oluşturmuştur.
Toplumsal yapının getirdiği kurallara, diğer bir deyişle toplumsal baskılara
direnemeyen ve bu nedenle kabullenmese dahi kabullenmiş görünümünde bulunan insanların
varlığı hemen her coğrafyanın bir gerçeğidir. Erzurum ve çevresinde de doğal olarak baskın
dini söylemlere karşın bu dini değerlerin benimsenmesi ve uygulanması ayrı bir sosyolojik
araştırma konusudur. Ancak toplumun tüm kesimlerinin Kur’an-ı Kerim’deki farzları ve
İslâm’ın sünnet gibi uygulamalarını gerçek anlamda bilmesi ve uygulaması söz konusu
değildir. Kars’ta anlatılan fıkralar çerçevesinde bu duruma örnek bir fıkra şöyledir:
“Hasankale’de tren durur. Erzurumlu uzun boylu on sekiz yaşlarında bir genç ve bir
de yedi-sekiz yaşlarında bir çocuk trendeki Karslı olarak gördüklerine soru sorarlar. Genç,
Karslı adama “Oku bekam Kulhuyu” der, adam da okur. Uzun boylu genç, küçük çocuğa
dönerek: ‘Doğru okudi mi?’ der.”(KK5)
Bu fıkranın başka bir varyantı şöyledir:
“Dadaşlar, toplanmış Kars otobüsünü bekliyorlar. Derler ki otobüsü durdurup onlara
soru soraciyih bilmirseler vuracagih. Neyse otobüs gelir dadaş şoföre sorar:
‘Ola söyle bahim İslam’in şarti kactir?’
Şoför: ‘5tir’, der. Soruyu soran dadaş döner arkadaşlarına;
‘Ola Dadaş 5 diyir, ne diyirsin?’
‘Yedi diyene gadar vurun’ der. (KK6)”
Fıkra, Erzurumluların Karslıları, Karslı olmaları yönüyle suçladıklarını ve onları zayıf
Müslüman olarak gördüklerini ince bir eleştiriyle dile getirmektedir. Erzurumlu, dini anlamda
yeterli bilgiye sahip olmamasına rağmen; kendini yaptığı eylemler ve davranışlar bağlamında
her türlü de haklı çıkarmaktadır.
Sonuç
Birbirinden çeşitli yönleriyle farklılıklar taşıyan yerleşim birimleri, bu farklılıkları
gösteren argümanları halk edebiyatının çeşitli anlatı türlerinde yansıtırlar. Gülme komiğinin
gerçekleştiği en önemli anlatılardan biri olan fıkralar çerçevesinde XXI. yy’da Kars’ta
anlatılan fıkralarda Erzurumlu fıkra tipi; ilgili coğrafyalarda yaşanan tarihi, siyasi, dini vb.
süreçler kapsamında ve bu iki şehrin yaşanan toplumsal kabuller ve inançlar merkezindeki
süreçlerinde kendine özgü bir fıkra tipini doğurmuştur. Bu yönüyle fıkraların oluşum ve
gelişim süreçlerinin coğrafyaların yaşadığı toplumsal hareketlilikten ekonomik, psikolojik,
politik/siyasi, dini ve sosyal hayata kadar pek çok cephesinin bulunduğu ve günümüz sosyal
yapısının yerel fıkra tiplerini doğurmada önemli bir öğe olduğu görülmektedir. Benzer
nitelikli yerel fıkra tiplerine yönelik çalışmalarda da fıkra tipini doğuran temel etkenlerin
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belirlenerek fıkra türünün tasnif ve tanımlamalarından ziyade fıkra tipini doğuran etkenlerin
belirlenmesi temel çalışma mantığını oluşturmalıdır. Demografide meydana gelen ve gelecek
olan süreçler diğer sosyal etkenlerle birleştikçe yeni fıkra tiplerinin ya da fıkra tiplerinin
değişimi kendini gösterecektir.
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Bir Divan Mecmuası: Mecmû’a-ı Devâvîn-i Şu’arâ
Ahmet UĞUR1
Özet
Mecmualar, incelemeye konu olan eserin ikincil bir nüshası olabilmesi,
şairlerin/yazarların hakkında biyografik bilgiler vermesi ya da mecmuada yer alan şairlerin
yaşadıkları dönemle ilgili ipuçları barındırması gibi özellikleri dolayısıyla önemli kaynak
eserlerdendir. Mecmualardaki düzen belirleyici kişi, mecmuayı derleyen mürettiptir.
Mürettip, kendi kişisel alanına, tercihine ve beğenisine uygun olan malzemeyi eserine dahil
eder. Bundan dolayı bu tip eserler için tek ve değişmez bir şekil ya da içerik tanımlaması
yapmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Genellikle mürettip tercihine bağlı olan bu eserlerle ilgili her ne kadar geleneğin
belirlediği bir düzenden söz edilemese bile barındırdıkları şiir türleri ve biçimleri göz önüne
alınarak derlenmiş mecmuların sayısı da az değildir. Ayrıca, belli bir yüzyılda yaşamış
şairlerin şiirlerinin yer aldığı mecmualar olduğu gibi farklı yüzyıllarda yaşamış şairlerin
şiirlerinin bir arada bulunduğu mecmualar da vardır. Mecmualardaki bu çeşitlilik, mecmuada
yer verilen şiirlerin biçim ve türlerinde de görülür.
İncelememize konu olan “Mecmû’a-i Devâvîn-i Şu’arâ” isimli eser ise aynı yüzyılda
yaşamış (17. yy.) şairlerin gazellerine, kasidelerine ve matlalarına yer veren bir mecmua
örneğidir. Mecmuada sırasıyla: Riyâzî Divanı, Sâkî-nâme’si ve Rubâ’iyât’ı, Şeyhülislâm
Yahyâ Efendi’nin Sâkî-nâmesi, Ganî-zâde Nâdirî Divanı, Azmî-zâde Hâletî Divanı,
Riyâzî Efendi’nin Tezkire-i Şu’arâsı, Şerif Sabrî Divanı, Nev’i-zâde Atâyî Divanı ve
Veysî Divanı bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: mecmua, nüsha, mürettip, şiir, divan.

A DIWAN JOURNAL: MECMÛ’A-İ DEVÂVÎN-İ ŞU’ARÂ
Abstract
Magazines, are important source works because of their characteristics such as being a
secondary copy of the work under examination, providing biographical information about
poets/writers or containing clues about the period in which poets lived. The person who
determines the order in the magazines is the author who compiled the magazine. The
organizer includes the material suitable for her personal space, preferences and tastes in her
work.
Although the order determined by the tradition cannot be mentioned about these
works, which are generally dependent on the choice of the organizer, the number of
magazines compiled by considering the types and forms of poems they contain is not few. In
addition, there are magazines that contain the poems of poets who lived in a certain century,
1
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as well as the poems of poets from different centuries. This diversity in the magazines can
also be seen in the forms and genres of the poems included in the magazines.
The “Mecmû’a-i Devâvîn-i Şu’arâ” which is the subject of our study, is an example of
a magazine that includes ghazals, odes and matlas of poets who lived in the same century
(17th century). The works in the magazine include the following works: Riyâzî Divanı, Sâkînâme and Rubâ’iyât, Sâki-nâme of Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, Ganî-zâde Nâdirî Divanı,
Azmî-zâde Hâletî Divanı, Tezkire-i Şu’arâ of Riyâzî, Şerif Sabri Divanı, Nev’i-zâde Atâyî
Divanı and Veysî Divanı.
Keywords: Magazine, version, typesetter, poetry, diwan.
1. Giriş
Sözlükte, toplanmış, biriktirilmiş ve düzenlenmiş şeylerin tamamı (Parlatır, 2012:
1033), farklı kişilere ait metinlerin/metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü
(Köksal, 2012: 411) gibi tanımları yapılan mecmuaları ana hatlarıyla: Nazire mecmuaları,
antoloji niteliğindeki seçme şiir mecmuaları, türlü konularda risalelerin bir araya
getirilmesiyle ortaya çıkan mecmualar, aynı konudaki eserleri içine alan mecmualar ve
tanınmış kişilerce hazırlanmış birçok yararlı bilgileri, fıkraları ve özel mektupları kapsayan
mecmualar olarak sınıflandırmak mümkündür (Levend 2014: 166-167). Mecmualarda yer
alan manzum ve mensur metinlerin incelenmesi sonucunda yapılan bu sınıflandırmaya
aynı konuda yazılmış şiirlerin bulunduğu mecmuaları da dahil edebiliriz.
Mecmualar, incelenen bir eserin ikincil bir nüshası olabilmesi yönüyle
şairlerin/yazarların hakkında -özellikle tezkirelerin yetersiz kaldığı durumlarda- biyografik
bilgiler
vermesi,
mecmuada
yer
verilen
şairlerin/yazarların
üsluplarının
değerlendirilebilmesi, seçilen şairlerin/yazarların yaşadıkları dönemler hakkında ipuçları
barındırması gibi çeşitli yönlerden araştırmacılara kaynaklık eder.
Metin neşri için de önemli eserler arasında yer alan mecmualarda, daha önce
duyulmamış şairlerin ve şiirlerin yer almasının birçok nedeni olabilir. Bu nedenleri ana
hatlarıyla:
a. Şair, divanını tertip ederken sadece beğendiği şiirlerini divanına almış olabilir,
b. Mecmuaya alınan şairin şiirleri, karalama halinde kalmıştır, mecmua derleyicisi de bu
karamaları görmemiş olabilir,
c. Mecmua oluşturulurken görülen nüsha eksiktir,
d. Şairin, divanını tertibinden sonra kaleme alınmış şiirleri olabilir ve bunları divanına
alması için ömrü yetmemiştir.
e. Divanda, müstensihin sonradan eklediği şiirler de olabilir,
f. Müstensih ya da mürettip aynı mahlaslı şairleri karıştırmış olabilir, şeklinde
sıralayabiliriz.
Bu tip eserlerde tek ve değişmez bir şekil ya da içerik tanımlaması yapmak
imkansızdır. Mecmualardaki düzen belirleyici kişi, mecmuayı derleyen mürettiptir. Mürettip,
kendi kişisel alanına, tercihine ve beğenisine uygun olan malzemeyi eserine dahil eder.
Mürettip tercihine bağlı olan bu tür için her ne kadar geleneğin belirlediği bir düzenden söz
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edilemese bile barındırdıkları şiir türleri ve biçimleri göz önüne alınarak derlenmiş
mecmuların sayısı da az değildir.
Belli bir yüzyılda yaşamış şairlerin şiirlerinin yer aldığı mecmualar olduğu gibi farklı
yüzyıllarda yaşamış şairlerin şiirlerinin bir arada bulunduğu mecmualar da vardır.
Mecmualarda olan bu çeşitlilik, mecmuada yer alan şiirlerin biçim ve türlerinde de
görülmüştür. Kütüphanelerde, gazel, kaside, şarkı, musammat, mersiye ve na’t gibi farklı
nazım biçimi veya türünde yazılmış olan şiirlerin bir arada bulunduğu mecmualar da
görülmektedir.
Yapılan literatür taraması neticesinde “Devâvîn” başlığını taşıyan Manchester John
Rylands Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü 62 numarada kayıtlı “Mecmû’atü’dDevâvîn”, Süleymaniye Kütüphanesi 245 numarada kayıtlı “Mecmû’a-i Devâvîn”, Gazi
Hüsrev Bey Kütüphanesi İslamî Yazma eserler bölümünde 204 numarada kayıtlı “Divan-ı
Devâvîn”, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Mülhakı 245 numarada kayıtlı “Mecmû’ai Kasâ’id ve Gazeliyyât (Mecmû’a-i Devâvîn)”, Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
koleksiyonunda Edebi Türkî 357 demirbaş numarasında kayıtlı “Mecmû’atü Devâvîn”, Mısır
Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları koleksiyonu Mecâmi Talat 676 numarada kayıtlı
“Muhtârât-ı Devâvîn” ve Michigan Üniversitesi Türkçe yazmalar bölümü 1045 numarada
kayıtlı “Mecmû’a-i Devâvîn-i Şu’arâ” isimli divan mecmualarının olduğu görülmüştür.
İncelememize konu olan Mecmû’a-i Devâvîn-i Şu’arâ isimli eser, aynı yüzyılda
yaşamış (17. yy.) şairlerin gazellerine, kasidelerine ve matlalarına yer veren bir mecmua
örneğidir. Mecmua genellikle manzum olmakla birlikte mensur metinleri de içermektedir.
2. Mecmû’a-i Devâvîn-i Şu’arâ’nın Genel Özellikleri
2.1. Biçim Özellikleri
Michigan Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Divanlar Kataloğu 1045 numarada yer alan
eser, 288x65 mm dış ölçülerinde, iç ölçüleri muhtelif; 197 yaprak; satır sayısı genellikle 41
satır olmakla birlikte muhtelif; koyu bordo bez kaplı mukavva ciltten oluşmaktadır. Eserde
geçen manzum ve mensur türler sarı kağıt üzerine talik hatla yazılmıştır. Ciltten hemen
sonraki sayfada Michigan Üniversitesi Kütüphanesi tarafından 26 Mayıs 1964 tarihinde
eklenmiş bir fihrist bulunmaktadır. Burada mecmua içerisinde yer verilen şairlerin adları ve
eserleri sıralanmıştır. Ayrıca bu kısımda eserin, 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başında
yazıldığı belirtilmiştir.
Eserin içerisinde -muhtemelen mürettibin yazmış olduğu- “Yetmiş yedi senesi
cemâziye’l-âhirinin yigirmi üçünci gicesi irtesi güni Muhammed ismi ile müsemmâ bir
oglumuz gelmişdür.” ifadesi de eserin yazıldığı zamanla uyuşmaktadır. Mecmuanın bir diğer
sayfasında -ileriki bir yüzyılda yazılmış olması muhtemel- ikinci bir fihrist daha
bulunmaktadır. Ancak eserde, yukarıdaki bilgiler dışında mecmuanın düzenleyicisi hakkında
herhangi bir bilgiye rastlanılamamıştır.
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2.2. Muhteva Özellikleri:
Mecmua, Mahmûd Efendi Hakîm isminde bir şahsın ilaç tarifi ile başlamaktadır. İlaç
tarifinden sonra İlm-i Mûsikî ve İran müziğinin ilk bestecisi kabul edilen Safiyüddin
Urmevî’nin Kütâbü’l-Edvâr isimli eseri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu bölümde, Kâtip
Çelebi’nin Seyahat-nâmesi’nde de geçen Süleyman (a.s)’ın öğrencisi Fisagor’un mûsikî
ilminin mucidi olmasından bahsedilir.
Mecmua içerisinde sırasıyla: Riyâzî Divanı, Sâki- nâme’si ve Rubâ’iyât’ı, Şeyhülislâm
Yahyâ Efendi’nin Sâki-nâmesi, Ganî-zâde Nâdirî Divanı, Azmî-zâde Hâletî Divanı, Riyâzî
Efendi’nin Tezkire-i Şu’arâsı, Şerif Sabrî Divanı, Nev’i-zâde Atâyî Divanı, Veysî Efendi
Divanı bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli şairlerin gazellerine ve matla beyitleri de bu eserlerden
sonra sıralanmıştır. Mecmuanın mensur kısmında göğün katmanları, yıldızların, ayın, güneşin
hareketleri, madenler ve oluşumları, taşlar ve çeşitleri, nebâtât, insan davranışları, cinlerin
yaratılışı gibi çeşitli konular hakkında bilgiler vardır. Mecmuanın sonunda ise Kaysûnizâde’nin hava ve cinlerle ilgili bir mukaddimesine yer verilmiştir.
Mecmuada, Riyâzî ve Ganî-zâde Nâdirî Divanı için ayrılan kısımların sonunda yazarı
belirtilmemiş şiirler yer almaktadır. Riyâzî ve Ganî-zâde Nâdirî divanları incelenmiş ancak bu
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şiirlere rastlanmamıştır. Mesnevi nazım şekliyle ile yazılan şiirlerde konu, rindlik, meykede,
işret, sâkî, bâde, mutrip ve mugannî hakkındadır.
3. Mecmû’a-i Devâvîn-i Şu’arâ’nın Genel Düzeni
1. İlm-i Mûsikî hakkında genel bilgiler
2. Divan-ı Riyâzî
3. Yazarı belirtilmemiş kasideler ve rubâ’iler
4. Yahyâ Efendi’nin Sâkî-nâmesi
5. Divan-ı Nâdirî
6. Yazarı belirtilmemiş kasideler
7. Divan-ı Hâletî
8. Çeşitli şairlerin gazelleri ve matlaları
9. Tezkire-i Şu’arâ-yı Riyâzî
10. Divan-ı Sabrî
11. Divan-ı Nev’i-zâde Atâyî
12. Divan-ı Veysî
13. Mensur biçimde yazılmış bir bölüm
14. Mukaddime-i Kaysûnî-zâde
3.1. Riyâzî Divanı
Riyâzî Divanı hakkında Namık Açıkgöz tarafından Fırat Üniversitesi’nde 1986 yılında
yapılmış bir doktora tezi bulunmaktadır. Bu teze göre Riyâzî Divanı’nda toplamda 25 kaside,
1 terkib-bend, 669 gazel, 9 kıt’a, 89 matla ve 11 beyit vardır (Yıldız, 2014). Mecmû’a-i
Devâvîn-i Şu’arâ’da ise Riyâzî’nin 8 kasidesi -bu kasidelerin tamamı III. Murat için yazılmış, 7 mahlas belirtmeden yazmış olduğu şiiri, 270 gazeli, 47 matla’ı, 21 müfredi ve 83 rubâ’isi
vardır. Ayrıca, 18 gazeli de mecmuanın der-kenarına yazılmış hâldedir. Riyâzî hakkında
Namık Açıkgöz tarafından yapılan teze erişilememiştir. Bu nedenle Mecmû’a-i Devâvîn-i
Şu’arâ’daki şiirlerin karşılaştırılması yapılamamıştır.
Mecmuanın Riyâzî Divanı kısmının sonunda yazarı belirtilmemiş, sâkî, bâde, mutrib,
mugannî, meykede, işret, rindlik gibi çeşitli konularda mesnevi nazım şekli ile yazılmış 20 şiir
bulunmaktadır. Bu şiirlerin aralarında ise “Rubâ’î-i Münâsib-i Hâl” isimli rubâilere yer
verilmiştir.,
3.2. Şeyhülislâm Yahyâ Efendi Sâkî-nâmesi
Şeyhülislâm Yahyâ Divanı 2001 yılında Hasan Kavruk tarafından çalışılmıştır. Ayrıca
Abdullah Eren 2004 yılında “Şeyhülislâm Yahyâ Divanı’nın Tahlili” isimli bir doktora tezi
hazırlamıştır. Divan, 1 nat, 5 kaside, 1 sâkî-nâme, 1 tahmis, 450 gazel, 16 tarih, 11 kıt’a, 4
rubâ’i, 16 nazm ve 64 beyitten oluşmaktadır (Kavruk, 2014).
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Mecmuada, Şeyhülislâm Yahyâ’nın 77 beyitlik 1 Sâkî-nâme’si, Lehistan Seferi’ne,
Valide Sultan Kasrı’nın yapılmasına ve Sinan Paşa’ya söylediği 3 tarih kıt’ası vardır. Sâkînâmesi ve bu 3 tarihi -kelime düzeyinde küçük farklılıklar barındırsa da- Şeyhülislâm Yahyâ
Divanı’ndaki şiirlerle tam olarak uyuşmaktadır.
3.3. Ganî-zâde Nâdirî Divanı
Ganî-zâde Nâdirî Divanı hakkında Numan Külekçi’nin 1985 tarihinde Atatürk
Üniversitesi’nde yapmış olduğu bir doktora tezi vardır. Divanda, 74 beyitlik 1 miraciye, 1 nat,
42 kaside, 1 tercî-bend, 4 müseddes, 3 tahmis, 30 kıt’a, 121 gazel ve 32 rubâ’i vardır.
Mecmuada ise Ganî-zâde Nâdirî’nin 33 kasidesi, 4 müseddesi, 1 tahmisi, 84 gazeli,
Sultan Ahmet için söylediği beyitleri, 5 de tarih kıt’ası vardır. Ayrıca mecmuada geçen “Dersenâ-hˇânî-i Sultân Ahmed Hân” isimli 25 beyitlik kasidesi Ganî-zâde Nâdirî Divanı’nda yer
almamaktadır.
Matla:

Bi-hamdi’llâh irişdi kâ’inâta fazl-ı Rabbânî
Musahhar kıldı berr ü bahrı devrânun Süleymân’ı

Makta:

Celîsün devlet ü ‘izzet itsen nusret ü fursat
Mu’înün nûr-ı peygamber karînün ‘avn-i Sübhânî

Mecmuanın Ganî-zâde Nâdirî Divanı kısmının sonunda, sâkî, bâde, mutrib, mugannî,
meclis, zâhid, rindlik, subh gibi çeşitli konularda “Makâle-i Heftom”, “Makâle-i
Pânezdehum” gibi başlıklar altında mesnevi nazım biçimiyle yazılmış 15 şiir bulunmaktadır.
Bu şiirlerde herhangi bir mahlasa rastlanılamamıştır.

3.4. Azmî-zâde Hâletî Divanı
Azmî-zâde Hâletî Divanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi’nde 1992 yılında iki yüksek
lisans çalışması ve Trakya Üniversitesi’nde Bayram Ali Kaya tarafından “Azmî-zâde Hâletî
Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı’nın Tenkitli Metni” isimli bir doktora çalışması
yapılmıştır. Divanda, 2 manzum arzuhal, 1 tevhid, 1 münâcât, 1 nat, 1 miraciye, 3 methiye, 41
kaside, 1 terkîb-bent, 1 mersiye, 8 müseddes, 1 tahmis, 141 kıt’a, 16 tarih, 895 gazel, 601
matla ve müfred yer almaktadır (Kaya, 2013).
Mecmuada, Azmî-zâde Hâletî’nin olduğu belirtilen 34 kaside, 1 kıt’a-i kebîre, 329
gazel vardır. Bu şiirlerden:
Matla:

Bugün yarın yine bülbül çemende güftügû eyler
Gül ü hârı komaz biri biriyle rû-be-rû eyler

Makta:

Benüm ey Hâletî ol rind kim hâk-i mezârumdan
Harâbât ehlinün kimi kâdeh kimi sebû eyler

Matla ve maktalı gazeli Azmî-zâde Hâletî’nin Divan’ında yer almamaktadır.
3.5. Gazeliyât ve Matla’lar
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Azmî-zâde Hâletî Divanı’nın son kısmına eklenmiş şiirlerden oluşmaktadır. Bu şiirler:
Hüdâyî, Nihâlî, Yûsuf-ı Sîne-çâk, Fuzûlî-i Bagdâdî, Zihnî-i Bagdâdî, Emrî Çelebi, Nev’î
Efendi, Vechî, Ümîdî, Ubeydiyyü’l-kâdî, İşretî, II. Selîm, Hâtifî, Muharremî, Meylî, Figânî,
Kınalı-zâde Fehîm, Zâtî, Rahmî, Fürûgî, Yahyâ-yı Kadîm, Sânî, Bahtî, Gazâyî Girây Hân,
Makâlî, Mesîhî, Hakânî Beg, Mânî ve Bâkî’nin gazellerinden oluşmaktadır.
Ayrıca gazellerden hemen sonra Mukatta’at ve Metâli’ başlığı altında Bâkî’nin 4
kıt’ası ve yine Bâkî’nin 13 matla’ı gelmektedir. Mecmuanın bu kısmında geçen şiirlerle,
yayınlanmış olan divanlarda geçen şiirler arasında kelime düzeyinde çok az farklılıklar vardır.
Yayınlanmış divanlarda yer almayan şiir ise yoktur.
3.6. Riyâzî Efendi Tezkiresi
Mecmuada, “Tezkiretü’ş-şu’arâ-yı Riyâzî Efendi” başlığı altında Riyâzî Efendi’ye ait
bir tezkireye yer verilmiştir. Tezkire eksik olmakla birlikte “Hâfız Paşa” maddesine kadar
olan kısmı mecmuada yer almaktadır. Mecmuada geçen tezkire ile Riyâzî Efendi’nin tezkiresi
arasında giriş kısmında anlamı etkilemeyecek ölçüde kelime farklılıkları bulunmaktadır.
Ayrıca bu bölümün hemen sonunda “Yetmiş yedi senesi cemâziye’l-âhirinin yigirmi
üçünci gicesi irtesi güni Muhammed ismi ile müsemmâ bir oglumuz gelmişdür.” ifadesi yer
almaktadır. Bu doğum tarihi, muhtemelen eseri meydana getiren mürettibin oğluna aittir.
3.7. Divan-ı Şerîf Sabrî
Sabrî Efendi hakkında, Mehmet Korkut Çeçen’in 2010 yılında Fırat Üniversitesi’nde
hazırladığı bir doktora tezi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde M. Cahid Yılmaz’ın
hazırladığı bir yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Sabrî Efendi Divanı’nda, 21 kaside, 1
mesnevi, 6 müseddes, 7 tarih, 210 gazel, 3 kıt’a, 7 nazm, 41 matla ve 10 müfred yer
almaktadır.
Mecmuanın Sabrî Divanı kısmında ise 18 kaside, 2 manzum mektup, 2 tercî-bend, 5
rubâ’î, 1 kıt’a, 162 gazel, Bağdat Kalesi’nin fethine ve Kazasker Azîz Efendi’ye 1’er tarih
kıt’ası bulunmaktadır. Ayrıca Şerîf Sabrî için ayrılan kısmın sonunda Nef’î’ye ait 3 gazele de
yer verilmiştir.
Mecmuada, Şerîf Sabrî Divanı’nda olmayan 3 kasîde, 1 tercî-bend ve 1 rubâ’î
bulunmaktadır:
Kaside (Der-medh-i vezîr-i a’zam Mustafâ Paşa) 67 beyit
Matla:

Zihî destûr-ı ‘âdil sadr-ı kâmil âsaf-ı sânî
Ki şimdi münhasırdur ana kâr-ı memleket-dânî
Bi-hükm-i feyz-i Hak her gâh ide eyvân-ı kadründe

Makta:

Melekler âsitân-ı bûsî fülklerinde fermânı

Kaside 22 beyit
Matla:

Seher ser-leşkeri gül dagıdup çend zemistânı
591

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Yine kurtardı ceyş-i bî-hadden enhâr gülistânı
Makta:

‘Adû-yı zirr ü rûyı eylesen hak zîr-destünde
Bahârun lutfı böyle gâlib oldukça hazân üzre

Kaside (Der-medh-i Bûstân-zâde Efendi) 68 beyit
O kim ma’nâ-tırâz-ı vasf-ı zâta pür-hüner-verdür

Matla:

Kemîn-i mısrâ’-ı nazmı nakş u levh-i kudûrdur
Makta:

Ola dîbâce-i hestî tırâz-ı nüsha-i ‘ömri
O kim nazm-âver divan-ı çarh-ı heft-peykerdür

Müseddes Tercî-bend
Yine divane-i ‘aşkum misâl-i Kays bî-pervâ

Matla:

Melâmet deştine düşdüm yitürdüm kendümi hayfâ
Makta:

Karârum yok sefer-i kasîden idelden ol büt-i tersâ
Metâ’-ı Sabrî hayfâ bir ***

Rubâ’î
Yâ Rabb sühanum gevher-i gencine-i feyz it
Sermâye-i bahrını dil ü sîneye feyz it
Bir şevk vir evsâf-ı cemîlünde bana kim
Her mûyumı bir tûtî-i âyîne-i feyz it
3.8. Nev’i-zâde Atâyî Divanı
Nev’i-zâde Atâyî Divanı hakkında Saadet Karaköse tarafından İnönü Üniversitesi’nde
“Nev’i-zâde Atâyî Divanı, Tahlil-Metin” isimli bir doktora tezi yapılmıştır. Divanda, 1
miraciye, 31 kaside, 303 gazel, 2 mersiye, 4 muhammes, 1 muaşşer, 50 kıt’a, 13 rubâ’î, 28
tarih ve 70 beyit bulunmaktadır.
İncelenen mecmuada Nev’î-zâde Atâyî’nin 10 kasidesi, 11 kıt’ası, 162 gazeli, 24
matla’ı ve 3 tarih kıt’ası vardır. Mecmuada geçen “Berâ-yı Şeyhü’l-İslâm Yahyâ Efendi”
başlıklı 52 beyitlik bir kasidenin Nev’î-zâde Atâyî’nin yayımlanmış divanında olmadığı tespit
edilmiştir.
Matla:

Seher-geh kim olup pür-nûr u fer bu gurfe-i bâlâ
Mutallâ günbed-i Behrâm’a döndi kubbe-i hazrâ

Makta:

Delîl-i râh-ı tevfîki fürûg-ı nûr-ı peygamber
Zımân-ı hüsn-i te’yîdi imâm-ı hazret-i mevlâ

Ayrıca mecmuada Nev’î-zâde Atâyî Divanı’nda bulunmayan 5 beyitlik bir gazel ve 2
matla’ da vardır:
Gazel
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Matla:

İki çeşm-i füsûn-sâzı o yârun sanma âhûdur
Özin sihriyle âhû şekline kor iki câdûdur
‘Atâyî sâkî-i hicrân elinden zehr-i gam çekme

Makta:

Yüri nûş eyle câm-ı bâdeyi kim nûş dârûdur
Metâli’
Matla:

Her habâbı oldı üstinde anun dürr-i hûşâb
Agzınun kaşıgıdur sûfiyâ câm-ı şarâb

Matla:

İtmek içün bülbül-i dil-hasteden def’-i gezend
Lâle içre târ-ı zerdi âteşe kullan sipend

3.9. Veysî Divanı
Veysî Divanı hakkında, Zehra Toska’nın 1985 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde
“Veysî: Divanı, Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği” isimli bir yüksek lisans tezi ile yine aynı
üniversitede Fadıl Hoca tarafından 2002 yılında yapılmış “Veysî Divanı Tahlili” isimli bir
yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Divanda, 2 nat, 26 kaside, 2 terkîb-bend, 1 tercî-bend, 5
tahmis, 66 gazel, 25 beyit ve 7 kıt’a yer almaktadır. İncelenen mecmuada Veysî’nin, 23
kasidesi, 1 münâcâtı, 58 gazeli vardır. Bu şiirler mecmuadaki şiirlerle tam olarak
uyuşmaktadır.
4. Sonuç
Mecmualar, başta yazıldıkları dönemin edebî zevkini yansıtmaları özelliği
barındırmaları ile birlikte birçok konuda araştırmacılara bilgi veren kaynaklar arasındadır. Bu
eserler üzerinde yapılacak çalışmalarla birlikte şairler hakkında yeni bilgilere ulaşılabileceği
gibi daha önce adı dahi duyulmamış birçok şair gün yüzüne çıkarılacaktır.
Mecmuada geçen şiirlerin yukarıda da adı geçen divanlarla mukayesesi sonucunda: 35
yazarı belirtilmemiş mesnevi nazım şekli ile yazılmış şiir, Ganî-zâde Nâdirî Divanı’nda yer
almayan 1 kaside, Azmî-zâde Divanı’nda yer almayan 1 gazel, Şerîf Sabrî Divanı’nda yer
almayan 3 kaside, 1 tercî-bend, 1 rubâ’î, Nev’î-zâde Atâyî Divanı’nda yer almayan 1 kaside, 1
gazel, 2 de matla olduğu tespit edilmiştir.
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2020 Yılı Ermenistan-Azerbaycan Savaşında Rusya’nın Konumu
Keisuke WAKIZAKA 1
Özet
1990’lı yılların başında Ermeniler Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerini işgal ettiğinden beri
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlik günümüzde de devam etmektedir. Özellikle 2020
yılının Eylül ayındaki Ermenistan Azerbaycan toprağına yönelik saldırısından sonra Ermenistan
ve Azerbaycan arasında 1990’lı yıllardan sonra en büyük ölçekli savaş başlamıştır. Dağlık
Karabağ Sorunundaki Rusya’nın rolüne baktığımızda Rusya eski Sovyet coğrafyası üzerindeki
kendi hegemonyasını sürdürmek için bölgedeki çatışmada Ermenilere destek vermiş ve
günümüzde de Rusya genellikle Ermenilerin arkasında durarak bu meselenin gelişmesinde son
derece önemli rol oynamaktadır. Fakat 2020 yılındaki savaşta Rusya çok farklı konumda yer
almaktadır. Bu çalışma Rusya’nın Karabağ Meselesindeki genel konumu ve 2020 yılı
çatışmasındaki konumunu birbirleriyle mukayese etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Rusya
statükoyu sürdürmekten yana olduğu için Ermenistan’ı açık şekilde desteklemediği ve çatışmanın
uzun zaman devam etmesini -istemediği ileri sürecektir. Bu çalışmada ikinci kaynakların dışında
çeşitli internet kaynaklarından da yararlanacaktır. Çalışmanın yapısı konusunda ise, birinci
bölümde Rusya’nın Karabağ Meselesindeki genel tutumu anlatılacaktır. İkinci bölümde 2020 yılı
çatışmasındaki Rusya’nın konumu ve onun sebebi tartışılacaktır. Sonuç bölümünde ise bunlar
özetlenecek ve Rusya’nın bu çatışmanın başlaması ve devam etmesinden yana olmadığı
vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: 2020 Yılı Azerbaycan-Ermenistan Çatışması, Rusya, Statüko, Dağlık
Karabağ Sorunu, Hegemonya
Russia’s Position in the Armenian-Azerbaijani War in 2020
Abstract
Since Armenians’ Occupation of Nagorno-Karabakh and its periphery regions in 1990s, the
Armenian-Azerbaijani conflict has been continuing. Especially, Armenian-Azerbaijani war on
September 2020 is the largest-scale war in the region after 1990s. As for Russia’s role in the
issue of Nagorno-Karabakh, Russia supported Armenians in order to keep hegemony over the
former Soviet area and is playing a very important role in the development of the issue today,
generally standing behind Armenia. However, in the Armenian-Azerbaijani War in 2020, Russia
is on very different position. This work aims to compare Russia’s general position in the issue of
Nagorno-Karabakh and that in the war in 2020 with each other. It argues that Russia do not
clearly support Armenia and do not want the conflict because it wants status-quo in the region.
This work will benefit from secondary and internet resources. As for the structure of the work,
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Chapter One explain Russia’s general attitude towards Nagorno-Karabakh. Chapter Two
discusses Russia’s position in the war in 2020 and its reason. In the part of conclusion, these
chapters will be summarized and it will be emphasized that Russia do not support the
continuation of the war.
Keywords: The Azerbaijani-Armenian Conflict in 2020, Russia, Status-quo, The Issue of
Nagorno-Karabakh, Hegemony

Giriş
1990’lı yılların başında Ermeniler Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerini işgal ettiğinden
beri Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerginlik günümüzde de devam etmektedir. Özellikle
2020 yılının Eylül ayındaki Ermenistan Azerbaycan toprağına yönelik saldırısından sonra
Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1990’lı yıllardan sonra en büyük ölçekli savaş başlamıştır.
Savaşta Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın çevre bölgesinin tamamını geri alırken Dağlık
Karabağ’da ise Rus ordusunun konuşlandırılmasına karar alınmıştır. Böylece Karabağ Sorunu
henüz çözüme kavuşmamış ve herhangi bir zaman tekrar patlak verme tehlikesi mevcuttur.
Dağlık Karabağ Sorunundaki Rusya’nın rolüne baktığımızda Rusya eski Sovyet
coğrafyası üzerindeki kendi hegemonyasını sürdürmek için bölgedeki çatışmada Ermenilere
destek vermiş ve günümüzde de Rusya genellikle Ermenilerin arkasında durarak bu meselenin
gelişmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Fakat 2020 yılındaki savaşta Rusya çok farklı
konumda yer almaktadır. Bu çalışma Rusya’nın Karabağ Meselesindeki genel konumu ve 2020
yılı çatışmasındaki konumunu birbirleriyle mukayese etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada
Rusya statükoyu sürdürmekten yana olduğu için Ermenistan’ı açık şekilde desteklemediği ve
çatışmanın uzun zaman devam etmesini istemediği ileri sürülecektir.
1990’lı yıllardan beri Rusya’nın Dağlık Karabağ Meselesine yaklaşımıyla ilgili birçok
araştırmalar yapılmış ve Rusya’nın Karabağ Meselesine yönelik genel yaklaşımı dünyada çok iyi
bilinmektedir. Ama diğer yandan 2020 yılındaki Ermenistan-Azerbaycan Savaşı güncel konu
olduğundan dolayı bu savaştaki Rusya’nın tutumu bilimsel şekilde araştırılmamış ve bu
çalışmanın 2020 yılındaki Ermenistan-Azerbaycan Savaşı ile ilgili çalışmalara katkı sağlaması
beklenmektedir.
Bu çalışmada ikinci kaynakların dışında çeşitli internet kaynaklarından da yararlanacaktır.
Çalışmanın yapısı konusunda ise, birinci bölümde Rusya’nın Karabağ Meselesi ile ilgili genel
tutumu anlatılacaktır. İkinci bölümde 2020 yılı çatışmasındaki Rusya’nın konumu ve onun sebebi
tartışılacaktır. Sonuç bölümünde ise bunlar özetlenecek ve Rusya’nın bu çatışmanın başlaması ve
devam etmesinden yana olmadığı vurgulanacaktır.
1. Dağlık Karabağ Sorunu’na Yönelik Rusya’nın Genel Tutumu
Rusya 19. yüzyılın ilk yarısında Güney Kafkasya’yı ele geçirdiği zamandan beri
Ermenileri Türklere ve Müslümanlara karşı kullanmakta ve Kafkasya ve Müslüman coğrafyasını
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kontrol altında tutmak amacıyla onları büyük ölçekli şekilde günümüzdeki Ermenistan ve Dağlık
Karabağ’a yerleştirmiştir (İpek, 2019: 216-217 ). Bu politikanın sonucu olarak 1989 yılında
Ermenistan’ın nüfusunun neredeyse tamamı ve Dağlık Karabağ’ın nüfusunun çoğunluğunu
Ermeniler oluşturmuştur (Forsyth, 2013: 591).
Ayrıca 19. yüzyıldan itibaren Ermenice, Ermeni Ortodoks Kilisesi ve Türk karşıtlığına
dayalı Ermeni milliyetçiliği devam ederken Sovyetler Birliği hükümeti ulusun kendi kaderini
tayin hakkına dayanarak Ermeni milliyetçiliğini teşvik etmiştir. Özellikle 1940’lı yılların sonunda
Soğuk Savaş başladıktan sonra Sovyetler Birliği dünyadaki Ermenilere “anayurda geri dönüş”
kampanyasını başlatmış ve bu süreçte Türk karşıtlığını kullanmıştır (Yoshimura, 2007: 93-94).
Bu dönemde Ermenistan’daki Ermeniler ve Ermeni diasporası arasındaki etkileşim önemli
derecede artmış ve Ermenistan’daki Ermeniler tarafından da Türk karşıtlığı kendi kimliğinin
vazgeçilmez unsuru olarak benimsenmiştir. Böylece Ermeni milliyetçiliği sözde “Ermeni
Soykırımı”nın 50. yıldönümü olan 1965 yılında zirveye ulaşmış ve Doğu-Güneydoğu
Anadolu’nun yanı sıra Dağlık Karabağ’ı “geri almak” Ermenilerin en önemli hedefi olmuştur
(Suny, 1993: 228).
Özellikle 1980’lı yılların sonunda Sovyetler Birliği içinde Prestroyka’nın başlaması
Ermeniler ve Türklerde milliyetçiliğin alevlenmesi ve bu iki grup arasında kanlı çatışmanın
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde Ermenistan ve Dağlık Karabağ’da Dağlık
Karabağ’ın Ermenistan’a bağlanması için Ermeni milliyetçi aydınlar büyük ölçekli protestoları
düzenlemiştir. Azerbaycan’da ise Azerbaycan-Türk milliyetçiliğini savunan Azerbaycan Halk
Cephesi baş göstermiştir (Forsyth, 2013: 654-656; 665-667). Bu süreçte Ermeniler ve Türkler
arasında kanlı çatışmalar ve nüfus mübadelesi yaşanmıştır. Özellikle 1988 yılındaki Sumgayıt
Katliamı’ndan sonra Azerbaycan’daki Ermenilerin çoğu Ermenistan ve Rusya’ya göç ederken
Ermenistan’daki Türklerin tamamı kendi anayurdundan kovulmuş ve bu süreçte birçok insan
katledilmiştir (bkz: Әlәkbәrli, 1994). 1990’lı yıllardan sonra ise hem Ermenistan’da hem de
Azerbaycan’da milliyetçiler hükümet içinde önemli güce sahipti ve Karabağ’da Ermeniler ve
Türkler arasında çok şiddetli ve kanlı çatışma yaşanmıştır. Bu dönemde Ebulfez Elçibey
liderliğinin altındaki Azerbaycan Rusya-İran karşıtlığını benimsemekteydi ve Türkiye ve Batı
ülkelerine yakınlaşmaya yönelmekteydi. Rusya ise Kafkasya üzerindeki kendi nüfuzunu korumak
için Karabağ Savaşı’nda Ermenileri gizli şekilde destekleyerek Azerbaycan’ı dizginlemeye
çalışmıştır. Gerçekten de 1992 yılındaki Hocalı Katliamı gibi olaylarda Rus ordusunun da
Türklere karşı katliamı teşvik ettiği bilinmekte (Kasım, 2009: 32-33) ve Ermeniler Rusya’nın
desteği ile Karabağ’ın çevre bölgelerini de işgal edip bölgede fiili bağımsızlığını sürdürmektedir.
1993 yılında Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra Azerbaycan Rusya-İran karşıtı
politikadan vazgeçerek Rusya ile ilişkileri toparlamaya yönelmiş ve Rusya liderliği altındaki
Bağımsız Devletler Topluluğu’na katılmıştır. Bundan sonra Rusya’nın desteğiyle Ermenistan ve
Azerbaycan arasında ateşkes sağlanmış (Kasım, 2009: 34) ve Güney Kafkasya’da Rusya’nın
kontrolü altında belli seviyede siyasi istikrar devam etmiştir. Durum böyleyken Dağlık
Karabağ’ın fiili bağımsızlık devam etmiş ve meselenin çözümü yarıda bırakılmıştır. Daha sonra
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ABD, Rusya ve Fransa’nın eş başkanlığı altında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (1994
yılından sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) çerçevesinde Minsk Grubu kurulmuş ve
meselenin çözümüne ilgili bazı kararlar çıkarmıştır. Fakat genel olarak Minsk Grubu Karabağ
Sorunun çözümü konusunda etkili rol oynamamaktadır (Kasım, 2009: 39-40).
Karabağ’da ateşkes sağlandıktan sonra Azerbaycan Rusya ile nispeten ılımlı ilişkileri
sürdürürken aynı zamanda Türkiye, Gürcistan ve Batı ülkeleriyle de işbirliğini önemli derecede
geliştirmeye devam etmiş ve bu kapsamda Bakü-Tiflis Ceyhan Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolları gibi çeşitli projeler gerçekleştirilmiştir. Rusya ise buna karşı Ermenistan ile ilişkileri
güçlendirmeye yönelmiş ve Ermenistan Rusya’nın bölgedeki birinci müttefiki olmuştur.
Ermenistan bu şart altında Dağlık Karabağ üzerindeki kendi hâkimiyetini pekiştirmiş ve
Azerbaycan Rusya-Ermenistan ittifakına büyük ölçekli saldırıyı düzenlememiştir.
1990’lı yıllardan sonraki gelişmelerde görüldüğü gibi, Rusya Güney Kafkasya’yı devamlı
olarak kendi nüfuz altında tutmak için Karabağ ve Ermenistan’ı Rusya ve Türkiye-Batı
arasındaki bir tampon bölgesi olarak kullanmak istemekte ve Dağlık Karabağ’da mevcut
durumun sürmesinden yanaydı. Yani Rusya Azerbaycan’ın Karabağ’ı geri almasına karşıyken
Ermenistan-Azerbaycan arasında büyük çatışmaların meydana gelmesini de istememekteydi.
Böylece Rusya Türkiye ve Batı ülkelerine karşı Karabağ Sorununu kart olarak kullanırken
mevcut durumun bozacak çatışmaların ortaya çıkmasına ise karşı çıkmıştır.
2. 2020 Yılı Ermenistan-Azerbaycan Savaşı’nda Rusya’nın Tutumu ve Nedeni
Ermenistan’da 2018 yılında devrimle Nikol Paşinyan iktidara geldikten sonra Güney
Kafkasya’nın siyasal ortamı önemli derecede değişmiştir. Paşinyan yönetimi Rusya’dan daha
ziyade ABD ve Avrupa Birliği gibi Batı bloğuna yakın politikayı izlemiş ve Rusya’ya yakın olan
Robert Koçaryan ve Serj Sargsyan başta olmak üzere “Karabağ Klanı” ile çatışma halindeydi
(Oktay, 2020). Bu yüzden Rusya Paşinyan yönetimi altındaki Ermenistan’ı şüphe ile
bakmaktaydı ve sıkça Paşinyan yönetimini eleştirmiştir. Mesela, Kolektif Güvenlik Antlaşma
Örgütü’nün Genel Sekreteri Yuri Khaçaturov tutuklandığında Rusya Dışişleri Bakanlığı bir
Ermeni vatandaşının Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü’nün Genel Sekreterini görevinden geri
çekeceği takdirde çağrılma işlemlerini Ermenistan’ın resmen başlatması gerektiğini vurgulayarak
Paşinyan yönetimini “Rus karşıtı politikayı benimsemek” ile sert bir şekilde suçlamıştır
(Shiralizade, 2018). Ayrıca Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Sergey Markov da
Khaçaturov’un tutuklanmasının Ermenistan’ın Rusya’ya karşı meydan okumasının göstergesi
olduğunu vurgulamıştır (Shiralizade, 2018). Batı yanlı politikayı benimseyen Paşinyan’ın
karşısında Rusya “Kafkasya’daki merkezi üssünü kaybetme” korkusunu hissetmekteydi (Ando,
2020). Bu yüzden Paşinyan ne kadar Rusya ile ilişkilerinde değişimin olmayacağını dile
getirdiyse de Rusya Paşinyan yönetimi altındaki Ermenistan’a tam olarak güvenmemekteydi ve
Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler kötüye doğru gitmekteydi.
Diğer yandan, İlham Aliyev yönetimi altındaki Azerbaycan ise Rusya ile ılımlı ilişkileri
sürdürmektedir. Azerbaycan Haydar Aliyev döneminden beri Batı bloğuyla ilişkileri
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güçlendirirken Rusya ile de yakın ilişkileri sürdürmeye özen göstermekte ve Rusya ve Batı
arasında dengeli politikayı izlemektedir. Rusya da Çin’in baş göstermesine karşı ayakta
durabilmek için Azerbaycan ile yakın ilişkileri sürdürmek zorundaydı. Çin’in “Bir Kuşak Bir
Yol” politikasına karşı Rusya Azerbaycan, İran ve Hindistan’ı birbirleriyle bağlayan “KuzeyGüney Ticari Koridoru”nu oluşturmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Rusya için Azerbaycan’ın
stratejik önemi son derece büyüktü ve Rusya Azerbaycan’ı düşman yapamazdı (Ando, 2020).
Böylece Rusya-Ermenistan ilişkilerine göre Rusya-Azerbaycan ilişkileri daha ılımlı durumdaydı
ve Azerbaycan savaşta Rusya’nın Ermenistan’ın yanında net bir şekilde yer almayacağını tahmin
etmiştir (Ando, 2020).
Gerçekten de 2020 yılının Eylül ayında Ermenistan-Azerbaycan Savaşı başladığında
Rusya hükümeti 2 Ekim 2020 tarihinde çatışmanın derhal son verilmesi gerektiğine dair çağrıda
bulunurken Ermenistan’ı net bir şekilde destekleyen ifadeleri kullanmamıştır. Ayrıca 8 Ekim
2020 tarihinde Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütünün savaşa müdahalesi konusunda Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın Ermenistan toprağının dışında devem ettiği için Rusya’nın
müdahalesinin söz konusu olmadığını ifade etmiştir (Ando, 2020). Böylece Rusya ErmenistanAzerbaycan savaşın son aşamasına kadar Ermenistan’a açık şekilde destek vermemiş ve fiilen
Azerbaycan’ın operasyonuna göz yunmuştur. Rusya açısından bu savaşa baktığında hem
Azerbaycan hem de Ermenistan’ın Rusya’nın nüfuzu altında kalması kendi çıkarına uygun
olduğundan dolayı Karabağ Sorunu konusunda Rusya bölgede mevcut durumun devam
etmesinden yanaydı ve bölgede büyük ölçekli çatışmasının meydana gelmesine karşıydı. Fakat
2020 yılı Ermenistan-Azerbaycan Savaşı bölgede mevcut durumu bozacak olay idi ve bölgedeki
Rusya’nın çıkarlarına ters düşecekti. Bu yüzden Rusya savaş esnasında nispeten tarafsız
davranmış ve son zamana kadar savaşa müdahale etmekten kaçınmıştır.
Fakat 9 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan Şuşa şehrini geri aldıktan sonra Rusya savaşa
müdahale etmeye başlamış ve 10 Kasım’da Rusya’nın arabuluculuğuyla Ermenistan ve
Azerbaycan arasında ateşkes imzalanmıştır. Bu ateşkesin sonucu olarak Azerbaycan Dağlık
Karabağ’ın çevre bölgelerinin tamamı ve Dağlık Karabağ’ın önemli kısmını geri almıştır. Diğer
yandan Dağlık Karabağ’ın cephe hattı boyunca ve Laçin Koridoru’na Ermeni ordusunun
çekilmesine paralel olarak Rus barış koruma gücünün yerleştirileceğine karar alınmıştır. Ayrıca
Nahçıvan ve Azerbaycan’ın batı bölgelerini birbirleriyle bağlayan yeni yolunun inşa edileceği ve
bu yolun Rusya’nın kontrolü altında kalacağı da belirlenmiştir (Güler, 2020: 2-3). Böylece
Azerbaycan Karabağ’ın önemli kısmını ve çevre bölgesinin tamamını geri alırken Karabağ’ın
tamamı ise azat edilmediği için tam olarak Azerbaycan’ın lehine sonuçlanmamış ve Karabağ’a
hukuki statünün verilme ihtimali de halen söz konusu olmaktadır. Ermenistan ise Karabağ’da
Ermenilerin varlığını koruyup Ermenistan ve Karabağ arasında güvenli ulaşımı sağlayabilmişken
bölgenin çoğunda kendi kontrolünü kaybetmiş ve Ermeniler arasında “fiili yenilgi” olarak kabul
edilmektedir (Ando, 2020).
Rusya’nın bu tutumu Kafkasya üzerindeki kendi hegemonyasını devam ettirmek için
bölgede statükonun devam etmesinden yana olduğunu bir daha net şekilde göstermiştir. Ayrıca
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Rusya bu ateşkesten sonra Rusya Karabağ ve Laçin Koridoru’na kendi ordusunu yerleştirerek
Azerbaycan ve Ermenistan üzerindeki kontrolü yoğunlaştıracak ve Kafkasya, özellikle Güney
Kafkasya’daki kendi varlığını tekrar pekiştirme imkânını da kazanmıştır. Burada görüldüğü gibi,
bu savaşta Rusya Güney Kafkasya’dan asla geri çekilmeyeceğini ve Dağlık Karabağ Sorununu
devam ettirerek bölge üzerindeki kendi etki alanını korumaya çalıştığını açık şekilde göstermiştir.
Bu yüzden 2020 yılı Ermenistan-Azerbaycan Savaşında Ermenistan’ı net şekilde
desteklemeyerek Azerbaycan’ın askeri operasyonunu eleştirmezken son anda savaşa müdahale
ederek bölgenin kaderini kendi lehine çevirmiştir.

Sonuç
On dokuzuncu yüzyılın birinci yarısında Rusya Güney Kafkasya’yı ele geçirdikten sonra
Kafkasya ve İslam dünyasını kontrol etmek için Ermenileri Ermenistan ve Karabağ’a büyük
ölçekli olarak yerleştirmiştir. Bunun sonucu olarak Sovyetler döneminin sonunda bölgedeki
nüfusun ezici çoğunluğu Ermeniler olmuştur. Ayrıca Bolşeviklerin ulus belirleme politikası ve
Soğuk Savaş esnasında Türkiye ile yaşanan gerginlikten dolayı Sovyet hükümeti Ermeni
milliyetçiliğini teşvik etmiş ve Ermenistan Ermenileri ve Ermeni diasporası arasındaki etkileşim
de önemli derecede artmıştır. Böylece Ermeniler arasında milliyetçilik zirveye ulaşmış ve
Karabağ’ın Ermenilere “geri verilmesi” gündeme getirilmiştir.
1990’lu yılların başında Karabağ’da şiddetli çatışma meydana geldiğinde Rusya bütün
Kafkasya’yı kendi nüfuzu altında tutmak için Ermenileri gizli şekilde desteklemiş ve bunun
sonucu olarak Dağlık Karabağ “de facto devlet” olarak kendi varlığını sürdürmektedir. Ayrıca
1993 yılında Ebulfez Elçibey istifa ettikten sonra Azerbaycan Rusya’nın etkisi altına geri dönmüş
ve Rusya’nın desteği ile Ermenistan ve Azerbaycan arasında bölgede sükûnet devam etmekteydi.
Daha sonra Azerbaycan Batı ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeye yönelirken Rusya ise
Ermenistan’ı destekleyerek Azerbaycan ve Gürcistan’ı dizginlemeye çalışmıştır. ststükoyu
sürdürmekten yanadır. Burada görüldüğü gibi, Rusya bütün Kafkasya’yı kendi nüfuzu altında
tutmak için bölgede mevcut durumun devam etmesinden yanadır ve dolayısıyla Karabağ’ın
tamamen Azerbaycan’a bağlanmasını desteklemezken Ermeniler ve Azerbaycan arasında büyük
çatışmanın çıkmasını da istememektedir.
Diğer yandan, 2018 yılından beri Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Batı’ya
yakınlaşmaya yönelirken Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde sıkıntılar mevcuttu ve
Rusya-Azerbaycan ilişkileri Rusya-Ermenistan ilişkilere nazaran daha ılımlıydı. Bu durum
altında 2020 yılının Eylül ayında büyük ölçekli Azerbaycan-Ermenistan Savaşı meydana
geldiğinde Rusya Ermenistan’ı net bir şekilde desteklememiş ve Azerbaycan’ın askeri
operasyonuna göz yunmuştur. Gerçekten de Rusya’ya göre, bu savaş Güney Kafkasya’daki
mevcut durumu bozma tehlikesini yaratacaktı ve Paşinyan’ın faaliyeti nihai olarak Rusya’nın
bölgedeki etkisini kaybetmesine sebep olacaktı. Bu yüzden Rusya Kasım ayında Karabağ
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tamamen alınmak üzere olana kadar kendi tutumunu net bir şekilde belletmemiş ve aktif şekilde
savaşa müdahale etmemiştir.
Sonuç olarak, Rusya Kafkasya’da kendi nüfuzunu sürdürmek için Karabağ’da mevcut
durumun devam etmesinden yanaydı ve bölgede büyük ölçekli Ermeni-Türk çatışmasını
istememekteydi. Bu yüzden Rusya başlangıçta Ermenileri açık şekilde desteklemezken son anda
savaşa müdahale ederek Karabağ’da kendi nüfuzunu korumaya başarmıştır.
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BM 2018 Verilerine Göre Balkan Ülkelerinin Nüfus Yapısı ve Bu Duruma Etki Eden
Faktörler
Kader YILDIZ1
Özet
Bu çalışmada BM 2018 nüfus verileri baz alınarak Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna
Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Kosova ve
Kuzey Makedonya) ülkelerinin nüfus miktarı ve nüfus artışı ile demografik yapısı
incelenmiştir. Nüfusun yaş-cinsiyet yapısı, ortalama yaşam süresi, toplam doğurganlık hızı,
sağlık ve eğitim durumu gibi demografik yapının farklılaşmasına sebep olan faktörler
istatistikî verilerin izin verdiği oranda ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temel veri
kaynağı BM Nüfus Fonu(UNFPA)’nun yayınladığı “The State of World Population 2018”
adlı çalışmadır.
Balkan ülkelerinin günümüzdeki toplam nüfusu 42,3 milyon iken Yunanistan 11,1 Sırbistan
(Sırbistan ve Kosova’nın toplam nüfusu) 8,8 ve Bulgaristan 7 milyon nüfusla diğerlerine
nazaran daha fazla nüfuslu ülkelere olarak dikkat çekmektedir. Yani 10 Balkan ülkesinde
nüfusun yaklaşık %64’ü adı geçen 3 ülkede bulunmaktadır.
Balkan ülkelerinin yıllık nüfus artış hızı incelendiğinde sözü edilen bu ülkelerde bu oranların
oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bu düşük veriler içerisinde Slovenya 0,2’lik
değerle en yüksek orana sahiptir. Bosna Hersek ise -0,8 nüfus artış hızıyla en düşük nüfus
artış hızına sahiptir. Bosna Hersek’te nüfusun azalmaya başladığı anlaşılmaktadır. Nüfus artış
hızının düşük olma sebeplerinden biri olan düşük genel doğurganlık oranı Balkan ülkelerinde
2,1 in altındadır. Bilindiği gibi bir yerde genel doğurganlık oranı 2,1’in altına düşerse nüfus
kendini yenileyemez ve yaşlanmaya başlar.
Bu çalışmada ayrıca demografik süreci etkileyen doğum yapan kadınların ortalama yaşı,
okullaşma oranları, evlenme yaşı, doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması gibi etkenler de
incelenmiştir.
Balkan ülkelerinde nüfusun yaş yapısı incelendiğinde çocuk nüfusu oranının düşük yaşlı
nüfus oranının yüksek olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfus (65 yaş ve üstü) oranının en yüksek
olduğu ülkeler %21 oranı ile Bulgaristan ve Yunanistan’dır.
Anahtar Kelimeler: Balkan ülkeleri, Bulgaristan, Yunanistan, demografik yapı, nüfus

POPULATION STRUCTURE OF BALKAN COUNTRIES AND THE FACTORS
AFFECTING THIS SITUATION ACCORDING TO UN 2018 DATA
Abstract
In this study, the population of the Balkan countries (Albania, Bosnia and Herzegovina,
Bulgaria, Croatia, Greece, Montenegro, Serbia, Slovenia, Kosovo and North Macedonia), and
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the population growth and demographic structure were analyzed based on the UN 2018
population data. Factors that cause demographic differentiation such as age-gender structure
of the population, average life expectancy, total fertility rate, health and education status have
been tried to be addressed as far as the statistical data allow. The main data source of the
study is the study named "The State of World Population 2018" published by the UN
Population Fund (UNFPA).
While the total population of the Balkan countries is 42.3 million today, Greece draws
attention as 11.1 Serbia (the total population of Serbia and Kosovo) 8.8 and Bulgaria with a
population of 7 million, as the countries with a higher population than the others. In other
words, approximately 64% of the population in 10 Balkan countries is located in the
mentioned 3 countries.
When the Balkan annual population growth rate is analyzed, it is striking that these rates are
quite low in these countries. Among these low data, Slovenia has the highest rate with a value
of 0.2. Bosnia and Herzegovina has the lowest population growth rate with a population
growth rate of -0.8. It is understood that the population in Bosnia and Herzegovina has started
to decrease. Low overall fertility rate, which is one of the reasons for the low population
growth rate, is below 2.1 in the Balkan countries. As it is known, if the general fertility rate
falls below 2.1 in a place, the population cannot renew itself and starts to age.
In this study, factors affecting the demographic process such as the average age of women
giving birth, schooling rates, age at marriage, and the use of birth control methods were also
examined.
When the age structure of the population in Balkan countries is examined, it is seen that the
rate of the child population is low and the proportion of the elderly population is high. The
countries with the highest rate of elderly population (65 years and over) are Bulgaria and
Greece with a rate of 21%.
Keywords: Balkan countries, Bulgaria, Greece, demographic structure, population

1.GİRİŞ
Nüfus, belli bir sayım gününde belli bir ülkede belirlenen toplam insan sayısı demektir. İnsan
nüfus sayısının büyüklüğü, yapısal özellikleri ve gelişmesi nüfus bilim veya demografi
ilminde incelenmektedir. (Doğanay, Özdemir ve Şahin, 2015). Nüfus coğrafyası
araştırmalarında nüfus sayımları ve bunların sonuçlarını sergileyen nüfus istatistiklerinin çok
büyük bilimsel bir önemi vardır. Çünkü bu veriler olmaksızın nüfusun anakaralara, ülkelere
ve yerleşme yerlerine göre dağılış durumu ve nedenlerini açıklamak olanaksızıdır.(Doğanay,
Özdemir ve Şahin, 2015)
Günümüzde nüfusun sayısal fazlalığından çok nitelikleri üzerinde durulmaktadır. Sosyoekonomik faaliyetlerle birlikte nüfus miktarı ve özellikleriyle ülkelerin kalkınmaları ve
gelişmişlik düzeyleri arasında ilişki kurulmuştur. (Doğan,2011)
Balkanlar ve Balkan ülkeleri coğrafi açıdan büyük önem taşıyan bölge ve ülkelerdir. Bu
önemi hem doğal hem de beşeri ve ekonomik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. (Özey,
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2018). Bugün için Balkan yarımadasında Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey
Makedonya, Kosova Karadağ ve Bosna Hersek’in tamamı Sırbistan, Hırvatistan Slovenya ve
Romanya ile Türkiye’nin bir kısım toprakları bulunmakta ayrıca Moldova ile bugün
Ukrayna’ya bağlanmış olan bucak bölgesi (bu ülke ile Karadeniz arasındaki saha) de
Balkanlara dahil edilmektedir. ( Yiğit, 2015)
Balkan ülkelerinin toplam yüzölçümü 764.628 km karedir. Türkiye’nin Trakya toprakları
(23.764 km kare) ile birlikte toplam 788.362 km kareyi bulur. 9 Balkan ülkesinin 1995 yılı
itibariyle toplam nüfusları 69,4 milyon olmasına rağmen 10 yıl sonra (2005) bu nüfus 67,4
milyona düşmüştür. Bu durum Balkanlarda yaşanan sıcak çatışmalar ve bunun sonucunda
ortaya çıkan göçlerden kaynaklanmıştır. Ayrıca Balkan ülkelerinde doğum azlığı da nüfus
azalmasında etkili olmuştur.( Özey,2013)

2.AMAÇ ve YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı; BM 2018 verilerine göre Balkan ülkeleri arasındaki demografik yapı
farklılıklarını ve bu farklılıkların neden ve sonuçlarını incelemektir. Demografik yapının
farklılıkları incelenirken, farklılığa etki eden yıllık nüfus artış hızı, genel doğurganlık oranı,
nüfusun yaş yapısı gibi demografik yapının temel faktörleri ele alınacaktır. Ayrıca yukarıda
belirtilen faktörleri etkileyen evlilik yaşı, okullaşma düzeyi ve sağlık koşulları gibi
demografik yapının farklılaşmasını etkileyen faktörler de ele alınacaktır.
Bu araştırma BM verilerinden elde edilen bulgulara dayandığı için nicel çalışma
niteliğindedir. Veriler değerlendirilirken tablo ve grafik haline de dönüştürülerek bazı
eğilimlerin daha açık bir şekilde görülmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda Balkan ülkeleri
arasındaki demografik yapının farklılıkları incelenerek bazı sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır.

3.BULGULAR
3.1.Nüfus Miktarı
BM 2018 verilerine göre Balkan ülkelerinin nüfus miktarı şekil.1’de gösterilmiştir. 2018
itibari ile Arnavutluk 2.9 milyon, Bosna Hersek 3.5 milyon, Bulgaristan 7 milyon, Hırvatistan
4.2 milyon Yunanistan 11,1 milyon, Karadağ 0.6 milyon, Sırbistan 8.8 milyon, Slovenya 2.1
milyon ve Kuzey Makedonya ise 2.1 milyon nüfusa sahipti (Şekil.1, Tablo.1).
Şekil.1’den de anlaşılacağı gibi Balkan ülkelerinin nüfus miktarının en fazla olduğu ülke
Yunanistan, en az olan ülke ise Karadağ’dır. Genel olarak bakıldığında Yunanistan dışında
nüfus miktarı sözü edilen ülkelerde 10 milyonun altındadır. Yunanistan dışarıda tutulduğunda
nüfusu en fazla olan Sırbistan’ın nüfusu 9 milyonun altındadır (Şekil.1, Tablo.1).
Arnavutluk, Bosna Hersek, Slovenya, Makedonya ve Hırvatistan’ın nüfus miktarı 5 milyonun
altındadır. Hırvatistan 4.2 milyonluk nüfusuyla 5 milyona en yakın ülkedir (Şekil.1, Tablo.1).

607

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

12
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8
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Nüfus
(milyon)

4
2
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Şekil.1: Balkan Ülkelerinin Nüfus Miktarı

Tablo.1: Balkan Ülkelerinin Nüfus Miktarı ve Bazı Demografik özellikleri
Ülke

Nüfus
(milyon)

Yıllık
nüfus
artış
hızı
(%)

0-14
yaş
arası
nüfus
oranı
(%)

10-24
yaş
arası
nüfus
oranı
(%)

15-64
yaş
arası
nüfus
oranı
(%)

65+
yaş
nüfus
oranı
(%)

Doğuştan
beklenen
yaşam süresi
Erkek

Kadın

Genel
Doğurganlık
oranı(Toplam
Doğurganlık
Hızı)

Son
1
yılda
doğum
yapan
kadınların
ortalama
yaşı

Arnavutluk

2,9

0

17

21

69

14

77

81

1,7

27,5

Bosna
Hersek

3,5

-0,8

14

17

69

17

75

80

1,4

29,3

Bulgaristan

7

-0,6

14

14

65

21

72

78

1,6

28,2

Hırvatistan

4,2

-0,5

15

16

65

20

75

81

1,4

30,2

Yunanistan

11,1

-0,3

14

15

65

21

79

84

1,3

31,3

Karadağ

0,60

0,1

18

19

67

15

75

80

1,7

29,4

Sırbistan

8,8

-0,4

16

18

66

18

73

78

1,6

29,2

Slovenya

2,1

0,2

15

14

65

20

78

84

1,6

30,6

Makedonya

2,1

0,1

17

18

70

14

74

78

1,6

29

Kaynak: BM 2018.
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3.2.Nüfus Artış Hızı ve Genel Doğurganlık
Yıllık doğal artış hızı ham doğum ve ham ölüm oranı arasındaki farka denk gelir. (Yılmaz,
2016). Diğer bir ifade ile bir ülkedeki yıllık doğal nüfus artış hızını doğum ve ölümler
arasındaki fark belirler. Gerçek yıllık nüfus artış hızı ise doğal artış hızından daha farklı bir
terimdir. Doğumların ve ölümlerin yanı sıra alınan ve verilen göçler de bir ilde ya da ülkede
yıllık gerçek nüfus artış hızını etkiler. Yani bir ülke farklı ülkelere göç veriyorsa burada
gerçek yıllık nüfusu artış hızı doğal artıştan az olur. Buna karşın bir ülke başka ülkelerden göç
alıyorsa burada gerçek yıllık nüfus artış hızı doğal artış hızından fazla olur.
Balkan ülkelerinde yıllık nüfus artış hızı incelendiğinde sözü edilen ülkelerde bu oranların
oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır. Bu düşük veriler içerisinde Slovenya %0,2’lik
değerle en yüksek orana sahiptir. Bosna Hersek ise %-0,8 nüfus artış hızıyla en düşük nüfus
artış hızına sahiptir.
Şekil.2’den de anlaşılacağı üzere Balkan ülkelerinin çoğunda nüfus artış hızı eksi değerler
almaktadır. Bu ülkelerde doğumların az olmasının yanında başka ülkelere verilen göçün de
yıllık nüfus artış hızının eksi değerler almasına neden olduğu tahmin edilmektedir. Karadağ,
Slovenya ve Kuzey Makedonya’da ise yıllık nüfus artış hızı artı değerler almaktadır. 2018
verilerine göre Karadağ’da bu değer %0,1; Slovenya’da %0,2 ve Kuzey Makedonya %0,1’di.
Adı geçen üç ülkede nüfus artış hızı artı değerler almakla birlikte bu değerin sıfıra yakın
olduğu görülmektedir.
Arnavutluk’ta yıllık nüfus artış hızı sıfırdır. Yani bu ülkede ölümler ve dışarıya verilen göçler,
doğumlara eşittir. Doğum oranlarının 0 veya 0’a yakın olması durumunda nüfus
durağanlaşmıştır. Yani nüfusta artma veya azalma eğilimi görülmemektedir. Doğumlar
ölümlerden daha az ise bu yapıya olumsuz nüfus gelişmesi denir. (Doğanay, Özdemir, Şahin,
2015 ) Böyle durumlarda nüfus artmaz azalmaya başlar.
Yıllık nüfus artış hızının eksi değerlere düşmesinde ölüm oranlarının fazla olması ve doğum
oranlarının düşük olması temel sebeptir (Şekil.2).Ancak bu durum sözü edilen ülkelerdeki
yıllık nüfus artışının neden bu kadar düşük değerler aldığını açıklamakta yetersizdir. Nitekim
de sözü edilen ülkelerin 65+ yaş nüfus oranı incelendiğinde bu oranların yüksek olduğu
görülmektedir. Ancak bu ülkelerde yaşlanmayı arttıran bir sebepte ülkelerin dışarıya verdiği
göçlerdir.
Balkan ülkelerinde genel doğurganlık oranı incelendiğinde bu oranın en fazla olduğu ülke 1,7
ile Arnavutluk’tur. En düşük olduğu ülke ise 1,3 ile Yunanistan’dır. Balkan ülkelerinin
tamamında genel doğurganlık oranı 2,1’in altındadır. Bilindiği gibi bir yerde genel
doğurganlık oranı 2,1’in altına düşerse nüfus kendini yenileyemez ve yaşlanmaya başlar.
Yıllık nüfus artış oranları da bu durumu desteklemektedir.
Yıllık nüfus artış hızının eksi değerlere düşmesinde ölüm oranlarının fazla olması ve doğum
oranlarının düşük olması temel sebeptir. Balkan ülkelerindeki yaşlı nüfus oranı incelendiğinde
bu ülkelerde yaşlı nüfusun oldukça fazla olduğu görülmektedir. Yaşlı nüfusun bu kadar fazla
olması sözü edilen ülkelerde ölüm oranını artırmıştır. Ölüm oranlarının artmasıyla nüfus artış
hızının eksi değerler alması kaçınılmazdır. Ayrıca bu ülkelerin genel doğurganlık hızları
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incelendiğinde bu değerlerin de düşük olduğu görülmektedir. Bu durumda yıllık nüfus artış
hızının eksi değerlere düşmesinde etkili olmuştur.
2

Yıllık
nüfus
artış hızı
(%)

1,5

1
Genel
Doğurga
nlık
oranı(To
plam
Doğurga
nlık Hızı)

0,5

0

-0,5

-1

Şekil.2: Balkan Ülkelerinde Nüfus Artış Hızı ve Genel Doğurganlık
Doğum oranlarını azaltan faktörlerden biri de kadınların eğitim düzeyidir. Balkan
ülkelerindeki kadınların eğitim oranları incelendiğinde ise (Şekil.6 ve Şekil.7) kadınların
ilkokul düzeyinde okullaşma oranının %90’ın üstünde olduğu görülmektedir. Kadınlarda
ortaöğretim düzeyindeki okullaşma oranı ise %85’in üstündedir. Kadınlarda eğitim
seviyesinin artması genellikle kadının çalışma hayatına daha fazla katılmasına sebep
olmaktadır. Bu durumda da kadın çocuk doğurmayı ya hiç düşünmekte ya da 1-2 çocukla
sınırlı kalmaktadır. Böylelikle nüfus artış hızı da düşmektedir.
Genel doğurganlık oranını azaltan bir başka etken ise doğurgan yaştaki kadınların yani 15-49
yaş aralığındaki kadınların doğum kontrol yöntemlerini kullanmasıdır (Şekil.9). Sözü edilen
ülkelerde doğum kontrol yöntemlerine başvuranların oranları incelendiğinde geleneksel
yöntemlerin modern yöntemlere nazaran daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Kadınların
modern veya geleneksel doğum kontrol yöntemlerinin kullanımının az olmadığı
görülmektedir. Bu durumun sonuncunda da doğum oranlarında azalma olmaktadır.
Son bir yılda doğum yapan kadınların ortalama yaşı incelendiğinde bu değerin balkan
ülkelerinde kabaca 27 ile 30 arasında değiştiği görülmektedir. Bu duruma evlenme yaşının
yükselmesinin de etkili olduğu söylenebilir. Neticede doğum yapan kadınlarda ortalama yaş
yükseldiğinde kadının daha fazla çocuk sahibi olma oranı da düşmektedir. Böylelikle doğum
oranları da azalmaktadır. Bunun sonucunda ise yıllık nüfus artış hızı düşmektedir.

Yaşlı oranları, genel doğurganlık hızı ve göçler de eklenince Balkan ülkelerindeki yıllık nüfus
artış hızının bu kadar düşmesinin nedenini açıklamaktadır. Bu ülkelerde nüfusun ya durağan
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ya da eksi değerlerde olduğu görülmektedir. Bu durumda sözü edilen ülkelerde demografik
geçiş sürecinin son aşaması olan düşük durağanlık dönemi yaşanmaktadır.
3.3- Nüfusun Yaş Yapısı
Balkan ülkelerinde yaş yapısı BM 2018 verilerine göre 0-14 yaş arası nüfus oranı 10-24 yaş
arası nüfus oranı 15-64 yaş nüfus oranı ve 65+ yaş nüfus oranı bağlamında incelenmiştir.
0-14 yaş nüfus oranı incelendiğinde bu oranın en fazla olduğu ülke %18 ile Karadağ olmuştur.
Karadağ’ı %17’lik oranla Arnavutluk ve Makedonya takip etmektedir.
0-14 yaş arası nüfus oranının sözü edilen ülkelerde yüksek olduğu bu ülkelerde genel
doğurganlık oranı incelendiğinde (Şekil.2) en yüksek değerin Arnavutluk, Karadağ ve
Makedonya’da olduğu görülmektedir. Genel doğurganlık oranının yüksek olduğu bu
ülkelerde 0-14 yaş arası nüfus oranın yüksek olması tesadüf değildir.
Doğumlara bağlı olarak nüfusa yeni katılan çocuklar ilk 15-17 yıl genellikle tüketici
durumundadırlar. Ancak bu nüfus eğitildiğinde ve meslek sahibi olduğunda belli bir süre
sonra iş gücünün ve dolayısıyla ekonomik yapının önemli bir parçası haline gelmektedir.
(Yılmaz, 2016)
Yıllık nüfus artış hızı düşük olan(Şekil.2) Balkan ülkeleri için çok büyük öneme sahiptir. 0-14
yaş arası nüfus oranı gelecekteki çalışma çağını oluşturacağı için sözü edilen ülkelerin bu oran
üzerinde durması ve bunu artırmaya çalışması gerekir.
80
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0-14 yaş arası nüfus
oranı (%)

60

10-24 yaş arası nüfus
oranı (%)

50
40
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15-64 yaş arası nüfus
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65+ yaş nüfus oranı (%)
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Şekil.3: Balkan Ülkelerinde Nüfusun Yaş Yapısı
10-24 yaş arası nüfus oranı incelendiğinde ise bu yaş grubunda en yüksek değerin 0-14 yaş
arası nüfus oranıyla paralellik gösterdiği fark edilmiştir. Yani bu yaş grubunda da en yüksek
değerler Arnavutluk %21, Karadağ %19 ve Makedonya’ya %18 aittir.
15-64 yaş arası nüfus oranı yani aktif nüfus oranı incelendiğinde bu oranın en yüksek olduğu
ülke %70 ile Makedonya olmuştur. Makedonya’yı %69 oranla ise Arnavutluk ve Bosna
Hersek takip etmektedir.
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Belirli bir mekandaki nüfusun miktarı yanında onun çeşitli yaş gruplarına göre durumu ve
özellikle çalışabilir ya da faal nüfus olarak adlandırılan 15-65 yaş arasındaki nüfus miktarları
iş gücü kapasitesi, gıda ve çeşitli hizmetlere olan ihtiyaç, aile tipleri, ölüm ve doğum oranları
ve nihayet göçler bakımından önem taşımaktadır. (Tümertekin, Özgüç, 2017)
65+ yaş nüfus oranında ise Bulgaristan ve Yunanistan %21’lik oranıyla en fazla yaşlı nüfusa
sahip ülkelerdir. Slovenya ise %20’lik yaşlı nüfus oranına sahiptir. Genel olarak yaşlı nüfus
oranı yüksek olan Balkan ülkelerinde en düşük yaşlı nüfus oranı %14 ile Arnavutluk ve
Makedonya’ya aittir.
Nüfusun giderek yaşlanması günümüzün öne çıkan en önemli demografik olgularından
biridir. 20. Yüzyıldan önce dünyada nüfus artış hızı yavaş, yaş yapısı durağan ve 65 yaş üstü
nüfus toplam nüfusun küçük bir bölümüyken, 20.yüzyılın ilk yarısında ortalama yaşam
beklentisi uzamış, doğum ve ölüm oranları dünya genelinde belirgin düşüşler göstermiş ve
yüzyılın ikinci yarısı demografik dönüşüm sürecinde başka bir aşamaya geçildiğine tanıklık
etmiştir. (Çuhadar, Lordoğlu,2016). Nitekim Balkan ülkeleri de bu demografik dönüşüm
sürecinden nasibini almıştır.
Tablo 1 ve tablo 2 incelendiğinde Balkan ülkelerinde doğuştan beklenen yaşam süresi uzamış,
genel doğurganlık oranı azalmış, eğitim oranları yükselmiş ve sağlık koşulları iyileşmiştir. Bu
durumda ülkedeki yaşlı nüfusun artmasına zemin hazırlamıştır. Ancak sözü edilen ülkelerde
yaşlı nüfus oranın bu kadar artmasında sadece bu faktörler etkili olmamıştır. Bu faktörlerin
yanında bir de ülkelerin verdiği dış göçler etkili olmuştur.
“Bosna Hersek’i son 5 yılda 170 bine yakın kişi terk etti”
“Sırbistan’dan en çok sağlık çalışanları gidiyor.” ( 2018 yılı içinde 144 kişinin Almanya’ya
göç edip yerleştiği belirtilmiş)
“ Karadağ ve Kosova’dan gençler göç ediyor.”( Karadağ’da son 3 yılda yaklaşık 7 bin kişinin
AB ülkelerine göç ettiğine dikkat çekilerek göç edenlerin büyük çoğunluğunun üniversite
mezunu olduğu söylendi.)
“AB ülkesi olduğu 2013’ten beri Hırvatistan’dan 300 bine yakın kişi diğer AB ülkelerine göç
etti (Kaynak:www.balturk.org.tr).
“ 1965’ten sonra Sırbistan ve Karadağ’dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya
sürekli göç yaşanmıştır. (Özey,2013)
Yaşlı nüfusun bağımlılık oranlarının yüksek olduğu ülkelerde, ulusal gelire katkılarının
olmamasından dolayı yaşlıların çalışma çağındaki nüfus için yük olacağı anlaşılmaktadır.
(Taşçı,2010). Yaşlı nüfusun hızla artıyor olması durumu iyi tahlil edilmeyip göz ardı edilirse,
bazı ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin bakım hizmetlerinin yerine getirecek yeterli
sayıda eğitimli personelin bulunmaması ciddi sorun olabilir. Diğer taraftan yaşlı nüfusun
sağlık harcamaları oldukça fazladır. Uzun yaşamaya bağlı olarak yaşlı nüfusa çeşitli kronik
hastalıkların görülme sıklığı fazladır. Yani yaşlı nüfusun artmasının ortaya çıkaracağı fatura
iyi hesaplanmalı ve bugünden bazı tedbirler alınmalıdır. (Yılmaz, 2016). Sonuçta yaşanan
demografik değişimler yaşlıların nüfus içinde giderek daha önemli bir yer almasına yol
açmakta ve böylece yaşlılara dönük sosyal politika uygulamaları açısından önemli bir zemin
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ortaya çıkarmaktadır. (Taşçı, 2010) Yaşlılara yönelik sosyal politikalar denilince, dünya
ölçeğinde öncelikli olarak “emeklilik sistemleri” akla gelmektedir. Bunun yanında yaşlılara
yönelik çalışma hayatında karşılaşılması muhtemel sosyal dışlanma, ayrımcılık vb. Sorunların
giderilmesi amacıyla da sosyal politikalar söz konusu olmaktadır. Nihayetinde sosyal
hizmetler kapsamında yaşlı bakım ve destek hizmetleri ile sosyal yardımlar, yaşlılara yönelik
sosyal politika uygulamalarının diğer önemli ayaklarındandır.(Taşçı, 2010)
Yaşlı nüfus oranı yüksek olan Balkan ülkeleri bugünden tedbirini almalı, yaşlılara yönelik
sosyal politikalar geliştirmeli, yaşlıları çalışma hayatında daha aktif hale getirmeli, sağlık
harcamalarını yaşlı nüfusa göre planlamalı ve huzurlu mutlu bir yaşlılık geçirmeleri için
önlemler almalıdır.

3.4. Son 1 Yılda Doğum Yapan Kadınların Ortalama Yaşı
Balkan ülkelerinde demografik süreci etkileyen faktörlerden biri olan doğum yapan kadınların
ortalama yaşı incelendiğinde (Şekil. 4) Yunanistan 31,3, Slovenya 30,6, Hırvatistan 30,2,
Karadağ 29,4, Bosna Hersek 29,3 Sırbistan 29,2 Makedonya 29 Bulgaristan 28,2 ve
Arnavutluk’ta 27,5 olduğu görülmektedir.
Ülkeler içerisinde en yüksek değere 31,3 ile Yunanistan sahiptir. En düşük değere 27,5 ile
Arnavutluk sahiptir. Özellikle kadınların evlenme yaşının yükselmesi, çalışma hayatına daha
fazla katılması doğum yapan kadınların ortalama yaşını yükselmiştir. Daha geç yaşlarda
doğum yapmak kendi içerisinde riskler barındırmakla beraber eğitim düzeyi yükselmiş kadın
daha geç evlenip çocuğa daha geç sahip olmaktadır. Bu durumda kadınlarda genel
doğurganlık oranının düşmesine sebep olmakta böylelikle de nüfus artış hızı azalmaktadır.
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Şekil.4: Son Bir Yılda Doğum Yapan Kadınların Ortalama Yaşı
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Tablo.2: Balkan Ülkelerinde Demografik Yapıya Etki Eden Faktörler
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3.5- Doğuma Bağlı Anne Ölüm Oranı- 18 Yaşından Önce Evlenenlerin Oranı
Balkan ülkelerinde doğuma bağlı anne ölüm oranı incelendiğinde (Şekil.5) verilerden de
anlaşılabileceği gibi 100.000 anneden Arnavutluk’ta 29 Bosna Hersek’te 11, Bulgaristan ‘ da
11, Hırvatistan’da 8 Yunanistan ‘ da 3 Karadağ’da 7, Sırbistan’da 17, Slovenya ‘da 9 ve
Makedonya’da 8 olduğu görülmektedir. Bu oranlar incelendiğinde 29 ölümle Arnavutluk
doğuma bağlı anne ölümünün en fazla olduğu ülkedir. Yunanistan ise 100.000 ‘ de 3 oranıyla
ölümün en az olduğu ülke olmuştur.
Anne ölümlerinin birçok farklı nedeni olabilmektedir. Anne ölümlerini büyük kısmı beş
obsertik komplikasyon nedeniyledir ki bunlar kanama (%25) enfeksiyon (% 15) gebeliğe
bağlı hipertansiyon (%12) sağlıksız düşük (%13) ve engellenmiş doğum (%8) olarak
sayılabilir (İğde, Gül, Yalçın, Karadenizli, 2008).
Doğuma bağlı anne ölümlerinin bir başka sebebi de nitelikli sağlık personelinin doğumda
bulunmamasıdır. Sözü edilen ülkelerdeki doğuma bağlı anne ölümleri incelendiğinde
(Şekil.5) bu oranların yüksek olmadığı görülmüştür. Sözü edilen ülkelerde nitelikli sağlık
personelinin katıldığı doğumlar (Şekil.8) incelendiğinde ise bu oranlarında yüksek olduğu
görülmüştür. Balkan ülkelerinde bu oran %98 ‘in üstündedir.
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Balkan ülkelerinde 18 yaşından önce evlenenlerin oranı incelendiğinde ise çoğu ülkenin
verilerinin olmadığı göze çarpmaktadır. Ancak verilerine ulaştığımız ülkeler içerisinde
Arnavutluk %10’luk oranla en yüksek değere sahiptir. Bu durumun sebebi olarak da
Arnavutluk’taki kadınların ortaöğretim düzeyinde okullaşmasının diğer ülkelere oranla daha
düşük olması gösterilebilir.
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Şekil.5: Doğuma Bağlı Anne Ölüm Oranı- 18 Yaşından Önce Evlenenlerin Oranı

3.6. 15-19 Yaş Aralığında Doğum Yapanların Oranı ve Nitelikli Sağlık Personelinin
Katıldığı Doğumlar
120
100
15-19 yaş aralığında
doğum yapanların
oranı (Binde)

80
60

Nitelikli Sağlık
Personelinin Katıldığı
Doğumlar

40
20
0

Şekil.6: 15-19 Yaş Aralığında Doğum Yapanların Oranı ve Nitelikli Sağlık Personelinin
Katıldığı Doğumlar
15- 19 yaş aralığında doğum yapanların oranı incelendiğinde (Şekil.8) bu oranın en fazla
olduğu ülke binde 39’luk oranıyla Bulgaristan’dadır. Bu oranların en az olduğu ülkeler ise
binde 5 ile Slovenya ve binde 8 ile Yunanistan’dır.
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Erken yaşta çocuk sahibi olmak hem anne hem de bebek için yüksek risk taşımaktadır. Ergen
kızlarda fiziksel olarak çocuk doğurmaya hazırlıklı olmayıp yirmili yaşlardaki kadınlardan
daha fazla anne ölüm riski, gebelik ve doğum komplikasyonları taşımaktadır. (Şimşek, 2011)
Bu yüzden bu durum nüfus artış hızı ve genel doğurganlık oranı üzerinde negatif etkiye sahip
olabilir.
Ayrıca kadınlarda okullaşma oranı diğer Balkan ülkelerine göre nispeten daha düşük olan
Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk’ta 15-19 yaş aralığındaki doğum yapanların oranı daha
yüksektir. Bu durumda eğitimin doğumlar üzerindeki etkisini göstermektedir.
Nitelikli sağlık personelinin katıldığı doğumlar (Şekil.8) incelendiğinde ise Balkan
ülkelerinde bu değerin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Bosna Hersek, Bulgaristan,
Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya’da nitelikli sağlık personeli doğumların %100’üne
katılmıştır. Arnavutluk, Karadağ da ise bu oran %99’dur. En düşük değerler ise %98 ile
Sırbistan’a aittir.
Nitelikli sağlık personelinin daha az katıldığı Sırbistan’da doğuma bağlı anne ölümleri
incelendiğinde bu oranın diğer ülkelere göre en yüksek orana sahip olduğu görülmektedir. Bu
durumdan da anlaşılabileceği gibi nitelikli sağlık personelinin olmaması veya az olması genel
doğurganlık oranını düşüren bir faktördür. Genel doğurganlık oranının düşmesi de nitekim
nüfus artış hızını düşürmektedir.
Doğumlarda nitelikli sağlık personelinin olmaması nüfus artış hızında negatif etkiye sahipken
nitelikli sağlık personelinin olması nüfus artış hızında pozitif etkiye sahiptir.
3.7. 15-49 Yaş Aralığında Kadınların Doğum Kontrol Yöntemleri
15-49 yaş aralığındaki kadınların doğum kontrol yöntemlerine başvurma oranlarına
bakıldığında kadınların geleneksel yöntemleri modern yöntemlerden daha çok tercih ettiği
görülmüştür. Geleneksel doğum yöntemlerine başvurunun en yüksek olduğu ülke %70 ile
Slovenya’dadır. Slovenya’yı %72 ile Bulgaristan ve %70’lik oranla Yunanistan takip
etmektedir. Doğum kontrol yöntemlerine başvuru oranının en az olduğu ülkeler ise %38 ile
Karadağ %47 Makedonya ve %49 ile Bosna Hersek’tir. Karadağ Makedonya ve Bosna
Hersek dışındaki ülkelerin doğum kontrol yöntemlerine başvuru oranı %50‘nin üzerindedir.
Modern doğum kontrol yöntemlerine başvuru oranı geleneksel doğum kontrol yöntemleri
kadar yüksek olmamakla birlikte bu oranın en yüksek olduğu ülke %66 ile Slovenya’dır.
Geleneksel doğum yönteminde olduğu gibi Slovenya’yı Bulgaristan %53 ve Yunanistan %50
ile takip etmektedir.
Modern doğum yöntemlerine başvuru oranlarına bakıldığında ise bu oranın en düşük olduğu
ülkeler %15 ile Arnavutluk %20 ile Bosna Hersek, %22 ile Makedonya ve %23 oranıyla
Karadağ’dır. Bosna Hersek, Karadağ ve Makedonya ve Arnavutluk dışında kalan diğer
ülkelerde geleneksel doğum kontrol yöntemlerine başvuru oranıyla modern doğum kontrol
yöntemlerine başvuru oranının paralel olduğu görülmüştür. Yani sözü edilen bu ülkelerde
geleneksel doğum yöntemler inin kullanılma oranı yüksekse modern yöntemlerinde
kullanılma oranı yüksek, geleneksel doğum yöntemlerinde düşükse modern doğum kontrol
yöntemlerinde de düşüktür. Ancak Arnavutluk’ta geleneksel doğum yöntemlerine başvuru
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oranı yüksek olmakla birlikte (%63) modern yöntemlere başvuru oranı oldukça düşüktür. Bu
durumun sebebi olarak Arnavutluk’ta sağlık koşullarının diğer ülkelere göre gelişmemesi
gösterilebilir.
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Şekil.7: 15-49 Yaş Aralığında Kadınların Doğum Kontrol Yöntemlerine Başvurma Oranları
15-49 yaş aralığındaki kadınların geleneksel veya modern doğum kontrol yöntemlerini
kullanmaları fark etmeksizin iki yönteminde nüfus artış hızı üzerinde olumsuz etkisi vardır.
Doğum kontrol yöntemiyle genel doğurganlık oranı düşürülmüştür. Bu durumda paralel
olarak nüfus artış hızına negatif etkide bulunmuştur.
3.8. Erkeklerde ve Kadınlarda Okullaşma Oranı
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Şekil.8: Erkeklerde ve Kadınlarda İlkokul Düzeyinde Okullaşma
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Şekil.9: Erkeklerde ve Kadınlarda Ortaöğretim Düzeyinde Okullaşma
Balkan ülkelerinde erkekler ve kadınlardaki ilkokul düzeyindeki okullaşma oranı
incelendiğinde
(Şekil.6) okullaşma oranının en fazla %99 ile Sırbistan’da olduğu
görülmüştür. Bu oran kadınlar ve erkeklerde eşittir. Hırvatistan dışındaki bütün ülkelerde
erkeklerin ilkokul düzeyinde okullaşma oranı kadınlardan ya daha fazla ya da eşittir.
Hırvatistan’da ise bu durum tam tersi olarak kadınların ilkokul düzeyinde okullaşma oranı
erkeklerden daha fazladır
Kadınlarda ve erkeklerde ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranı incelendiğinde ise
erkeklerde ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranı en fazla Bulgaristan’da %91’dir.
Kadınlarda ise en yüksek oran %92 ile Hırvatistan ‘da dır. Ayrıca Hırvatistan’da ilkokul
düzeyinde okullaşma oranı kadınlarda erkeklere göre daha fazladır. Aynı durumun
ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranında da olduğunu görmekteyiz. Daha alt kademelerde
(ilkokulda) okullaşma oranının kadınlarda daha fazla olması ortaöğretim düzeyinde okullaşma
oranının kadınlarda daha fazla olmasının sebebidir.
Ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranının kadınlarda ve erkeklerde en az olduğu ülke ise
Arnavutluk’tur. Ancak Balkan ülkelerinin tamamın da ortaöğretim düzeyinde okullaşma
oranının %85’in altına düşmediği görülmektedir.
Balkan ülkelerinde okullaşma oranının genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim
oranlarının yükselmesinin nüfus üzerinde etkisi vardır. Nüfus artış hızının sözü edilen
ülkelerde çok düşük olduğu (Şekil.2) görülmüştür. Bu oranların bu kadar düşük olmasının
bir sebebi de eğitimdir. Eğitimle birlikte kadının daha fazla iş hayatına atılmasını ve çocuk
doğurma konusuna daha temkinli yaklaşması doğum oranlarını azalmıştır. Bu durum da genel
doğurganlık oranın azalmıştır. Genel doğurganlık oranının düşmesi de nüfus artış hızını
azaltan en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca eğitim sürelerinin uzun olması da doğum
oranlarının düşmesine sebep olmaktadır. Eğitimine devam eden kadın çalışmak isteyebilir
veya daha geç evlenip ilk çocuğa daha geç yaşlarda sahip olabilir. Son bir yılda doğum yapan
kadınların ortalama yaşı göz önüne alındığında (Şekil.4) kadınların doğum yapma yaşının
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yüksek olduğu görülmüştür. Oranların yüksek olmasında kadınların eğitim seviyesinin
yükselmesi ve eğitim sürelerinin uzun olması bir etken olarak ele alınabilir.

4.SONUÇ
Bu çalışmada Balkan ülkelerinin nüfus miktarları ve bu duruma etki eden faktörler
incelenmiştir.
Balkan ülkelerinde nüfus miktarı en fazla olan ülke 11,1 milyonla Yunanistan’ken en az nüfus
0,60 milyonla Karadağ’dır. Balkan ülkelerinin tamamının toplam nüfus miktarı 42,3
milyondur.
Nüfus miktarını etkileyen en önemli faktörlerin başında nüfusun artış hızı ve genel
doğurganlık oranları gelmektedir. Nitekim de bu faktörler birbirlerini etkileyen önemli
etkenlerdir. Sözü edilen ülkelerde nüfus artış hızı oldukça düşüktür. Slovenya 0,2’lik değerle
en yüksek değere sahipken Bosna Hersek -0,8 nüfus artış hızına sahiptir. Genel doğurganlık
oranı ise kritik eşik olan 2,1 in altındadır. Bu durumda nüfus kendini yenileyemez ve
yaşlanmaya başlar.
Nüfusun yaş yapısında ise genel doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ülkelerde 0-14 yaş
arası nüfusta fazladır. 10-24 yaş arası nüfus ise 0-14 yaş arası nüfusla paralellik göstermiştir.
Bu aralıktaki nüfusun en fazla olduğu ülkeler Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya’dır.15-65
yaş arasındaki nüfus yani çalışabilir nüfusta ise %70 Makedonya, %69 Arnavutluk ve Bosna
Hersek en yüksek nüfusa sahip ülkelerdir. Balkan ülkelerinde özellikle 65+ yaş nüfus
oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Bulgaristan ve Yunanistan %21’lik oranlarıyla en
yüksek yaşlı nüfusun olduğu ülkelerdir. Yaşlı nüfus oranlarının artmasında genel doğurganlık
oranlarının düşük olması sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmiş olması temel sebeplerdir. Bu
durumlara ek olarak Balkan ülkelerinin verdiği genç yaştaki göçler de yaşlı nüfus oranlarının
artmasına etki eden bir diğer faktördür.
Nüfus üzerinde etkili olan doğum yapanların ortalama yaşı ise Balkan ülkelerinde oldukça
yüksektir. Balkan ülkelerinde doğum yapan kadınların ortalama yaşı 29,4’tür. Bu durumda
kadınların daha az çocuk sahip olmasında etkilidir böylelikle nüfus artış hızının azalmasında
etkili olmaktadır.
Nüfus artış hızını etkileyen bir diğer durum ise sağlık koşullarında yaşanan gelişmelerdir. Bu
gelişmeler hem nüfus artışına olumlu hem de olumsuz etkide bulunmuştur. Doğuma bağlı
anne ölümlerinin azalması, nitelikli sağlık personellerinin doğuma katılması nüfus üzerinde
olumlu sonuçlar doğurabilecekken kadınların doğum kontrol yöntemlerine başvurmaları nüfus
artışına olumsuz etkide bulunmuştur. Eğitim ise nüfus artışına olumsuz etkide bulunan
faktörlerdendir. Özellikle eğitim sürelerinin uzun olması, kadınların eğitim hayatından sonra
çalışma hayatına atılması ve çocuk doğurmaya daha temkinli yaklaşması genel doğurganlık
oranlarının düşmesine sebep olmaktadır. Balkan ülkeleri de bu durumdan nasibini almıştır.
Balkan ülkelerinde okullaşma oranının yüksek olması nüfus artış hızını ve genel doğurganlık
oranını düşürmede etkili olmuştur.
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Balkan ülkelerinde genel olarak nüfus miktarları az, nüfus artış hızı ve genel doğurganlık
oranları düşüktür. Kadın ve erkeklerde eğitim oranlarının yüksek olması, sağlık koşulları
kapsamına giren doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması gibi faktörlerde nüfus artış hızını
azaltmıştır. Bu durum karşısında önlemler alınmalı nüfus artırıcı politikalar yapılmalı,
kadınlar doğuma teşvik edilmelidir. Ayrıca bu duruma etki eden göçler de durdurulmaya
çalışılmalı genç nüfusu kendi ülke sınırları içerisinde tutabilecek çalışmalar yapılmalıdır.
Balkan ülkelerinde özellikle yaşlı nüfus oranlarının fazla olduğu görülmüştür. Tüketici
konumda olan yaşlı nüfus ise çalışma hayatına daha fazla dahil edilmeli, sağlıklı, huzurlu ve
mutlu bir yaşam geçirmeleri sağlanmalıdır.
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Turko – Mongol Contact: From Symbiosis To Assimilation
Mirzaev Djalalitdin ZAYNIEVICH1
Abstract
As it has been highlighted previously, the processes of racial amalgamation have
occurred throughout Eurasia from the most ancient times, which is evident from the
representatives of the Altaic language family. During their gradual movement to the eastward,
the Turkic people were increasingly absorbed in anthropological context by the
representatives of the Mongoloid race. Having lost the Caucasian traits, they, at the same
time, transferred their language and culture to the Mongoloid race. From our point of view,
development pathway of this transition flowed from symbiosis to assimilation. Since the
second half of the XII century, these processes in Central Asia evolved at the state level, the
initial phase was associated with the state of Khitan or Kitan people.
Keywords: Turkish, Mongolian, Turko–Mongol Contact, Assimilation.
As it has been highlighted previously, the processes of racial amalgamation have
occurred throughout Eurasia from the most ancient times, which is evident from the
representatives of the Altaic language family. During their gradual movement to the eastward,
the Turkic people were increasingly absorbed in anthropological context by the
representatives of the Mongoloid race. Having lost the Caucasian traits, they, at the same
time, transferred their language and culture to the Mongoloid race. From our point of view,
development pathway of this transition flowed from symbiosis to assimilation. Since the
second half of the XII century, these processes in Central Asia evolved at the state level, the
initial phase was associated with the state of Khitan or Kitan people.
The Khitans or the Qara Khitai – at the very core were the people of Mongolian
descent2. By occupying a large territory, the Khitans, like other Central Asian associations,
included into their state other ethnic groups, in particular, large numbers of Turkic-speaking
population. In the X century, the Khitans conquered North China and created a vast Liao
empire, stretched from the Pacific Ocean to East Turkistan. Prior to the establishment of their
own state, the Khitans, for a long time were ruled first by Turkic Khaganate and Uyghur
Khaganate and were in tributary status. In 907, as a result of fall of Tang dynasty, a state
named Liao was formed, to which Turfan city became dependent and whose population was
obliged to pay annual tribute to the Emperor of Khitan.
With the emergence of a state of Khitan, its population began to migrate into Central
Asia. Not wishing to join the composition of Liao Empire, certain Khitan tribes even before
the formation of the state of the Qara Khitai moved westward and settled on the territory of
Central Asia3. Along with that, according to the reports of Ali ibn al-Athir, 16.000 families of
Khitan were resettled by the ruler of Qara Khitai, Arslan Khan (1102-1130) to Mawarannahr,
1
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where they were used to protect borders of Qara Khitai Khaganate. However, there were
frequent conflicts between them and Arslan Khan4. According to the accounts of Marvazi,
unlike the Chinese, the Khitans and the Uyghurs intermingled with the Turkic people, had
entered into a relationship with them5. By the beginning of the XII century, Qara Khitai
Khaganate went into decline. The tribes of the Jurchen from Tungusic – Manchu peoples took
advantage of the situation and destroyed Liao Empire and created the Jin dynasty on its place.
In 1125, the Khitans Empire was annihilated by the Jurchen, but one member of the ruling
family, Yelü Dashi, mentioned in Muslim sources as Qushqin, son of Baighu 6, fled to the
west and established a new Khaganate of the Khitans – Western Liao. In 1133, the Khitans
conquered the territory of the Eastern Khaganate. As a result, the authority of the Qara Khitai
remained only in Kashgar and Balasagun became a capital of Qara Khitai ruler – gurkhan7.
Thanks to its historical ties with the Turkic peoples, the group of Khitans, even after
the establishment of Liao Empire, not wishing to obey, settled in the territory of the Qara
Khitai Khaganate long before Yelü Dashi. This is precisely why, Dashi, after failing to create
alliances in China and Manchuria, headed to Central Asia in the 30-ies of XII century. The
information provided in the sources, allows us to make a suggestion that Yelü Dashi and the
Khitans who arrived with him to Central Asia, were not foreigners among local population
and country.
In Central Asia, the Khitans were called as the Qara Khitai. The word “Liao” in the
language of the Khitans meant “Hura”. The state, which is known in Chinese sources as
“Great Liao”, in the records made in Khitans language was referred to as “Great Liao
Khitan”8. According to Chinese sources, the Qara Khitai was named as Ci Liao. However, the
Qara Khitai called them as “Hura Qidun”.
For Turkic speaking population the word hola/hora/hura was perversely interpreted as
“black”. Presumably, the word “black” was linked with the word “hura”, meaning in the
language of Khitans as “Liao”. And the term “Qara Khitai” in actual practice was a local
version of name – Liao Khitan. Thus, Turkic Qara Khitai – Hura Qidun, in the language of the
Khitans – Liao Khitan.
Coins of Termez and Balkh in the second half of the XII century with inscription
“Gür-khan” indicate expansion of authority of the Qara Khitai, periodically, also on the
territory of the border region of the Amu Darya River9. In 602/1206, when combined forces of
Khwarezmshah Ala ad-Din Muhammad, the Kara Khitai and Kara-Khanids approached to
Termez, Bahramshah surrendered the city to Kara-Khanid ruler of Samarqand – Usman ibn
Ibrahim.
Head of the combined forces, Ala ad-Din Muhammad II gave away Termez to the
4
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infidels – the Khitans that sparked outrage in the Muslim world. This was due to the fact that
among the Khitans there were a group of people, claiming the city for themselves, considering
it as their fiefdom. This fact is interesting because constantly nomadic groups within various
associations laid claims to the city. Perhaps such a situation is associated with the Qungrats,
because the researchers made a hypothesis on the origin of the term from xuni – xurr – yut –
alliance between the Huns and the Hurs10.
At all events, in the example of Qara Khitai Khaganate, for the first time on the basis
of sources, one can ascertain Turkic-Mongolian symbiosis, when the Mongol tribes moved
westward assimilating Turkic-speaking groups, borrowing from the Turkic people many
elements of material culture, forms of farming and rural life and customs. From now forth, it
had played a crucial role in the subsequent history of Eurasia.
ТЮРКО – МОНГОЛЬСКИЙ КОНТАКТ:
ОТ СИМБИОЗА К АССИМИЛЯЦИИ
Мирзаев Джалалитдин Зайниевич
Термезский государственный университет

C древнейших периодов на территории всей Евразии происходили процессы
расового смешения, которая ярко проявилась у представителей алтайской языковой
семьи. В ходе своего постепенного продвижения на Восток тюрки все более
поглощались в антропологическом отношении представителями монголоидной расы.
Утратив европеоидные черты, они, в то же время, передали монголоидам свой язык и
культуру. Как нам представляется, траектория развития этого процесса протекала от
симбиоза к ассимиляции. Со второй половины XII в. эти процессы в Центральной Азии
вышли на государственный уровень, начальный этап которого связан с государством
Киданей.
Кидани или карахытаи — в основе своей народность монгольского
происхождения. Занимая большую территорию, кидани, подобно другим
объединениям, включали и иные этнические группы, в частности, значительные массы
тюркоязычного населения. В X в. кидани захватили Северный Китай и создали
обширную империю Ляо, простиравшуюся от Тихого океана до Восточного
Туркестана. До того, как кидани образовали свое государство, на протяжении
длительного времени они находились под властью сначала Тюркского каганата, а затем
Уйгурского каганата и выплачивали им дань. В 907 г. в результате падения Танской
империи было образовано государство Ляо, подвластным которому оказался Турфан,
чье население было обязано платить ежегодную дань киданскому императору.
С возникновения государства киданей началась миграция его населения в
Центральную Азию. Не пожелавшие войти в состав государства Ляо, некоторые
киданские племена еще до образования государства Каракитаев двинулись на запад и
обосновались на территории Центральной Азии. Наряду с этим, как сообщает Ибн ал10
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Асир, 16 тысяч семей киданей были переселены Караханидским правителем
Арсланханом (1102-1130) в Мавараннахр, где их использовали для защиты границ
Караханидского государства. Но между ними и Арсланханом происходили частые
столкновения. По сообщению Марвази, в отличие от китайцев, хитаи и уйгуры,
перемешавшись с тюрками, вступили с ними в отношения. К началу XII в. государство
киданей приходит в упадок. Воспользовавшись ситуацией, тунгусско-маньчжурские
племена чжурчжэней, уничтожив государство Ляо, создали вместо него государство
Цзинь. В 1125 г. империя киданей была разгромлена чжурчжэнями, но один из членов
правящего рода, Елюй Даши, упоминаемый в мусульманских источниках как Кушкин
или сын Байгу, бежал на запад и положил начало новому киданьскому государству —
Западному Ляо. К 1133 г. кидани захватили территорию Восточного каганата. В итоге
власть Караханидов уцелела только в Кашгаре, а Баласагун стал столицей
карахытайского правителя - гурхана.
Благодаря историческим связям с тюркскими народами группы киданей даже
после образования государства Ляо, не желая подчиняться, обосновались на
территории Караханидского государства задолго до Елюй Даши. Именно поэтому
Даши, не сумев найти себе союзников в Китае и Маньчжурии, в 30-х гг. XII в.
направился в Центральную Азию. Сведения, приведенные в источниках, позволяют
сделать вывод, что для Елюй Даши и прибывших вместе с ним в Центральную Азию
киданей, эта территория и местное население не были чужими.
В Центральной Азии кидани начали называться каракитаями. Слово «Ляо» на
языке киданей означает «hu.ra». Государство, которое в китайских источниках
известно, как «Великий Ляо», в записях на киданском языке именуется как «Великий
Ляо Кидан» - «Великий hu.rả qid.ún». По китайским источникам Каракитаи назывались
Си Ляо. Однако Каракитаи себя называли hu.rả qid.ún. Тюркоязычное население слово
hola/hora/hura искаженно интерпретировали как «кара». Вероятно, слово «кара»
связано с «hura», означающего на киданском языке «Ляо». А термин «Каракитаи» в
действительности, является, местным вариантом названия Ляо Кидан. Итак, тюркский
каракитай - hu.rả qid.ún киданский - Ляо Кидан.
Монеты Термеза и Балха второй половины XII в. с надписью gür-khan
свидетельствуют о распространении власти карахитаев периодично и на территорию
приграничного региона Амударьи. В 602/1206 г., когда к Термезу подступили
объединенные силы хорезмшаха Мухаммада, каракитаев и Караханидов, Бахрам-шах
сдал город караханидскому владетелю Самарканда Усману б. Ибрахиму.
Возглавлявший эти силы Мухаммад б. Текиш отдал Термез неверным киданям, что
вызвало возмущение в мусульманском мире. Это объясняется тем, что в составе
киданий была группа, которая претендовала на город, считая его принадлежащим
только им. Данный факт интересен тем, что постоянно кочевые группы, входящие в
различные объединения претендовали на город. Возможно, такая ситуация связана с
кунгратами, так как исследователи выдвигают гипотезу о происхождении термина из
хунн-хуррр-ют – союз племен хунов и хуров.
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Как бы там ни было, на примере государства каракитаев, впервые на основе
источников, можно констатировать тюрко-монгольский симбиоз, когда монгольские
племена продвинулись на запад, ассимилируя тюркоязычные группы, заимствуя у
тюрков многие элементы материальной культуры, формы хозяйства и быта, обычаи. В
дальнейшем, это сыграло решающую роль в последующей истории Евразии.
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King-Crane Komisyonu’nun Adana Ziyaretinde Türk ve Ermeni Temsilcilerinin
Sunmuş Oldukları Tezler
Ersoy ZENGİN1
Özet
Paris Barış Konferansı’nda Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılacak kısımlarda
oluşturulacak olan manda sorununu incelemek üzere heyetler oluşturulmasına karar
verilmiştir. Ancak daha sonra İngiltere, Fransa ve İtalya bu karardan vazgeçmiştir. Bunun
üzerine ABD başkanı Wilson’un isteği doğrultusunda bir heyet oluşturulmuştur. Bir kolejin
rektörü olan Dr. Henry Cuhurcill King ve bir işadamı olan Charles R. Crane Filistin, Suriye,
Lübnan ve Kilikya’da mandaterlik konusunu araştırmak üzere görevlendirilmişlerdir. 3
Haziran 1919 tarihinde İstanbul’a gelen heyet burada dört gün kaldıktan sonra 7 Haziran’da
Suriye’ye doğru hareket etmiştir. King-Crane heyeti Filistin, Suriye ve Lübnan’da halk
temsilcileriyle görüşmelerde bulunduktan sonra 20 Temmuz’da Adana’ya gelmiştir. Burada
bulunan ırkların temsilcileriyle mülakatlar yaparak gelecekte nasıl bir yönetim istediklerini
öğrenmeye çalışmıştır. Fransız işgali ve baskısı altında gerçekleşen mülakatta Türk heyeti
bölgede tarihi hakları olduğunu, nüfus olarak çoğunlukta bulunduklarını ve Osmanlı
yönetiminden ayrılmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Ermeniler de Adana’da nüfus olarak
çoğunlukta bulunduklarını ve tarihi olarak bölgenin Ermeni yurdu olduğunu iddia etmişlerdir.
Bu çalışmada Adana’da bulunan Türk ve Ermeni heyetlerinin Wilson Prensipleri
doğrultusunda nüfus ve tarihi haklar konusunda ileri sürdükleri argümanlar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: King-Crane Komisyonu, Adana, Türk Kurtuluş Savaşı, Mandaterlik.
THESES PRESENTED BY TURKISH AND ARMENIAN REPRESENTATIVES AT
THE KING-CRANE COMMISSION'S VISIT TO ADANA
Abstract
In the Paris Peace Conference, it was decided to form delegations to examine the
mandate problem to be created in the parts to be separated from the Ottoman Empire.
However, However, Britain, France and Italy later abandoned this decision. Upon this, a
delegation was formed in line with the request of US President Wilson. Henry Churchill King
who was the president of a college and businessman Charles R. Crane were assigned to
investigate the issue of mandate in Palestine, Syria, Lebanon and Cilicia. Coming to Istanbul
on June 3, 1919, the delegation stayed here for four days and moved to Syria on June 7. KingCrane delegation came to Adana on 20 July, after meeting with people's representatives in
Palestine, Syria and Lebanon. They interviewed representatives of the races here to find out
what kind of government they want in the future. In the interview that took place under the
French occupation and pressure, the Turkish delegation stated that they had historical rights in
the region, that they were the majority in the population and that they did not want to leave
1
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the Ottoman administration. Armenians also claimed that they were in the majority of
population in Adana and that the region was historically an Armenian homeland. In this study,
the arguments put forward by Turkish and Armenian delegations in Adana on population and
historical rights in line with Wilson Principles were examined.
Keywords: King-Crane Commission, Adana, Turkish War of Independence, Mandate.
GİRİŞ
Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünyanın birçok kesimini sömürgesi altına alan İtilaf
Devletleri Birinci Dünya Savaşı içinde yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı İmparatorluğu
topraklarını kendi aralarında paylaştılar. 1915 yılının Mart ayında İngiltere, Fransa ve Rusya
arasında imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla İstanbul ve Boğazlar Rusya’ya bırakılıyor buna
karşılık olarak Rusya; İngiltere ve Fransa’nın Arap bölgelerindeki çıkarlarını kabul ediyordu.
26 Nisan 1915 Londra Anlaşmasıyla İtalya, İtilaf Devletleri safında savaşa girmeyi kabul etti.
İtalya savaşa girmesine karşılık olarak Oniki Adanın işgalini İngiltere, Fransa ve Rusya’ya
kabul ettirip, Antalya’yı alıyordu. 26 Nisan 1916 anlaşmasıyla Rusya; Trabzon, Erzurum,
Van, Bitlis, Muş ve Siirt’i, İngiltere ve Fransa ise Suriye, Adana ve Mezopotamya’yı
paylaştılar. Ayrıca Fransa Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldızdağ, Zara, Eğin ve Harput
arasındaki Anadolu topraklarını alacaktı. 9-16 Mayıs 1916 tarihinde imzalanan Sykes-Picot
Antlaşmasıyla, Suriye (Beyrut dâhil), Adana ve Mersin Fransa’nın, Bağdat-Basra arasındaki
Dicle ve Fırat bölgesi de İngiltere’nin olacaktı. Geri kalan topraklarda bir Arap devleti veya
Arap devletleri federasyonu kurulacaktı. Bu Arap devletinin Akka-Kerkük hattının kuzeyi
Fransız, güneyi ise İngiliz nüfuz alanı olarak belirlenmişti. Ayrıca İskenderun limanı serbest
liman, Filistin de uluslararası bir bölge olacaktı. 21 Nisan 1917 tarihinde imzalanan St. Jean
de Maurienne’de yapılan görüşme sonucunda Antalya, Konya, Aydın ve İzmir İtalya’ya
bırakıldı (Armaoğlu, 2002: 115-136).
ABD Başkanı Thomas Woodrow Wilson’un (1856-1924) Amerikan Kongresinde 8
Ocak 1918 tarihinde açıkladığı 14 maddelik barış programında gizli anlaşmalar
yasaklanmaktaydı. Bunun yanında 12. madde Osmanlı Devleti’yle ilgiliydi. Bu maddede üç
konu üzerinde duruluyordu: 1-Boğazların milletlerarası idarenin teminatı altına alınarak bütün
milletlerin ticaret ve ulaşımına açık kalması, 2- İmparatorluğun Türklerle meskûn bulunduğu
yerlerde Türklere tam bir hükümranlık hakkının tanınması, 3- Türk hâkimiyetinde bulunan
diğer milletlere de yaşama ve gelişme imkânının sağlanması yani muhtariyet tanınmasıydı. Bu
madde hem Türkler de hem de Türklerin egemenliği altındaki azınlıklarca sevinçle
karşılanmıştı. Oysa Türklerle azınlıkların talepleri birbirlerinin aleyhine idi. Prensiplerin
yorumunu herkes kendi çıkarına göre yapmaktaydı. Azınlıklar bağımsız olacaklarına, Türkler
de bu prensipler sayesinde Osmanlı Devleti’nin hayatta kalacağına inanıyorlardı. Türkler
Mondros Mütarekesi’ni imzalarken barışın Wilson’un 14 prensibine göre olacağına dair söz
almışlardı. (Bilgen, 2002: 34-35).
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf kuvvetlerince birçok Osmanlı
toprağı mütareke hükümlerine aykırı olarak işgal edildi. Ancak bunların hiçbirisi 15 Mayıs
1919 tarihinde İzmir’in Yunan ordularınca işgali kadar Türk milleti üzerinde etkili olmamıştı.
İzmir’in işgali bir dönüm noktası oldu. Sonraki haftalarda ülke çapında işgali protesto eden
büyük mitingler düzenlendi. 26 Mayıs’ta işgaller üzerine ne yapılması gerektiğini görüşmek
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üzere Saltanat Şûrası toplandı. Şûra’da herhangi bir karar alınamadı. 6 Haziran 1919 tarihinde
Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyeti Paris Barış Konferansı’na
katılmak üzere Fransızların Democratie isimli zırhlısıyla Paris’e hareket etti. 17 Haziran’da
Ferit Paşa, Onlar Meclisi’nin huzuruna çıkarak Türkiye’nin savaşa katılması ve Şark
Meselesinin çözümü üzerine Osmanlı Devleti’nin görüşlerini açıkladı. Bu açıklamaya göre
savaşa girme sorumluluğu tamamen İttihatçılara yüklenmişti. Konferansa sunulan muhtırada
ise savaştan önceki Osmanlı toprak statüsünün korunması, Ege Adalarının Yunanistan’a Oniki
Ada’nın ise Türklere bırakılması gerektiğini bildirmişti. Balkan Savaşları sırasında
Bulgaristan ve Yunanistan’a geçen toprakların Osmanlı Devleti’ne iadesini, Doğu Anadolu’da
bir Ermenistan kurulması için müzakerelere başlanabileceği ve Osmanlılara bağlı kalmak
koşuluyla Araplara muhtariyet verilebileceğini ifade etti. (Tansel, 1991: 245-260). Konferansa
katılmış olan delegelerce dikkate alınmayan Damat Ferit Paşa’ya 28 Haziran’da “Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti, eski Osmanlı topraklarının bir kısmı üzerinde bir manda alıp
almayacağını bildirinceye kadar sulh müzakerelerinin sonraya bırakıldığını, bundan dolayı
Paris’te kalmalarının gereksiz olduğu” söylendi (Jaeschke, 1989: 47).
Paris Barış Konferansında 30 Ocak 1919 tarihinde alınan kararda; Türklerin idaresi
altında kalmış olan halkların kötü yönetildiği, son yıllarda Ermeni ve diğer halkların korkunç
katliamlara uğratıldığı belirtilerek ezilen bu halkların kurtarılması gerektiğinin üzerinde
duruluyordu. Kendi başlarına ayakta kalamayan bu halkların Türk İmparatorluğundan
tamamen koparılması gerektiği ve modern dünyanın bu halkların refah ve güvenliğini
sağlaması yönünde kararlar alınmaktaydı. Dörtler Meclisi Osmanlı İmparatorluğu’ndan
ayrılmasına karar verilen ve Milletler Cemiyeti adına manda yönetimleri kurulacak olan
yerlerdeki halkların nasıl bir siyasi idare istediklerini öğrenmek, sosyal, ırksal ve iktisadi
şartları tespit etmek ve bu bölgelerin gelişmesini sağlayacak şartlar hakkında bilgi edinmek
üzere komisyonlar gönderme kararı almıştı. Esasen Orta Doğu’da koloni idareleri kurmak
isteyen İngiltere, Fransa ve İtalya için halkların nasıl bir siyasi talepte bulunacakları hem
önemsiz hem de tehlikeliydi. Halkların taleplerini dinlemek bağımsızlık umutlarını
güçlendirecekti. Planladıkları emperyalist politikalara ters düşen bu oluşumdan daha sonra
İngiltere, Fransa ve İtalya vazgeçti. Böylece ABD, başta Doğu Anadolu’da bir Ermenistan
kurmak gibi sebeplerden dolayı kendi heyetini Orta Doğu’ya gönderdi. Komisyon ''Türkiye
Mandaları Hakkında Milletlerarası Komisyonun Amerika Şubesi (The American Section of
the Internationals Commission on Mandates in Turkey) adını taşımaktaydı (Erol, 1972: 61).
Heyetin gönderilme amaçlarından birisi de İngiltere ve Fransa’nın Suriye üzerinde hâkimiyet
kurma mücadelesinden kaynaklı anlaşmazlıkların çözümüydü (Demirci, 2016: 702).
Heyetin başkanlığına Dr. Henry Cuhurcill King ve Charles R. Crane atanmıştı. İkisi
de tecrübeli ve sağduyulu kişiler olmakla birlikte ne Dr. King ne de Mr. Crane Yakın Doğu
uzmanı değildiler. 1858’de doğumlu olan Dr. King 1902’den beri Oberling College
rektörlüğünü yapmaktaydı. Kutsal yerlere aşinaydı ve İncil üzerine araştırmaları vardı. 1918
yılının Ağustosu’ndan beri Amerikan Seferi Kuvvetlerinin hizmetindeydi. İşadamı Charles R.
Crane de 1858 yılında doğmuştu. Crane, 1878 yılından beri Yakın Doğu’ya pek çok ziyaret
gerçekleştirmişti. Tanınan bir şirket olan Crane şirketi, vana ve bağlantı parçaları
üretmekteydi. Başkan Taft, Crane’yi 1909’da Çin’e bakan olarak atadı. Ancak yaptığı
tedbirsiz bir konuşma yüzünden Dışişleri Bakanı Philander C. Konox tarafından bu atama
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iptal edildi. Crane 1912’de Woodrow Wilson’u desteklemek için Demokrat Partiye katılarak
Finans Komitesi Başkan yardımcısı oldu. Komisyona teknik danışman olarak Illinois
Üniversitesinden Tarih Profesörü Albert Howe Lybyer, Türkiye’nin Güney bölgeleri için
Yüzbaşı William Yale, Kuzey bölgeleri için de Dr. George Redington Montgomery atandı.
Newyork Standart Oil Şirketinde çalışmış olan Yale, 1912-1917 yılları arasında birçok kez
Osmanlı topraklarını ziyaret etmişti. Dr. Montgomery ise Maraş’ta doğmuştu. Bir din adamı
olan Dr. Montgomery Doğu hakkında bilgiliydi. Yale ve Berlin üniversitelerinde öğrenim
görmüş 1901’de felsefe doktoru unvanını almıştı. 1916 yılının Mart ayında İstanbul’daki
Büyükelçi Morgenthau’nun özel asistanı olarak atanmıştı. Böylece King-Crane Komisyonu
oluştu. Dr. Henr Churchill King, Mr. Charles R. Crane komisyon üyesi, Profesör Albert H.
Lybyer; genel teknik danışman, Dr. George R. Montgomery; Türkiye’nin kuzey bölgesi
teknik danışmanı, William Yale; güney bölgesi teknik danışmanı olarak atandı. Bunun
yanında komisyonun muhasebeci, tercüman ve kâtipleri bulunmaktaydı (Howard, 1963: 3841).
Komisyon 3 Haziran 1919 gecesi Ruscuk-Soyfa tren yoluyla İstanbul Sirkeci Garı’na
geldi. Heyet 7 Haziran’a kadar İstanbul’da kaldı. İngiltere, Fransa ve İtalya gibi Osmanlı
toprakları üzerinde emperyalist ihtirasları olmadığı düşünülen ABD’ye Osmanlı kamuoyunda
sempati duyulmaktaydı. Gelen heyetin Türkiye sorunu ve Arap ülkelerinin geleceği hakkında
incelemelerde bulunacağı düşünülse de heyet yaptığı bir açıklamayla ilgilendikleri asıl
konunun Türkiye sorunundan ziyade Suriye, Filistin ve Ermeni sorunu olduğunu belirtti.
Heyet manda/vekâlet meselesinin ilk defa karşılaşılan bir durum olduğunu, vekâlet etmenin
çeşitli zorluklar barındırdığını, Amerikan halkı adına incelemeler yapmak üzere geldiklerini,
son kararı Amerikan halkının vereceğini ifade etti (Türker, 2018: 189-191). Amerikan Heyeti
her ne kadar basına geliş amaçlarının Suriye ve Ermeni meselesi olduğunu duyursalar da
Cevat Şakir Paşa’nın konağında gerçekleşen çay ziyafetlerinde söylenenler bir dış yardım
almaksızın Osmanlı Devleti’nin yaşayamayacağına inanan ABD mandası taraftarları için
umut vericiydi. Özellikle Mr. Crane, Osmanlı topraklarının bir blok halinde belli bir
süreliğine Amerikan mandası altında kalması gerektiğini gizlemiyordu (Ahmet İzzet Paşa,
2017: 63).
King-Crane Heyetinin ziyaret edeceği alanda İtilaf Devletleri dört İşgal Edilmiş
Düşman Bölgesi İdaresi (İEDBİ) /Occupied Enemy Territory Administration (OETA)
kurmuşlardı. Ürdün hattının batısında kalan Filistin topraklarında (İEDBİ Güney) İngilizler,
Ürdün hattı ve Lübnan’ın doğusundaki Suriye topraklarında (İEDBİ Doğu) Arap, Lübnan ve
Antakya’ya kadar kıyı bölgelerinde (OETA Batı) Fransız ve Adana, Mersin Tarsus’ta (İEDBİ
Kuzey) Fransız askeri idareleri vardı. Suriye ve Filistin’e doğru yola çıkan Amerikan
Komisyonu 10 Haziranda Yafa’ya vardı. Heyet ilk iş olarak Amerika’nın burada bir politik
hedefinin olmadığını, amaçlarının Yakın Doğu’yu doğru anlamak ve halkın isteklerini
öğrenmek olduğunu ifade etti. Ardından bölgenin politik, dini, ticari ve sosyal gruplarının
önde gelen kişileriyle mülakatlar gerçekleştirmeye başladı. (Report upon Syria, 1919: 1-5).
Adana’nın İşgali ve King-Crane Komisyonu’nun Adana’ya Gelişi
11 Aralık 1918 tarihinde Dörtyol’un İtilaf kuvvetlerince işgal edilmesiyle birlikte
Adanalılar bir sonraki işgalin kendi memleketlerinde yaşanacağının endişesine kapılmışlardı.
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Adana’nın Osmanlı Devleti’nden ayrılacağına dair haberler yayılmakta ve halk endişe içinde
sesini duyurmaya çalışmaktaydı. Bunun üzerine Adana’nın gençleri toplanarak olası bir
işgalde Türk haklarını savunmak üzere gizli bir teşkilat kurmaya karar verdiler. (Ener, 1996:
19). 13 Aralık 1918 tarihli Minber gazetesinde Adana’nın ayan ve ileri gelenleri tarafından
Sadrazama, Nazırlıklara, Ayan ve gazetelere Adanalıların endişelerini bildiren bir telgraf
gönderdiler. Telgrafta; “Bin seneden beri Adana’da Türklerin çoğunlukta bulunduğunu,
Adana’nın bugün de % 87’sini Türklerden oluştuğu, bin senelik tarihi hakkın verdiği
salahiyetle ve dünya sulh şartları gereğince Osmanlı olarak kalmak istediklerini bildiriyorlardı
(Gürel, 2003: 399). Ayrıca başkent İstanbul’da yaşayan Adana eşrafı, milli hakları korumak
için 21 Aralık 1918 tarihinde Kilikyalılar Cemiyeti’ni kurdular (Çelik, 1999: 128-129).
Adanalıların duydukları endişe yersiz değildi. Nitekim 21 Aralık 1918 tarihinde Adana
Fransız ordusu tarafından işgal edildi. İşgal ordusunun % 80’i Ermeni gönüllülerinden
oluşuyordu. Fransızlar burada bir Ermeni Cumhuriyeti tesis etmek istiyorlardı. Ancak
Ermeniler azınlıkta olduklarından şimdilik geçici müstakil bir hükümet kurmak
niyetindeydiler (Türkgeldi, 2010: 172). Gazeteler Kilikya’nın geleceği hakkında acı haberleri
yazdıkça bölge halkında heyecan artmaktaydı. Öncelikle Adana’nın anavatandan ayrılmasına
karşı protestolar yapıldı. Adana’nın tarihi bir Türk yerleşim yeri olduğu ve buranın Türk
idaresinde kalması gerektiğine dair deliller, belgeler ortaya koyulmuştu. Adanalıları temsilen
Adana mebusu Suphi, Belediye Reisi Kadri, Müftü Mehmet Tahir, Nakibüleşraf Hüseyin
imzalarıyla neşredilen yazıda istatistikî ve tarihi haklar ortaya koyulmuştu.
Buna göre; 426.000 İslam nüfusa karşılık 64.000 Hıristiyan nüfusun bulunduğu
bildiriliyordu. Vilayet ahalisinin onda dokuzu Türk idi. İslam nüfusunun yarısı kadar da
kayıtlara geçmemiş göçebe Türk nüfusu vardı. Nüfus ile ilgili istatistikî bilgiler verildikten
sonra tarihi haklar üzerinde durulmuştur. Ebu Süleyman Ferec Hâdimüt-Türkî’nin 8. yüzyılda
bölgeye yerleşmesiyle Türk egemenliğinin başladığı ifade edilmekteydi. Seyhan ve Ceyhan
isimleri o zamanlarda verilmişti. Tolunoğulları ve Ahşitler burada hüküm sürmüşlerdi.
Bölgede Kayı, Yüreğir, Avşar, Salur gibi Oğuz boyları yaşamaktaydı. Kosun, Kuştimur,
Karaisa, Uzur, Gündüzlü gibi Türkmen boyları burada geçmişten beri yaşamaktaydılar.
Ramazanoğulları buradaki Türk aşiretlerini birleştirerek bir idare tesis etmişti. 15. asırda
buradan geçen Bertrandon de la Broquiere2 Adana’nın tamamen Türklerle meskûn olduğunu,
bütün bu bölgede Türkçe konuşulduğunu ifade etmişti. Bertrandon burayı Türkmenistan
olarak tanımlamaktaydı. 16. asırda Adana vilayetinde ancak 500-600 hane Hıristiyan’ın
yaşadığı tarihi kayıtlarla sabitti. Dağ, dere, ova, köy gibi isimlerin tamamı Türkçeydi.
Camiler, medreseler, kütüphaneler, mektepler, imarathaneler, şifahaneler, kervansaraylar,
hanlar, hamamlar, çeşmeler inşa eden Türkler zannedildiği gibi bedevi değillerdi. Her milletin
serbestçe gelişmesini amaçlayan Wilson Prensipleri’nin Adana Türklerine uygulanması
isteniyordu. Asırlarca kader birliği yapmış olan Adanalılar bir millet olarak bunu hak
2

Bir Fransız soylusu olan Bertrandon De La Broquıère, 1432 yılında Osmanlıların askeri gücü hakkında bilgi edinmek için
Suriye ve Anadolu’ya ajan olarak gönderilmiştir. Bertrandon, Yafa, Kudüs, Beyrut ve Şam’dan sonra Antakya’ya gelerek
bölgenin hâkimi Ramazanoğulları hakkında gözlemlerde bulundu. Daha sonra Adana ve Tarsus’a geldi. Karamanoğulları
topraklarından geçerek Kütahya ve Bursa’ya ulaştı. Buradan İstanbul’a giderek Bizans imparatoru ile görüştü. Daha sonra
Edirne’ye giderek II. Murad’ın huzuruna çıktı. Belgrad, Viyana, Münih’ten geçerek Konstanz’a vardı. Bkz. (Eyice, 1992:
523-524).
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ediyorlardı. Ayrıca bölgede asayiş bozulmadığı halde mütareke hükümlerine aykırı olarak
Adana’nın işgal edildiği bildiriliyordu (Gökbilgin, 2011: 26-29).
Adana işgal edildiğinde valilik makamında Nazım Bey3 bulunmaktaydı. Fransızlar 21
Aralık 1918 tarihinde Adana’yı işgal ettikten iki gün sonra Nazım Bey istifa etmiş ve yerine
Türk haklarını daha iyi savunabilecek Avrupa siyasetçileri tarafından da tanınmış bir kişinin
vali olarak gönderilmesini istemişti (Türkgeldi, 2010: 172). Nazım Bey’in valilik görevinden
çekilmesi üzerine Adana vali vekilliğine 2. Ordu Müfettişi Nihat Paşa tayin edildi. Nihat Paşa,
Adana’nın işgali sırasında buna karşı çıkmış ve silahla karşı koyulmasını istemişti. Böyle bir
kişinin vali olmasını istemeyen İngilizler buna engel oldular. Osmanlı Hükümeti işgalin askeri
nitelikte olduğunu, mülki yönetimin Osmanlı Hükümetine bırakıldığı yalanına kanmıştı.
Bundan dolayı Nihat Paşa vali vekilliğine atanamadığı gibi İngilizlerin isteğiyle 1919 yılının
Ocak ayında 2. Ordu Müfettişliğinden de alındı. Bunun üzerine Nazım Bey, 19 Eylül 1919
tarihine kadar vekâleten valilik görevini sürdürmek durumunda kaldı (Erdeha, 1975: 304306).
Fransız işgal yönetimi Adana’da bir terör havası yaratmıştı. Fransız askerleri girdikleri
evlerden gümüş tepsiler, çatal bıçaklar, antika mallar, kıymetli av tüfeklerine kadar gözlerine
kestirdikleri her şeyi alıyorlardı. Belediye reisi Kadri Bey’in oğlunun başına gelen felaket
herkesi korku içinde bırakmıştı. Fransızlar Müslümanları azınlık konumuna düşürme
politikasını takip ediyorlardı. Bunun için Müslümanlar arasında ayrılık çıkarmaya
çalışıyorlardı. Arap, Kürt, Çerkez, Boşnak, Asurî, Gildani ve daha birçok kulüpler açmışlardı.
Şark vilayetlerinden gelip Adana’ya yerleşen Türklerin hepsini Kürt kulübünün tabii azası
olarak kaydediyorlardı. Diğer kulüplerde de aynı yol takip ediliyordu. Aslen Horasan Türkleri
olan, Arap uşağı fertlerini “Ehlisalip ordularının ahvadıdır.” propagandasını yaparak Türk
camiasından ayırmaya çalışıyorlardı. Tahtacı Türklerini de Alevi olduklarından dolayı Sünni
Türklerden ayrı bir cemaat sayıyorlardı (Arıkoğlu, 1965: 78-79).
Mandaterlik meselesi için Kilikya’ya Amerikalı bir tahkik heyetinin geleceği
duyulunca Fransızlar diğer bölgelerde yaptıkları gibi Adana’da da kendi lehlerinde oy
alabilmek için Müslümanları baskı altına almışlardı (Özoğuz, 1935: 32). Fransız Genel Valisi
Bremon Çukurova’ya 100 bin Ermeni iskân etmişti. Ermenilerin 70.000’i Adana ve köylerine,
12.000’i Dörtyol’a, 8.000’i Saimbeyli’ye geriye kalanı da Osmaniye, Kadirli, Kozan’a
yerleştirilmişti. Ayrıca Antep, Maraş, Zeytun ve İstanbul’dan 50 bin Ermeni getirilmişti.
(Ener, 1996: 15).
Böylece başka yerlerden getirilen nüfusla Adana’da Ermenilerin
çoğunlukta olması sağlanmaya çalışılıyordu.
Heyet 20 Temmuz’da Adana’ya gelmeden önce 40 gün boyunca Filistin, Beyrut ve
Suriye’de bölge halklarının politik taleplerini dinledi. Seyahatin 15 günü Güney’de, 10 günü
Batı’da, 15 günü Doğu’da geçirilmişti. Son iki gün ise Kuzey’de yani Adana, Mersin ve
Tarsus’ta geçirilecekti. Fransız baskısından dolayı fikirlerin özgürce ifade edilemediği bir
atmosferde King-Crane Komisyonu milletlerin taleplerini öğrenmek için Türk, Arap, Çerkez,
Ermeni, Rum, Geldani, Süryani ve Yahudi gibi delegasyonları kabul etmeye başladı.
3

Nazım Bey (Hasan Nazım Akyürek) 1869 yılında Erzurum’da doğdu. 1891 yılında Mekteb-i Mülkiyeden mezun oldu.
Birçok kazada kaymakamlık yaptıktan sonra 1907 yılında mutasarrıf oldu. 1917 yılında Adana’ya vali olarak atandı. (Erdeha,
1975: 303).
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Türk ve Ermeni Heyetlerinin İleri Sürmüş Olduğu Tezler
King-Crane Komisyonu, 21 Temmuz’da heyetleri valilik binasına davet etti. Türk
Heyetinin başkanı Vali vekili Nazım Bey idi. Heyet Adana’nın Osmanlı yönetiminde kalması
gerektiğini bildirerek bölgenin tarihi ve istatistikî verilerle Türklüğünü ispatlayıp, dileklerini
yazılı olarak beyan etti. Yazıya Adana vilayetinin idari ve coğrafi durumundan bahsedilerek
başlanmaktaydı. Adana vilayetinin dört sancağa ayrıldığı; Mersin, Tarsus, Karaisalı, Adana,
Yumurtalık, Ceyhan, Dörtyol, Bahçe, Hassa, Osmaniye, İslâhiye, Sis, Feke, Haçin ve
Karaman kazalarından oluştuğu bildirilmekteydi. Adana’nın İzmir gibi Anadolu’nun dışarıya
açılan ikinci kapısı olduğu, Adana olmadığı takdirde Anadolu ekonomisinin yıkıma
uğrayacağı ifade edildi. Stratejik konumu ve tabi zenginliklerinden dolayı Adana’nın tarihin
her döneminde bir mücadele alanı olduğu, bundan dolayı birçok kez felakete maruz kaldığı
söylenmekteydi. Daha sonra nüfus itibariyle bölgede Müslümanların çoğunlukta oldukları,
bundan dolayı Adana’nın Türk idaresinden çıkarılamayacağı açıklandı. Çoğunluğun azınlık
idaresine bırakılamayacağı ve Adana’da müstakil bir Ermenistan teşkilinin aklen ve mantıken
doğru olmadığı söylenmekteydi. Türklerin Adana ile alakaları Abbasi halifeleri dönemine
kadar gitmekteydi. Miladi 859 tarihinden itibaren Türk aşiretleri Adana’ya yerleşerek burayı
yönetmeye başlamışlardı. Bu zamanlarda bir Ermeni Cumhuriyeti tesis edilmişse de bağımsız
olamamıştı. Oysa asırlar boyunca Adana’yı Türkler yönetmişti. Hatta Karaisalı gibi birçok yer
ismi Türk önderlerinin adından gelmekteydi. Bütün dağ, dere, su ve kasabaların isimleri
Türkçeydi. Osmanlı Devleti’nin 1500’lerin başında bölgeyi ele geçirmesinden evvel Türkler
661 sene bu havaliyi yönetmişti. Her türlü şayiadan uzak hükümet sayımlarına göre Adana’da
444.925 nüfus bulunmaktaydı. Nüfus miktarı şu şekildeydi (BOA, HR.SYS.2638/12, 1919:
Belge Sıra No: 32-36).
Müslüman ve
Türk

371.722

Ermeni
Gregoryen

52.449

Ermeni Katolik

2.759

Ermeni Protestan

5.305

Rum

9.459

Rum Katolik

455

Marunî

615

Marunî Katolik

473

Keldani

502

Süryani Kadim

1.054
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Yahudi

129

Yekûn

444.925

Heyet yukarıda verilen nüfustan başka yazın Toroslar’da, kışın ise Adana Ovasında
yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer almayan konargöçer olarak yaşayan yüz bin daha nüfusun
olduğunu, bu yüz bin kişi de genel nüfusa eklendiğinde gerçek nüfusun 544.925 kişi olduğunu
bildirdi. Bahsedilen yüz bin kişi de nüfusa dâhil edildiği zaman genel nüfus miktarı şu
şekilde olmaktaydı: (BOA, HR.SYS.2638/12, 1919: Belge Sıra No: 32-36).

Kayıtlı ve Kayıtsız Müslüman ve Türk 441.823
Arap Nasiri

20.913

Kürt

6.746

Çerkes

2.300

Rum ve Rum Katoliği

9.914

Ermeni Gregoryen

60.510

Marunî

615

Süryani Katolik

473

Keldani

502

Süryani Kadim

1.056

Yahudi

129

Yekûn

544.925

Osmanlı heyeti ortak bir gayesi olan unsurların kendi aralarında adaleti
sağlayabildikleri, buna karşılık ortak gayesi olmayan unsurların tıpkı Balkanlar’da olduğu gibi
istikrarsızlaştığını ifade etmekteydi. Çevre hükümetlerin teşvik ve propagandasına kapılan
unsurlar bir diğerini mahvetmek istiyordu. Bu bakımdan Balkanlar dünya milletleri için bir
ibret sahasıydı. Adana’nın Osmanlı’dan ayrılması da buranın Balkanlaşması demek olacaktı.
Osmanlı topraklarında Türk idaresinden başka bir idarenin kurulması ya da Osmanlı
topraklarından ayrılması mümkün değildi. Heyet bu dönemde sıkça basında yer alan ve
Türkleri sindirmek için adeta bir araç olarak kullanılan Hıristiyan düşmanlığı konusuna
açıklık getirmek ihtiyacını duymaktaydı. Türklerde Hıristiyan düşmanlığı yoktu. Harp içinde
yaşanan Ermeni tehcirinin askeri zorunluluktan kaynaklandığı ifade edilmekteydi. Heyet,
sunmuş olduğu yazıda, harp esnasında birçok Türk’ün öldüğünü ve bu sayının burada verilen
nüfus miktarından düşülerek yazıldığını, buna karşılık Ermeni nüfusunun tehcire uğramadan
önceki sayılarının verildiğini bildirilmekteydi. Hıristiyanlar şehir ve kasabalarda
oturduklarından sayımları kolaydı. Ayrıca milletvekili seçimlerine çok önem verdiklerinden
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dolayı Hıristiyanların hepsinin nüfusu eksiksiz yazıldığı halde Müslümanlar eksik
kaydedilmişti. (BOA, HR.SYS.2638/12, 1919: Belge Sıra No: 32-36).
İddialardan birisi de Adana’da aslında Ermenilerin çoğunlukta olduğu ancak 1909
Adana Ermeni Olayları’ndan sonra Ermenilerin tehcir edildikleri idi. Heyet buna da tahrir
defterlerine müracaat ederek önceki yüzyıllardaki gayrimüslim sayılarını göstererek cevap
verdi. Buna göre 16. yüzyılda Adana’da 157, Tarsus’ta 37, Sis’te 290, Haçin’de 420 kadar
gayrimüslim mevcuttu. Geri kalan ahali ise Türk idi. Ayrıca 15.yüzyılda Adana’yı ziyaret
etmiş olan seyyah Bertrandon’un Adana vilayetine Türkmenistan adını verdiği
hatırlatılmaktaydı. 17, 18 ve 19. yüzyıllarda gelen seyyahlar da Adana’nın Türk yurdu
olduğunu kaydetmişlerdi. Hâlihazırda Adana’da bulunan gayrimüslimlerin birçoğu yakın
tarihlerde başka vilayetlerden Adana’ya gelmişlerdi.
Bir başka iddia ise önemli sayıda Ermeni’nin Müslüman ve Türkleşmiş olduklarıydı.
Heyet bu iddiaya da karşı çıkmaktaydı. Buna göre Ermeniler Türkleşmemiş aksine Türkler
Ermenileşmişti. Bölgedeki Ermenilerin Türkçe konuşması ve fiziksel olarak Aryan ırkından
çok Türklere benzemesi, Türklerin Ermenileşmiş olduğuna kanıt olarak gösterilmekteydi.
Moltke’nin4 mektuplarında bahsetmiş olduğu Hıristiyan Türkler bunlardı. Ermeniler nüfusça
Türklerden fazla olmadığı gibi bir milleti diğerinden ayıran dil ve adet farkı da ortada yoktu.
Ermenilerin tamamı Türkçe konuşup Türkçe şarkı-türkü söylüyorlardı. Oysa Türk
toplumunda Ermenice bilen yoktu. Önceki asırlardaki Ermeniler çocuklarına Gündüz, Demir
gibi Türk isimleri koydukları gibi günümüzde de Ermenilerden bu geleneği devam ettirenler
vardı. Vilayette kayıtlı emlakın beşte dört buçuğu Türklerindi. Toros dağlarında, vadi ve
ormanlarda hep Türkler yaşamaktaydı. Adana, Tarsus ve Mersin gibi sahile yakın mahallerde
ticaret ve sanat kısmen Ermeni ve Rumların elinde olduğu gibi buralarda Müslüman tüccarlar
da vardı. Vilayet genelindeki ticaret Müslüman tüccarların elindeydi. Ziraat ve tahtacılık gibi
tarım ve sanayi kollarına Müslümanlar hâkimdi. Tarihin Türklerin esaretini kaydetmediğini,
yaradılıştan beri Türkün istiklalini koruduğunu, bundan dolayı Adana’nın Osmanlı
idaresinden ayrılamayacağı ifade edilmekteydi (BOA, HR. SYS.2638/12, 1919: Belge Sıra
No: 32-36).
Ermeni heyeti ise Kilikya’nın hem tarihi hem de nüfus yönünden Ermenistan’ın
ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etmekteydi. Ermeniler tehcire uğramış ve bölgeye Kürt,
Çerkez, Fellah-Arap, hatta Cezayir ve Tunus’tan gelen göçmenler yerleştirilmişti.
Müslümanların iskânına rağmen Kilikya’nın hala Ermeni vilayeti kimliğini koruduğu ifade
edilmekteydi. Savaşın kazanılması için İtilaf Devletleri ordularında Ermenilerin kanlarını
döktükleri bildirilerek bunun bedeli isteniyordu. Ezilen halkların hakları ve özgürlükleri için
savaşan Müttefik kuvvetlerinin Kilikya’yı Ermenistan’a bırakacaklarına inançları tamdı. 30
Kasım 1918 tarihinde Ermeni Milli Delegasyonu tarafından Ermeni Cumhuriyeti’nin
kurulduğu ve Kilikya’nın Ermenistan’ın bir parçası olduğu Paris’teki İtilaf Devletleri
temsilcilerine bildirilmişti. Heyet Ermeni topraklarının birleştirilerek Amerika’nın mandasını
istiyordu. Aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere Ermeni Heyeti, konargöçer Türkleri ve
Alevileri Türk milletinden ayrı bir ırk olarak göstererek Adana vilayetinde çoğunlukta
4

Helmuth von Moltke (1800-1891), 1835-1839 yılları arasında yüzbaşı rütbesiyle Osmanlı ordusunda görev yapmıştır. Bkz.
Kemal Beydilli, TDV İslam Ansiklopedisi, C.30, 2005, s. 267-268.
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olduklarını iddia ediyorlardı. Ermeni Heyetine göre Adana vilayetindeki nüfus şu şekildeydi
(Desiderata des Armeniens de Clicie Presentes a la Comission Americaine, 1919).

Hıristiyanlar
Ermeni

150.000

Rum

35.000

Süryani Katolik ve Ortadoks 20.000
Keldani ve Nasturiler

5.000

Toplam

210.000 210.000

Müslümanlar
Kürt

20.000

Çerkez

10.000

Çeşitli Muhacir

10.000

Türk

55.000

Toplam

95.000

95.000

Çeşitli Dinler
Yörük-Avşar
Türkmen

50.000

Dönme Ermeniler
Fellah Ensari

40.000

Kızılbaş

15.000

Toplam

105.000 105.000

Genel toplam

410.000

Komisyonun Adana ziyareti ile ilgili olarak Paul du Vèou, La Passion de la Cilicie
1919-1922 isimli eserinde bilgi vermektedir. Yazara göre Ermeniler ABD mandaterliğini
değil Fransız mandaterliğini istiyorlardı. Komisyona, Fransız mandasını istediklerine dair bir
protokol bıraktıklarını bildirmektedir. Ayrıca komisyonun Ermeni delegasyonunun taleplerini
dikkate almadığı ileri sürülmektedir. Yazarın yanıltıcı bilgi verdiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Çünkü King-Crane Komisyonu’nun en önemli misyonu bir Ermeni devletinin
kuruluş imkânlarını araştırmaktı. Bunun yanı sıra Ermeni delegasyonunun bıraktığı
protokolde Fransız mandaterliği değil ABD mandaterliği istenmekteydi. Suriye’de yapılan
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ankete göre Fransız mandaterliğine karşı çıkıldığı halde Suriye’nin, Fransız mandaterliğini
istediği de ileri sürülmektedir. Gerçekleri oldukça yanlış veren kitapta şu bilgiler kayıtlıdır:
“Zaten Suriye reyini Fransa için kullanıyordu. Louis Philippe zamanında Prens
Joinville’nin memleketlerine yapmış olduğu ziyareti elan hatırda tutan Lübnanlılar
kalplerinde Fransa’ya karşı daima yakınlık hissi duymakta idiler. Tahkikat komisyonu
Adana’da ancak 24 saat kalabilmiş ve onbeşer dakika fasılalarla muhtelif milletlere
mensup temsilcileri gruplar halinde huzuruna kabul etmişti. Komisyonun toplandığı
hükümet binasına ilk giren Adana Valisi ve beraberindeki Türk heyeti olmuştu. Bunlar
ilk planda Kilikya’nın Türkiye dâhilinde birleştirilmesini ileri sürmüşler, hangi devletin
mandası altında girmesi lazım geleceği cihetini ise, sultanın takdirine bırakmışlardır.
Ortodoks olsun Katolik olsun bütün Ermeniler itirazda bulundukları halde dileklerini
söylemeye vakit bırakmadan huzurdan kovuldular. Hükümet konağından ayrılırken de
Fransız himayesini istediklerine dair bir protokol imzalayarak komisyona bıraktılar.
Arap Delegasyonuna gelince, bunlar doğrudan doğruya Suriye’ye bağlanmasını
istiyorlardı.
Komisyon delegasyon başkanına şöyle bir sual sordu; ‘Fakat Suriye Fransa’yı
istemiyor, ne yapacaksınız?’ Neticede Kilikya’da üzerinde Ermeni hâkimiyetine
tahammül edemeyeceklerini ileri sürerek sustular. Gerek Ortodoks Rumlar, gerekse
Latinler, Fransa reisi cumhuruna yazdıkları 2 Temmuz tarihli bir yazı ile kendilerinin
Fransa’ya bağlanmasını istemişler ve komisyonun önünde ancak himayemize sığınarak
sıralanmışlardı. Bunlardan sonra Lübnanlı Katolikler, Süryani ve Geldaniler de aynı
şekilde hareket ettiler. Çerkezler Kilikya’nın Fransız mandası altında müstakil bir
hükümet olarak kalmasını istiyorlardı. Netice itibariyle Türk azınlığı bir tarafa
bırakılırsa, ekseriyet lehte oy vermişti.
Karar pek çabuk verildi; buna göre Amerikan Komisyon heyeti tahkikatın sonunda,
Kilikya ve Ermenistan üzerinde Amerikalıların imtiyaz hakkının tanınmasını teklif
etmişti. Bereket umumi kongre bu teklifi başkan Wilson ve Amerikan bankerlerinin ısrar
ve desteklerine rağmen Monreo Doktrinine aksi mülahazalar ileri sürmek suretiyle
reddetti (Vèou, 1937: 59-60).
Heyet Adana’daki delegasyonlarla görüşmelerini bitirdikten sonra Mersin’den 23
Temmuz’da İstanbul’a geçti. Yorgun düşmelerinden, Anadolu’daki demografik dağılım
Suriye’deki gibi olmadığından, kurulması düşünülen Ermenistan’ın sınırlarının belirsizliği
gibi sebeplerden dolayı heyet Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya geçmeye istekli değildi.
İstanbul, Anadolu’daki tüm grupları barındırdığından görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına
karar verildi. Komisyon 31 Temmuzda Türk parti yöneticileriyle görüşmelere başladı. Heyet
yaklaşık olarak bir aylık sürede çeşitli gruplarla görüştükten sonra sonuç raporunu hazırlayıp
21 Ağustos’ta Paris’e dönmek üzere İstanbul’dan ayrıldı (Yetişgin-Özdamar, 2019: 699, 704).
Esas olarak Arapça konuşulmayan yerler için verilecek tavsiyeler, Arapça konuşulan
yerlere göre çok daha zordu. Arapça konuşulmayan yerlerde yani Anadolu coğrafyasında üç
manda idaresi kurulması önerilmekteydi. Bunlardan birincisi Türkiye’nin Doğu vilayetlerinde
kurulacak olan Ermenistan, ikincisi Uluslararası İstanbul Devleti ve üçüncüsü de Türk Devleti
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mandası meselesiydi. Heyet bir Ermeni Devletinin kurulmasını zaruri olarak görmekteydi.
Heyete göre Ermenilerin can ve mal güvenlikleri yoktu. 1878 Berlin Antlaşması’ndaki
Ermenileri korumaya yönelik maddeler tamamen başarısız olmuştu. Ayrıca Türk idaresi,
sürekli yolsuzluk, yağma ve rüşvet ile anılmakta ve basit sömürü hükümeti olarak
görülmekteydi. Bundan dolayı Ermenilerle Türkler artık bir arada yaşayamazlardı. Bunun için
Ermenilere ayrı bir devlet kurmak gerekiyordu. Ayrıca Türklerin geçmişteki potansiyel
gücüne ulaşma ihtimali de yok edilmeliydi. Ermenistan’ın kurulması bu bakımdan da
gerekliydi. Bu isteğe rağmen Ermeni Devletinin kurulması oldukça zordu. Heyetin de kabul
ettiği üzere Ermeniler tarih boyunca Anadolu’nun hiçbir yerinde % 25’i geçememişlerdi.
Çoğunluğu sağlamak için heyet her yolu deniyordu. 1894-6, 1908-9 ve 1915-16 yıllarında bir
milyon Ermeni’nin öldüğü ileri sürülerek bu nüfusun da mevcut istatistiklere eklenmesi
gerektiğini düşünüyordu. Ancak bahsedilen tarihlerde Müslümanların da en az Ermeniler
kadar ölmüş olduklarını hatırlamak istemiyorlardı. Tüm bunlara rağmen Ermeniler ancak
nüfusun üçte birini oluşturuyordu. Karadeniz’den Akdeniz’e kadar Ermenistan projesi
uygulanabilir değildi. Bunun için Heyet çeşitli büyüklükteki haritaları ve tahminleri ortaya
koymaktaydı. Hangi büyüklükte bir devlet tasarlanırsa tasarlansın hiçbirinde Ermeniler
çoğunluğu sağlayamıyordu. Kurulması düşünülen devlet Ermeni, Türk ve Kürtlerden oluşmak
mecburiyetindeydi. İlerleyen yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinden getirilecek Ermeniler ile
buradan birkaç yüz bin Türk’ün göçü sağlandığı takdirde Ermeni nüfus ileriki yıllarda
çoğunluğu sağlayabilirdi. Mandaterliğini üstlenecek devletin Ermeniler çoğunluğu kazanana
kadar bu görevi sürdürmesi gerekecekti ki bunun uzun bir süreyi kapsayacağı
düşünülmekteydi. (Report upon the non-Arabic Speaking Portions of the Former Ottoman
Empire, 1919: 1-29)
Uluslararası İstanbul Devleti’nin kuruluş gerekçesi olarak boğazların tüm ulusların
ticaret gemilerine açık olması gerekliliği öne sürülüyordu. İstanbul tüm ulusların ortak malı
olmalıydı. Avrupa siyasetinde dönen entrikalar ve Birinci Dünya Savaşı’nın çıkışı hep
İstanbul’un paylaşılamamasından ileri geliyordu. İstanbul Uluslararası Devleti, Milletler
Cemiyeti tarafından özel bir rejimle yönetilmeliydi. (Report upon the non-Arabic Speaking
Portions of the Former Ottoman Empire, 1919: 29-35).
Komisyon sınırları tam olarak belli olmayan Ermeni Devleti ve Uluslararası İstanbul
Devleti’nin kuruluşuyla ilgili tavsiyelerini belirttikten sonra Türk nüfusun çoğunlukta olduğu
yerlerde bir Türk Devleti’nin kuruluşunu ele almaktaydı. Öncelikle Anadolu’da yaşayan
çeşitli milletlerin talepleri ve bu taleplerin gerçekleşebilirliği tartışılmaktaydı. Mezopotamya
ile Ermenistan arasında bir buçuk milyon Kürt toplanabilir ve bunlara özerklik verilebilirdi.
Buranın idaresi Mezopotamya’yı yöneten manda idaresine verilmeliydi. Rumların Sinop’tan
Batum’a kadar istedikleri Pontus Devleti gerçekçi bulunmamıştı. Bir özerklik verilmesi için
200.000 Rum nüfusu yetersizdi. Ancak özel kanunlarla azınlık kalacak olan Rumların
korunması tavsiye ediliyordu. Kilikya’yı ise hem Suriye’deki Araplar hem de Ermeniler talep
etmekteydiler. Ancak her iki millet de 1914 yılı sayımlarına göre Kilikya da % 25’i
geçemiyorlardı. Kilikya’nın Türk Devletine bırakılması tavsiye edilmekteydi. İtalyanların
güneybatı Anadolu’daki talepleri de temelsiz bulunup buranın Türk Devleti içinde yer alması
tavsiye edildi. Yunanların Batı Anadolu’daki işgal ve istekleri de gerçekçi bulunmamaktaydı.
Rumların çoğunlukta olabileceği İzmir Sancağına yerel özerklik verilebilecekti. Diğer
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Müttefik Devletlerinin kolonyal sorumlulukları olduğu hatırlatılarak Ermenistan, İstanbul ve
Türk devletlerinin tek bir yetki ile bölgede herhangi bir emperyalist hırsı olamayan ABD’nin
mandasına verilmesi tavsiye ediliyordu. (Report upon the non-Arabic Speaking Portions of
the Former Ottoman Empire, 1919: 35-53).
Heyet İstanbul’dayken Anadolu’da kurtuluş mücadelesi için çalışmalar yapılmaktaydı.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum Kongresi yapılmıştı. Eylül ayında
Sivas’ta bütün Türkiye’yi kapsayacak bir kongre için hazırlıklar yapılmaktaydı. İstanbul’da
bulunan Amerikan mandası taraftarları Sivas’ta düzenlenecek olan kongreyi büyük bir fırsat
olarak görmekteydiler. Çünkü King- Crane Komisyonunun üyeleri gayriresmi olarak onlara
Amerikan Senatosunda Osmanlı mandasının görüşülebilmesi için bütün milletin temsil
edildiği bir meclis tarafından müracaat edilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bundan dolayı
Amerikan mandası taraftarları Kara Vasıf, İsmail Fazıl Paşa, Bekir Sami ve İsmail Hami’yi
temsilci olarak Sivas’a gönderdiler. Ayrıca C. R. Crane temsilci olarak görevlendirdiği L. E.
Browne isimli bir gazeteci de onlarla birlikte gitmişti. (Erol, 1972: 82). Sivas Kongresine
katılan L.E. Browne, Chicago Daily News’te kaleme aldığı makale ve haberlerde ABD
kamuoyunu Türkiye mandaterliği lehine etkilemeye çalışıyordu. Browne; Sivas Kongresine
(4-11 Eylül 1919) katılan üyelerin Osmanlı İmparatorluğu için Amerikan mandası fikrinde
olduklarını haber yapıyor, Müdafaa-i Hukuk hareketinin gayesinin ABD mandasını talep
etmek olduğunu ve lider Mustafa Kemal Paşa’nın bundan çok umutlu olduğunu yazıyordu
(Bilgen, 2004: 192-193). Oysa Sivas Kongresi’nde Amerikan mandası hakkında bir karar
alınmamış, manda meselesi tartışılma boyutunda kalmıştı. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa
kongrede mandaya karşı çıkmıştı.
Başkan Wilson King-Crane raporunda belirtilen Ermenistan ve İstanbul
mandaterliğinin gerçekleşebilirliğini araştırmak üzere ABD ordusunda görevli General
Harbord’u görevlendirdi. General Harbord’un başkanlığında 15 asker ve 31 sivil uzmandan
oluşan Harbord Heyeti, 29 Ağustos’ta İstanbul’a geldi. Heyetin bir kısmı İstanbul’da kalmış
ve 30 kişi İzmit, Konya, Adana, Tarsus, Mersin, İskenderun, Halep ve Mardin’e trenle,
Harput, Malatya, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Erivan ve Tiflis’e de otomobille geçerek
incelemelerde bulunmuştur. Heyet incelemeleri sonucunda hazırladığı raporunda ABD’nin
mandaterliği üstlenmemesi yönünde tavsiyede bulunmuştur. Amerikan Senatosu Haziran
1920’de mandaterlik meselesini görüşmüş ve reddetmiştir. 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr
Antlaşması’nda Osmanlı topraklarının doğusunda bir Ermenistan’ın kurulması kabul
edilmiştir. Ancak Milli Mücadeleyi yürüten Büyük Millet Meclisi bunu kabul etmemiştir.
Sevr Antlaşmasını uygulamaya geçirmek için Ermeni ordusu 24 Eylül’den itibaren Doğu
sınırında taarruza geçmiştir. Buna karşılık Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusu
28 Eylül’de karşı taarruza geçmiş ve Kasım ayında Gümrü’ye kadar ilerlemiştir. 3 Aralık
1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması’yla Ermeniler Sevr Antlaşması’nın
geçersizliğini kabul etmek durumunda kalmışlardır. (Karayaka, 2002: 182-185).

SONUÇ
19. yüzyılda Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında sömürge idareleri tesisi eden
İngiltere, Fransa ve Rusya 20. yüzyılda yeni sömürgeler elde etme noktasında güç birliği
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yapmışlardı. İtilaf Devletleri’nin Birinci Dünya Savaşı’nda paylaşmak istedikleri başlıca
yerler ise Osmanlı topraklarıydı. Dört yıl boyunca birçok cephede mücadele veren İttifak
Devletleri 1918 yılının son aylarında artık yenildiklerini kabul etmişlerdi. İttifak
Devletleri’nin savaşı bırakmalarında ABD Başkanı Wilson’un ortaya attığı prensiplerin
önemli bir rolü vardı. Bu prensiplere göre barış antlaşmaları adil olacak, her millet kendi
kaderini tayin edebilecekti. Wilson Prensiplerinin 12. maddesinde Türklerin çoğunlukta
olduğu yerlerde mutlak bir hükümranlık hakkı tanınıyordu. Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918
tarihinde Mondros Mütarekesini imzalarken 12.maddeye güvenerek devletin
parçalanmayacağını umuyordu. Ancak kısa süre içerisinde birçok Osmanlı toprağının işgal
edilmeye başlamasıyla bu beklentinin boş bir umut olduğu ortaya çıkmıştı. 21 Aralık 1918
tarihinde Fransız askerlerince işgal edilen Adana’ya Ermenilerin iskân edilmeye başlaması ve
Adana’nın Osmanlı topraklarından ayrılacağı söylentileri Wilson Prensipleri’nin
uygulanmayacağının ilk örneklerindendi.
Barış antlaşmaları Paris Barış Konferansında hazırlanacaktı. Bu konferansa yeni
devletler kurma ve sınırları çizme görevi verilmişti. İngiltere, Fransa ve İtalya için Osmanlı
topraklarının paylaşılma meselesi savaş yıllarında halledilmişti. Ancak dünyada barış ve
adaleti sağlamaya çalışan ABD Başkanı Wilson için Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılacak
olan milletlerin gelecekte nasıl bir yönetim istedikleri önemliydi. Bunun için King-Crane
Komisyonu’nu Osmanlı topraklarına gönderdi. Komisyon İngiliz ve Fransız ordularınca işgal
edilmiş Osmanlı topraklarında tüm unsurların taleplerini öğrenmeye çalıştı. Tarihi bir Türk
yurdu olan Adana’yı hem Araplar hem de Ermeniler istiyorlardı. Nüfusun fazla olması,
geçmişte bölgede hâkimiyet kurmak ve şehrin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde etkili olmak
burayı sahiplenme noktasında önemli kriterlerdi.
King-Crane Komisyonu 21 Temmuz 1919 tarihinde Adana’da yaşayan etnik
unsurların taleplerini dinledi. Türkler sunmuş oldukları tezlerinde nüfusun onda dokuzunun
Müslümanlardan oluştuğunu, Abbasiler döneminden beri bölgede Türklerin egemen
olduklarını, şehrin sosyal ve iktisadi hayatında Türklerin egemen olduğunu bildirdiler. Ayrıca
Ermenilerin tarihte hiçbir zaman çoğunlukta olmadıkları gibi hâlihazırdaki Ermeni nüfusun da
başka yerlerden getirildiğini ifade ediyorlardı. Ermenilerin tehcirden dolayı azınlıkta
olmadıkları, geçmişten beri hep azınlık olarak kaldıklarını eski sayım ve kayıtları göstererek
ispatlamaya çalışıyorlardı. Bölgede yaşayan konargöçerlerin nüfus sayımlarında kayıt altına
alınmamış olmaları birtakım karışıklıklara neden olmuştur. Esasen tamamına yakını Türk olan
bu nüfusu Ermeniler kendi lehlerine kullanmak istiyorlardı.
Ermeniler de sunmuş oldukları tezde birçok katliama uğramalarına rağmen Adana
vilayetinde çoğunlukta olduklarını iddia ediyorlardı. Adana’daki birçok Müslüman’ın başka
yerlerden gelen göçmenler olduklarını ifade etmekteydiler. Alevileri, konargöçerleri Türk
nüfus olarak kabul etmiyorlardı. İtilaf Devletleri’nin asıl gayelerinin ezilen halkları kurtarmak
olduğu hatırlatılarak Kilikya’nın Ermenistan’ın bir parçası olduğu söyleniyor ve ABD
mandası talep ediliyordu.
King-Crane Komisyonu Paris Konferansı’na sunduğu raporunda Kilikya’nın
Türklerde kalmasını, buranın kurulması kararlaştırılan Ermenistan’a dâhil edilmemesini
tavsiye etti. Komisyonun bu kararı vermesindeki asıl sebebin Türklerin burada çoğunlukta
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olmalarından çok Karadeniz’den Akdeniz’e kadar büyük bir Ermenistan’ın hayatta kalmasının
zorluğundan ileri gelmekteydi. Komisyon raporunda da belirtildiği gibi Ermeniler hiçbir
zaman bir yerde % 25’lik bir nüfusa sahip olamamışlardı. Yani Ermenistan’ın kurulmasını
tavsiye ettiği diğer yerlerde de Türkler çoğunluktaydı. Diğer yandan dünya medeniyetinin
selameti açısından Türklerin bir daha eski gücüne ulaşmamasının sağlanması, bunun için
topraklarının paylaşılması gerektiğinin ifade ediliyor olması Komisyonun tarafsız ve adil
olmadığının itirafından başka bir şey değildi.
Başkan Wilson, King-Crane Komisyonu’nun eski Osmanlı toprakları üzerinde tavsiye
ettiği ABD mandaterliğinin gerçekleşebilirliğini incelemek üzere General Harbord Heyetini
görevlendirdi. General Harbord, ABD’nin Anadolu’da üstleneceği mandanın zorluklarını
ortaya koydu. ABD’nin manda meselesi Senato tarafından kabul edilmediğinden geçersiz
kaldı. Rapor, 1922 yılına kadar kamuoyuna dahi duyurulmadı. Ancak komisyonun sunduğu
tavsiyelerin Sevr Antlaşması’nın hazırlanmasında etkili olduğu ileri sürülebilir. En azından
Sevr Antlaşması’nda Adana vilayeti kurulacak olan Ermenistan sınırları içinde
gösterilmemiştir.
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Olağanüstü ve Tekinsiz Arasında Bir Toplum Eleştirisi Romanı: Efsuncu Baba
Tahir ZORKUL1
Abdulkadir ÖNTÜRK2
Özet
Fantastik, sözlük anlamıyla “gerçekte var olmayan, hayal ürünü, hayali” demektir.
Ancak bir tür olarak bakıldığında Todorov’un tanımına başvurmak gerekmektedir. Todorov,
fantastiğe yapısalcı bir tutumla yaklaşmış ve fantastiği kendi doğal yasalarından başka yasa
tanımayan bir öznenin görünüşte doğaüstü bir olay karşısında yaşadığı kararsızlık olarak
tanımlamıştır. Bu kararsızlık, olağanüstü ile tekinsizlik arasında yaşanmaktadır. Metinden
okuyucuya geçen bu ikilem, esasında fantastiğin temel koşulunu oluşturmaktadır.
Fantastik metinler, hayali dünyaya ait her türlü kurgusal tasarıyı içinde
barındırabilirler. Bu eserlerde yazarın tercihi doğrultusunda büyülü mekânlarda doğaüstü
varlıklarla gerçek varlıkların mücadelesi ya da tek bir kahramanın serüvenleri de anlatılabilir.
İncelemeye tabi tuttuğumuz ve toplumsal bir eleştiri mahiyetinde de değerlendirilen Hüseyin
Rahmi Gürpınar’ın Efsuncu Baba romanı, özellikle kararsızlık ve tekinsizlik durumlarıyla
dikkat çekmektedir. Bu yönüyle, fantastik bir okumaya da elverişli bir metin olma özelliğine
sahiptir.
Bu bildiride Efsuncu Baba romanı; genel anlamda fantastik; özelde ise olağanüstülük
ve tekinsizlik ekseninde değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Efsuncu Baba, Olağanüstü, Tekinsiz,
Karasızlık.
A NOVEL OF COMMUNITY CRITICISM BETWEEN THE EXTRAORDINARY
AND THE UNCANNY: THE EFSUNCU BABA
Abstract
Fantastic literally means "non-existent, imaginary, imaginary". However, when
viewed as a species, it is necessary to refer to Todorov's definition. Todorov took a
structuralist approach to fantasy and defined it as the indecision of a subject who knows no
other laws than his own natural laws, in the face of a seemingly supernatural event. This
indecision is experienced between extraordinary and uncanny. This dilemma, which passes
from the text to the reader, actually constitutes the basic condition of fantasy.

Fantastic texts can contain all kinds of fictional projections of the imaginary world. In
these works, the struggle of supernatural beings and real beings in magical spaces or the
adventures of a single hero can be told in accordance with the author's preference.
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The Efsuncu Baba novel by Hüseyin Rahmi Gürpınar, which we have examined and
evaluated as a social criticism, draws attention especially with its indecision and uncanny
situations. In this respect, it has the feature of being a suitable text for fantastic reading.
In this paper Efsuncu Baba novel; fantastic in general; In particular, it has been
evaluated on the axis of extraordinary and uncanny.
Keywords: Hüseyin Rahmi Gürpınar, The Efsuncu Baba, Extraordinary, Uncanny,
Indecision.

GİRİŞ
Kelime anlamı olarak “gerçekte var olmayan, hayal ürünü, hayali” (TDK, 2005: 679)
olan fantastik genel anlamıyla devlerin, cücelerin, perilerin, büyücülerin, sihirbazların ve
büyülü diyarların olduğu her türlü olağanüstü anlatılara verilen addır. Birçok anlatı türünde
fantastik olarak değerlendirilebilecek olan unsurlar olabildiği gibi roman ve öykünün de ana
meselelerinden biri haline gelmiştir. Tür olarak fantastiğin tanımını yapan Todorov,
fantastiğe yapısalcı bir tutumla yaklaşır ve fantastiği şöyle tanımlar: “Fantastik, kendi doğal
yasalarından başka yasa tanımayan bir öznenin görünüşte doğaüstü bir olay karşısında
yaşadığı kararsızlıktır” (Todorov, 2004: 31).
Todorov, fantastiği olağanüstü ve tekinsiz arasında yaşanılan kararsızlıktan ibaret
görür. Buna göre fantastik, tam olarak bu ikisi arasındaki kararsızlık anında belirir. Yazar
bunu şu şekilde ifade eder:
“Tümüyle kendimize ait, tanıdığımız şeytanı, hava perileri, vampirleri olmayan
dünyada öyle bir olay meydana gelir ki, o bildiğimiz dünyanın yasaları bunu açıklamaya
yetmez. Olayı algılayan kişi iki olanaklı çözümden birisini benimsemek yolundadır: ya
duyulardan kaynaklanan bir yanılsama, düş gücümüzün yarattığı bir şey söz konusudur ve o
zaman yasalar olduğu gibi kalır; ya da olay gerçekten olmuştur, gerçeğin bir parçasıdır”
(Todorov, 2004: 31).
Berna Moran, Türk edebiyatında kaleme alınan fantastik eserlerin Todorov’un çizdiği
çerçevede değerlendirilemeyeceği gerçeğinden hareketle fantastik kavramına daha geniş bir
açıdan bakmayı uygun görür. Yazar, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III adlı kitabının,
Türk Romanında Fantastiğin Serüveni başlıklı yazısında Todorov’un tanımını açıklık getirir
ve kendisine göre şöyle bir tanım geliştirir: “Gerçekçiliğin mekân, zaman, karakter
kavramlarını, canlı cansız ayırımını tanımayan ve bildik dünyamızın ötesinde alternatif bir
dünyayı işin içine katan anlatıların tümüne verilen bir ad(dır)” (Moran, 1997: 60).
Fantastik edebiyatın ilk örneklerine Batı’da 18. yüzyılın sonlarında rastlanır. Türk
edebiyatında ise bu türün örnekleri Tanzimat dönemiyle birlikte görülmeye başlar. Ancak
henüz Türk romanının ortaya çıkmadığı bir dönemde sözlü geleneğimizde yaşayan
masallarda, halk hikâyelerinde, âşık hikâyelerinde, vilayetnamelerde ya da yazılı edebiyat
ürünü olan mesnevilerde doğaüstü varlıklara ve olaylara rastlamak mümkündür (Moran, 1997:
61). Yazdıklarında daha çok toplumu eğitmeyi amaç edinen Şinasi, Namık Kemal, Ahmet
Mithat Efendi gibi sanatçılar, “edebiyat-ı sahiha” düsturundan hareketle bilinçli bir şekilde
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fantastiğe yönelmezler. Onların esas gayesi yenilikleri topluma aşılamak ve yanlış gördükleri
düşünce ve değerlerden toplumu uzak tutmaktır. Sonraki dönemlerde fantastik eserler
görülmeye başlanmışsa da bu yapıtlarda fantastik, esas gaye olmaktan ziyade yazarların
savlarını iletmede kullandıkları bir araç olmaktan öteye geçmez. Bu yargı, Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın kaleme aldığı eserler için de geçerlidir. Zira o fantastiğe doğrudan toplumdaki
yanlış davranışları, hurafeleri ve inançları eleştirmek için başvurur.
Bu bildiride yazarın Efsuncu Baba romanı, Todorov ve Berna Moran’ın kuramla ilgili
görüşleri ışığında olağanüstü, tekinsiz ve kararsızlık bağlamında değerlendirilmiş olup
Gürpınar’ın politik ve toplumsal eleştiriyi fantastik üzerinden ortaya koyuş biçimi üzerinde
durulmuştur.

1.Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Efsuncu Baba
Hüseyin Rahmi Gürpınar, “17 Ağustos 1864 tarihinde, İstanbul Ayaspaşa’da doğar.
Aslen Aydınlıdır. Babası, Erzurum mevki kumandanı iken ölmüş olan Mehmet Said Paşa’dır”
(Sevengil, 1944: 24-25). Henüz küçük bir çocukken annesini kaybeder. Annesinin ölümünden
sonra içine kapanarak büyük bir yalnızlığa gömülür. Bunun üzerine babasının yanına Girit’e
gönderilir. Ancak babasının ikinci evliliğinden sonra anneannesinin yanına geri gelir. Teyzesi
ve anneannesinin gözetiminde büyür. Onlardan yemek yapmak, örgü örmek vb. birçok şey
öğrenmenin yanı sıra müziğe, estetiğe de ilgi duyar. Bundan dolayı da romanlarında kadın
karakterleri başarılı bir şekilde çizer. Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide
okuyan yazar, 1878 yılında Mekteb-i Mülkiye'ye girer. Geçirdiği hastalıktan dolayı 1880
yılında buradaki eğitimi yarıda kalır. Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde memur,
Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı olarak görev yapar. 1887’de Tercüman-ı Hakikat
gazetesinde yazmaya başlar. Bu tarihten itibaren birçok gazete ve dergide yazılar kaleme alır
ve yazarlığı kendine meslek haline getirir. Beşinci ve altıncı dönemlerde TBMM’de Kütahya
milletvekilliği yapar. Hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Heybeliada’da 8 Mart 1944’te
vefat eder.
Eserlerinde genellikle İstanbul’u, halkın sosyal yaşamını; geleneklerini, hurafelerini,
törelerini, batıl inançlarını ve aile içindeki geçimsizlikleri anlatmaya çalışır. Bunları
anlatırken sokağın dilini kullanmayı ihmal etmez. Toplumu eleştirirken mizahı da işin içine
katarak çoğu zaman eğlenceli olayların anlatıcısı olur. Bu durum biraz da onun yaşadığı
dönemin edebiyat anlayışlarından bağımsız bir sanatçı olmasından kaynaklanmaktadır. Güçlü
bir gözlem gücüne sahip olması, onun her milletten her çeşit insanı tanımasına ve onları kendi
kültürel kimlikleriyle eserlerinde yerleştirmesine imkân verir. Bu çalışmanın konusunu teşkil
eden Efsunca Baba romanı da bu bağlamda öne çıkar. Romanın fantastikle ilişkisine
geçmeden önce kısaca içeriğine değinmekte fayda vardır.
Romanın odağında yer alan ana karakter Ebulfazl Enveri Efendi; yani Efsuncu Baba,
sofu bir kişilik olarak bilinir ve İstanbul Cerrahpaşa, Hobyar semtindeki babasından kalan
konağında yaşamaktadır. Babasının da etkisiyle tılsıma, büyüye, sihre merak salmıştır. Define
aramaya, değersiz madenleri altına çevirmeye, yıldıznamelerden âlemin sırrını çözmeye, büyü
bozmaya ve geleceği öğrenmeyi de meslek haline getirmiştir. Enveri, batıl şeylere körü
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körüne bağlı, bilim ve felsefeyi ise sevmeyen biridir. Babasından kendisine Tılsımname kitabı
kalmıştır. Bu kitap, İstanbul’un hazinelerinin gömülü olduğu yerleri şifreli olarak
yazmaktadır. Bu definelerin en büyüğü de Binbirdirek Sarnıcı’ndadır. Kitaptaki bilgilere göre
Binbirdirek’teki anahtarın bulunması lazımdır. Ayrıca defineyi bulması için definenin yanında
duran insan görünümlü iki tane meleği bulması da gerekmektedir.
Defineyi bulmak için Binbirdirek Sarnıcı’na gelen Efsuncu Baba, şans eseri orada
bulunan Agop ve Kirkor isimli iki Ermeni’yi görür. Bunların, Tılsımname’de ismi geçen
Lahur ve Mahur adındaki iki melek olduğuna inanır. İkisini yanına alır ve öncelikle onlara
tılsımın bozulması gerektiğini anlatır. Karşılarındaki adamın deli olduğunu düşünen Agop ve
Kirkor kararsızlık yaşar; ama sonra bir fayda elde ederiz düşüncesiyle Enveri’ye ayak
uydururlar. Zaten ikisi de işsiz güçsüz olduklarından Enveri’nin talimatlarına harfiyen
uymaya karar verirler.
Kirkor ve Agop (Mahur ve Lahur) birkaç gece Enveri’nin evinde kalırlar. Enveri bu
evde karısı ve kızı Mevlüde ile yaşamaktadır. Kirkor ve Agop evde kaldıkları süre içerisinde
ilginç bazı olaylara şahit olurlar. Bir gece evde patırtı duyulur ve Enveri bu sesi çıkaranın
hayalet olduğuna inanmaktadır. Dışarıya çıktıklarında bahçe kapısının açık olduğunu görürler
Enveri bahçe kapsını açık bırakanın hayalet olduğunu düşünürken Kirkor ve Agop eve birinin
girdiğini, çıkarken de bahçe kapısını açık bıraktığını bilmektedirler. Kirkor ve Agop’u esas
şaşırtan şey ise bu yaşananların ev halkı tarafından yadsınmıyor olmasıdır.
Enveri, Kirkor ve Agop Tılsımname’den hareketle defineyi bulmak için yola çıkarlar.
Nihayet kitapta yazan kuyunun başına gelirler. Mahur, beline ip bağlanmak suretiyle kuyuya
sarkıtılır ve yukarıya seslenerek gerçekten aşağıda gizli bir cennet olduğunu söyler. Yukarı
çıktığında rengi atmıştır ve buradan derhal ayrılmaları gerektiğini dile getirir. Gerçekte ise
kuyunun dibinde Efsuncu Baba’nın kızı Mevlüde’ye talip olan Nurullah Hasip vardır.
Nurullah Hasip, Mahur’un kafasına silah dayar ve yukarı çıktığında onun, Mevlüde’nin
Nurullah Hasip’le evlenmesi gerektiğini Enveri’ye söylemesini ister. Bunun üzerine Mahur ve
Lahur, Enveri’ye bu isteği anlatan bir zarf bırakıp konağı terk ederler.
Şimdi de Todorov’un fantastik için ön gördüğü üç temel unsur olan olağanüstükararsızlık-tekinsiz kavramlarının izlerini romanda sürmeye çalışalım.
2. Fantastik Unsurlar
2.1.Olağanüstü
Olağanüstü durum ve olaylar, fantastiğin iki ucundan birini oluşturmaktadır. Sözlükte
olağanüstü, “Alışılmışın üstünde, benzerlerinden farklı olan, duyulmadık, görülmedik,
bilinmedik” (TDK, 2005: 1496) şeklinde tarif edilmektedir. Todorov ise olağanüstünün
tekinsizden farkını şu şekilde ortaya koyar: “Gerçekliğin yasaları olduğu gibi duruyor ve
anlatılan olayları açıklamaya yarıyorsa yapıt başka bir türe girer: tekinsiz türe. Ya da tersine
okuyucu olayı açıklamak için yeni doğa yasalarını kabul etmek durumundaysa olağanüstü türe
girmiş oluruz” (Todorov, 2004: 47).
Efsuncu Baba romanında olağanüstü çağrışımlar, durumlar geniş yer tutar. Eserde olağan dışı
varlıklar, cinler, mekânlara yer verilir. Ancak bunlar Efsuncu Baba’nın bildirdiklerinden
ibarettir.
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Metinde yer alan olağanüstü olay ve durumlarla yoğun bir biçimde karşılaşıldığı
söylenemez. Bu olay ve durumlar daha çok Tılsımname’de anlatılanlardan ibarettir. Ancak
Efsuncu Baba bu anlatılanların gerçek olduğu zannına kapılarak buna göre birtakım tavır ve
davranışlar sergiler. Yalnız bir şey vardır ki o da Tılsımname’nin Efsuncu Baba’nın eline
ulaşması sürecinde yaşananların tesadüfi olmadığı gerçeğidir.
Efsuncu Baba tılsım ve efsun ilmiyle ilgili araştırmaları esnasında İstanbul’daki bütün
tılsımlı defineleri haber veren bir kitap bulur. Bu önemli eser önce Rumcadan Arapçaya,
ardından da Türkçeye çevrilmiştir. Bu kitapta tılsımlı defineyle alakalı bilgiler yer almaktadır.
Tılsım etrafında daima iki melekle iki şeytanın dolaştığı, iblislerin meleklerin uyanık
olmadıkları bir zamanı gözetleyerek tılsıma ulaşma fırsatı kolladıkları belirtilir. Lakin kitapta
meleklerin de her an uyanık oldukları ve definenin gerçek sahibi olacak olan Müslüman
ortaya çıkıncaya kadar şeytanlarla mücadele ederek hazinenin ait olduğu kişiye teslimine
yardım edecekleri anlatılır. Tılsımname’de melekler, şeytanlar ve tılsımın nasıl bozulacağına
dair şu bilgilere yer verilir:
“Lahur ve Mahur ismindeki bu iki melek insanoğlu şeklinde ve insani bir işle meşgul
görünürler. Şeytanlar Kekre ile Mekre adında olup insan, hayvan, türlü şekil ve kılığa
girerler.
Binbirdirek’teki şifre halledilip Edirne ve Topkapıları arasındaki yere gidilince işaret
olunan mevkide uzunluğu bir arşından aşağı olmayan bir yılan, yeşil, sarı, siyah renkte üç
akrep bir kaplumbağa, bir kurbağa öldürülerek defineyi tutan tılsım bozulacak…” (EB, 25)

Olağanüstülüklerin hayaletlerle birlikte ortaya çıktığı anlar da vardır. Fakat bunlar
Efsuncu Baba’nın anlatımlarıyla şekillenir. Bir gece Enveri, Lahur ile Mahur’un odasına gelir
ve onları dışarı çıkarıp şöyle der: “- Ben bazı mesele sormak için hayalet davet ederim.
Bilirsiniz ya hayaletler cism-i latif olur. Onlar rüzgâr gibi yürürler. Bu adeta pat pat koştu.
Kaçarken merdivende ayağı sendeledi… Küt düştü. Yine kendini topladı. Arkasından koştum.
Bir gölge alt kat penceresinden atladı” (EB, 46-47). Ermenilerin “- Hırsız olmasın?” sorusu
üzerine Enveri, evin her tarafının efsunlu olduğunu ve eve hırsız giremeyeceğini söyler. Bazı
insanların gizlenme ilmi ile madde halinden ruh haline geçtiklerini belirtip bunların göze
görünmez olduklarını söyler. Bu ilmin sırrına kendisinin de vakıf olduğunu belirtir. İstese
şimdi gözlerinin önünden kaybolacağını ifade eder. Bazı geceler haberleri yokken odalarına
geldiğini ve bütün söylediklerini dinlediğini anlatır. Kirkor büyük bir telaş ve ürkmüş
gözlerle: “- İhtiyar hep bu lafları sahi söylüyorsun? Bizim odamıza gece geldin? Ne edip ne
konuşur isek gece gelip dinledin?” (EB, 46-47) diye gülünç bir şekilde şaşkınlığını belirtir.
Buna karşılık Efsuncu Baba: “- Dinlemedim. Çünkü siz melek iken bedene girmiş ruhlarsınız.
Sizde kötülük sapkınlık olmaz. Şimdi siz beni iyi dinleyin. “Gizlenme ilmi”nde bir dua vardır.
Onun bir noktasını yanlış okuyan ruh halinde iken vakitsiz bedene bürünür… Zannederim ki
bu kaçırdığım hayal o türdendir” (EB, 46-47) şeklinde açıklamada bulunur.
Yukarıda Tılsımname’nin Efsuncu Baba’ya ulaşmasında ortaya çıkan olağanüstülükten
söz edilmiş olup belki de romandaki en önemli olağandışı unsur olduğu belirtilmişti. Bu,
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Dindar Hacip isimli bir zatın başına gelenlerden ibarettir. Söz konusu durum romanda şu
diyaloglarla ortaya konur:
“Dindar Hacip bu felakete tevekkülle boyun eğer. Gece rüyalarında kendisine bazı
sırlar açıklanır. Mahpusluğunun üçüncü senesinde hastalanır. Boynundaki muskayı mahpus
arkadaşlarından hangisine teslim edeceği konusunda şaşkınlık yaşar. Etrafında hiç güvenilir
bir yüz görmez. Nihayet istihareye yatar. Âlem-i manada aksakallı bir ihtiyar görür. Kendisine
şu tavsiyede bulunur:
-

Üç gün kadar hapishaneye hafif bir mahkûmiyetle Beşir Anberi isminde bir
mahkûm gelecektir. Muskayı ona teslim et.

Hakikaten bu rüyada söylenen şey aynen gerçekleşir. Hacip, Tılsımname’yi Beşir
Anberi’ye teslim eder. Kendi de Cenabıhakk’a yürür” (EB, 54).
Görüldüğü üzere, Efsuncu Baba’ya gelen Tılsımname, rastlantı sonucu değil;
olağandışı bir şekilde gerçekleşmiştir. Asıl Tılsımname metni ise tamamıyla olağandışı
unsurlardan oluşmaktadır. Tılsımname’de bahsedilen definenin, Arabi aylardan birinin
cumartesine rast gelmeyen yedinci gecesinde insan suretinde ortaya çıkan Lahur ve Mahur
adlı melekler eşliğinde takva sahibi, namazında niyazında bir zat ile yola koyulmaları
sonucunda bulunacağı belirtilir. Beraberlerinde on kulaç uzunluğunda kalın, sağlam bir urgan,
küçük bir fener, bir buhurdan, bolca ödağacı, bir küçük ibrik ve bir dolu gülabdan almaları da
tavsiye edilir.
Ermişlerden bir zatın gelip en öndekinin elinden tutarak bu üç kişiyi yarım saat süren
bir yere kadar götürecek ve orada “Azat” kelimesini söyledikten sonra çekip gidecektir denir.
Bu üç kişinin orada fenerlerini yakıp batıya doğru yürümeleri bildirilir. Bundan sonrası
romanda şöyle anlatılmaktadır:
“Üç ihtiyar incir ağacı göreler. Bu ağaçların arasında bir tahta sandık vardır. Kapağın
açıp içinde mahpus bulunan üç kaplumbağayı dışarı salıverip azat edeler. Biraz daha
yürüdükten sonra bir dut ağacına rast gelirler. Bu ağacın altında uzun bir yılan yatar. Yılan
ölüdür korkmayalar. Bu yılan ölüsünü yedi parça edip beraber alalar” (EB, 55).
Tılsımname’de yazılan şeyler ilginç bir biçimde kahramanların yaşadıklarıyla
zamansal olarak da örtüşmektedir. Efsuncu Baba ve beraberindekiler defineyi ararken
geldikleri yönden sağa doğru saparak yüz elli adım kadar yürürler. Bu kez kutsal kuyu
karşılarına çıkar. Bu olağandışılık karşısında kitabın tavsiyesine uyan Efsuncu Baba, fenerini
söndürür. Mahur (Kirkor)’un beline ip bağlanır ve kuyuya indirilir. Bu andan itibaren,
olağanüstü ve tekinsiz arasında gelgitlerin yaşandığı; okuyucu ve Mahur hariç diğer
kahramanların da kararsızlıkta kaldıkları ilginçtir. Mahur kuyudan “- Duayı kesmeyiniz!
Gönül bağıyla hakka yalvarınız(...) - Elhamdülillah dualarınız kabul olundu. Dille tarife
gelmez, ucu bucağı görünmez bir bahçedeyim… Burada ilkbahardır, güller açmış, bülbüller
öter.” (EB, 64) şeklinde seslenir.
Bu andan itibaren Tılsımame’de yazılan şeyler birer birer gerçekleşmiştir. Böylelikle
hem okuyucu hem de kahramanlar olağanüstünün sınırlarına girmiş bulunmaktadır. Aynı
zamanda romanda tercih edilen sarnıç, su kuyusu, konak gibi mekânlar da olağanüstülükle
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tam bir bütünlük ve uyum arz etmektedir. Eserde olağanüstü ile tekinsizin kesiştiği ince
çizgide anlık kararsızlıkların varlığı metne büyülü bir hava katar.

2.2. Kararsızlık
Kararsızlık herhangi bir durum ya da olayın gerçek mi yoksa yanılsama mı olduğu
konusunda düşülen ikilemdir. Todorov, kararsızlığı fantastiğin olmazsa olmazı olarak
değerlendirse de kimi metinlerde kararsızlık anları sınırlı bir çerçevede yer alır. Efsuncu Baba
romanında kararsızlık anları yoğun olmamakla birlikte yazarın amacına uygun olarak romanın
belli kısımlarında yoğunlaşır ve metnin olağanüstüden tekinsize evrilmesiyle çözüme
kavuşturulur.
Romanda birçok sıra dışı olay yaşanır ve yaşanan bu olayları Efsuncu Baba’nın ev
halkı da normal karşılamaktadır. Karısı, Agop ve Kirkor’la karşılaştığında, kocasının onları
daha önce Tılsımname adlı kitapta gördüğünü, ev halkının da onları beklediğini söyler.
Defineyi bulmak üzereyken çocuğuyla gelen adamı anlattıklarında ise karısı; “- Göz
bebeğinin ortasında kedigözü gibi sarı bir elif vardı…” (EB, 45) diyerek onları hayretler
içinde bırakır. Bu noktada kahramanlarla birlikte okuyucu da kararsızlığa düşer. Kirkor ve
Agop, Enveri’nin kendilerine anlattıklarından sonra şöyle bir kararsızlık içine düşerler:
“- Zo bu ne iştir? Küçük dilimi yuttum…
- Ben büyüğünü dolma gibi ısırdım…
- Bu herif istediği gibi insan oloor. İstediğinde irüzgar oloor.
- Sus ol. Belkim yine bunda yanımızdadır. Bize dinloor” (EB, 49).
Metnin başka bir yerinde Ermeniler derin bir düşünceye dalırlar. Tılsımname’de yazılı
şeyler birer birer ve hemen hemen aynen gerçekleşmektedir. Gözleri bağlandıktan sonra
yedilme, incir ağaçları altındaki tahta sandıktan salıverilen kaplumbağalar ve arkasından yılan
ölüsünün bulunması onları oldukça şaşırtır. Karşılarına kuyunun çıkacağından da emindirler.
Bir müddet geçtikten sonra şu şekilde düşünmeye başlarlar:
“Fakat hep bu garip şeyler ne demekti? Bunları düzenleyen maddi ve manevi eller
bulunduğunu inkar etmek mümkün değildi. Şimdi maceranın en önemli aşamasına, yani
kuyuya yaklaşıyorlardı” (EB, 61).
Mahur kuyuya indirildiğinde Lahur, düşüncelerini açıkça dile getirmeye cesaret
edemez; ancak içinden şunları geçirir: “- Kirkor’un sesi kısıldı. Kuyunun dibinde boğuldu?
Cartayı çekti? Ne oldu? Yerin altında altın köşk, zümrüt kapı, elmas kafes, sırma saçlı
matmazeller olur hiç?” (EB, 66).
Kuyunun dibine indirilen Mahur aşağıda bahçelerin, köşklerin ve güllerin olduğunu
söyleyince, yaşananlara en başından beri inanmayan Lahur, kararsızlık içinde kalır. Yaşanan
bu ikircimli durum, iki kahraman arasında geçen diyaloglara da yansır.
“Lahur - Zo divane olma. Kuyunun dibinde güller açar?
Mahur - Vallah billah Mahur. Gülhane Parkı bunun yanında çöplük kalır” (EB, 64).
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Mahur kuyudan çıktığında yüzü kıpkırmızı olmuştur. Bu durumun sebebini merak eden
Lahur ile aralarında şu konuşma geçer:
“- Zo ağnaşılıyor ki kuyu dibindeki cennetin havası bu dünya yüzünden çok sıcaktır.
Suratın domatese dönmüş. Havuza düşmüş köpek gibi de sırılsıklam terlemişsin. (Kulağına
yaklaşarak) Zo söyle… Bize bağırdıkların hep sahidir?
Mahur- Yalan diyorum sanoorsun? Halam içine iman gelmedi?” (EB, 68).
Bu diyalogdan sonra da “metinden okura geçen bir kararsızlık varlığını sürdürmeye
devam eder. Olayların olağanüstünün sınırlarının dışına çıkarak tekinsizin alana girmesi de
aynı şekilde Mahur’un açıklamalarıyla gerçekleşir.

2.3. Tekinsiz Son, Mizah ve Toplum Eleştirisi
Fantastik metinlerde iki uçtan birinin olağanüstü diğerinin ise tekinsiz olduğu daha
önce belirtilmişti. Bu durum tekinsizin, olağanüstüden ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini
ortaya koymaktadır. Todorov’un ifadeleriyle söyleyecek olursak, “(…) Gerçekliğin yasaları
olduğu gibi duruyor ve anlatılan olayları açıklamaya yarıyorsa yapıt başka bir türe girer:
tekinsiz türe” (Todorov, 2004: 47).
Efsuncu Baba romanında çoğu kez olağanüstülükler yaşansa da esas itibariyle
yaşananların tekinsizin alanına girdiğini metnin sonlarına doğru daha açık bir biçimde anlarız.
Öyle ki yazar, yer yer okuyucuyu ikilemde tutmaya çalışsa da nihayetinde bu
olağanüstülüklere doğa yasaları içinde açıklık getirmek suretiyle asıl maksadını belli eder.
Zira Hüseyin Rahmi’nin fantastiğe yaslanması, bir türe yaklaşım hassasiyetinden ziyade
toplumsal ve politik eleştiri amaçlıdır. Bu yolla toplumun batıl inanç ve akideler hususundaki
tutum ve davranışlarını daha rahat bir zeminde eleştirme imkânı bulur. Pek tabii ki mizahı da
işin içine katmayı ihmal etmez. Zaten o, “fertlerin ve cemiyetin normal olmayan taraflarını
mizah yoluyla ve ironik bir üslûpla ele alan, tahlil ve tenkide tâbi tutan, roman tekniğini ise
tamâmiyle sosyal hicve dayandırmış olan bir romancı” (Göçgün, 1987: 1) olarak isminden söz
ettirir.
Hüseyin Rahmi, hayatın her cephesini yapıtlarında aksettirmeye çalışmış bir yazardır.
“Gülünç, iğnelenmeğe elverişli, iğrenç ve kaba taraflarını romanlaştırmış, İstanbul’un kenar
semtleriyle arka ve tenha sokaklarındaki ahşap ev ve konaklarda yaşayan İnsanların hayatını,
bizim insanımızın komedi ve mizaha düşkünlüğünü de dikkate alarak, etkileyici bir üslûpla
anlatmıştır” (Özbalcı, 2014: 207). Genellikle kahramanlarını kendi kültürel özellikleriyle ve
aksanlarıyla konuşturur; soytarı ve serseri kişilikleri tanıtmada ve eleştirdiği kişilerin komik
yanlarını aktarmada oldukça başarılı olmuştur. “Bütün bunları yaparken realist akıma bağlı
kalmak istemişse de, eserlerinde yer yer romantik çıkışlar, lüzumsuz araya girmeler, yersiz
mütalâa ve izahlar da göze çarpar. Ancak bütün bu kusurlu taraflarına rağmen, onun
romanları, yaşadığı dönemin bilinen toplum gerçeklerini yansıtmıştır” (Özbalcı, 2014: 207).
Yeniden tekinsize dönecek olursak, metinde Efsuncu Baba’nın tutum ve davranışları
çoğu zaman okuyucuyu kararsızlık içinde bıraksa da bu bölümlerden hemen sonra tekinsiz
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alana geçişler yaşanır. Tam da bu noktada mizahî/komik durumlar da ortaya çıkar ve tekinsize
farklı bir duygu katar. Bunun en güzel örneklerinden birisine, Efsuncu Baba ile Agop ve
Kirkor arasındaki ilk karşılaşmada cereyan eden şu diyalogda rastlanır:
“Enveri - Siz meleksiniz. Elbette buna bir akıl düşünürsünüz. Göklere inip çıkan
mahlûklar bu kadarcık bir yere yükselemezler mi?
Agop - Melaik pasaportumuz üzerimizde yoktur. Şimdicek bunda birer insan gibi
yaşooruz. Hem kimsenin gözü önünde uçamayız. Buna izin yoktur. Siz hiç melaik uçarken
gördünüz?” (EB, 36).
Görüldüğü üzere Agop ve Kirkor, ilk bakışta karakterleri ve konuşmaları itibariyle
komik unsurunu besleyen ve bunu başarıyla sürdüren kişilikler olarak dikkati üzerlerine
çekmektedirler. Bu doğrultuda romanın başka bir yerinde Efsuncu Baba, Hüseyni Lahuri’nin,
“Tu der Sühan şodi ve lezzet ez şeker gom şod,
Tu leb geşudi ve sirabi ez Güher gom şod (Sen konuştuğun zaman şekerin lezzeti azaldı. Sen
ağzını açtığında cevherin özü kayboldu)” (EB, 34) beytini okuduğunda, onun dinleyen Agop
ve Kirkor ikisi birden bir ağızdan “âmin…âmin…âmin” diyerek mizahî tonu daha da gülünç
bir seviyeye ulaştırırlar. Bu eylem ve durumlar, olayların tekinsizin sınırlarına girdiğinin de
habercisi gibidirler.
Aynı şekilde metnin bir başka yerinde mizahî durum, politik bir eleştiriyi de gündeme
getirir. Efsuncu Baba’nın gayr-i müslimlerin Allah’a dair sırlara ulaşmak için uçaklarla
göklere çıktıklarını söylemesi üzerine Agop şöyle bir yanıt verir:
“- He evet geçenlerde bir İngiliz uçağı ta yanımacak geldi. İçinde iki subay
oturuyordu. Benden cennetin yolunu sordular. Bilirsin söylemek için bize izin yoktur.
Anlaşıloor ki orası da hep İngiliz memleketidir deyi ortasına baryak dikecekler. Bir tekme
vurduysam denizin dibinecek gittiler” (EB, 35).
Efsuncu Baba’nın iki Ermeni’yi melek ilan etmesine rağmen durumun böyle
olmadığını anlamayacak kadar akli dengesini kaybetmiş olduğunu gösteren kısımlar da
mizahî bir biçimde gözler önüne serilir. Efsuncu Baba’nın,
“- Mahur melek olmana rağmen amma da ağır imişsin ha!.. Omuzlarımı çökerttin…”
(EB, 37) şeklindeki serzenişi, metnin mizah katmanına bir humor çeşnisi katar ki bu tam da
Hüseyin Rahmi’ye özgü bir üslup özelliğidir.
Kirkor ve Agop’un melek olmadığı gerçeği metnin başka bir yerinde benzer şekilde
mizahî bir dille anlatılır ve böylelikle metinde söz konusu edilen olay ve durumlar bir kez
daha tekinsiz alanına girmiş olur.
“- Bizi buraya gökten inme bir melaik deyi kabul ettiler…
- He…
- O karılar bilmezler mi ki biz melaik olmaktan çok uzak çapkın, cenabet, günahkâr
haytalarız…” (EB, 46).
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Eve giren hırsızın hayalet olduğunu söyleyen Efsuncu Baba kahramanlarla birlikte
okuyucu da yeniden olağanüstünün alanına çeker. Bahçeden sokağa açılan üç kapıyı inceleme
esnasında bunlardan birinin süngüsü ve kol demirinin açılmış olduğunu görürler. Aynı anda
evin penceresinden bir mırıltı da duyulur. Ermeniler kapıyı göstererek mizahi bir dille;
“- Baba işte ispatı üzerinde senin ruh dediğin meret bu kapıdan çıkmış gitmiş…
Besbelli burayı efsunlamayı unutmuş olmalısın” (EB, 48) demek suretiyle metni tekrar
tekinsizin sınırları içine çekerler.
Bunun yanı sıra yaşanan tuhaflıklara hayretle cevap bulmaya çalışan Ermenilerin
konakta bazı gizli işlerin döndüğünü fark etmeleri ve bunu olağandışı olarak kabul ettikleri
durumun izahı için mantıklı bir açıklama olarak kabul etmeleri de olağanüstünün ortadan
silinerek yerini tekinsize bırakacağının göstergesidir. Bu durum, Agop ile Kirkor arasında
vuku bulan diyaloglara da yansır.
“- Kaç defa söyleyeyim? Zo eğer kim evliya ola idi inanır idi ki biz melaikeyiz?
- Bizi bu evin karıları da öyle sanırlar. Onlar da budaladırlar dersin?
- Sanmoorlar. Öyle sanoor görünüyorlar…” (EB, 50).
Efsuncu Baba ve iki Ermeni kuyuyu bulmak için yedi bin adım atarlar. Ancak önlerine
hiçbir kuyu çıkmaz. Ermeniler hatanın Tılsımname’den mi yoksa Efsuncu Baba’dan mı
kaynaklandığını sorgulamaya başlarlar. Bu andan itibaren tekrar tekinsizlik gündeme gelir.
Ancak başka bir yöne doğru ilerleyip karşılarında kuyuyu görünce de yeniden kararsızlığa
düşerler. Kirkor kuyunun dibine inip geri geldikten sonra Agop hala şaşkınlık içindedir.
Kirkor’un elindeki keseye bakarak farklı şeylerin yaşandığını anlar. Agop’un;
“- Zo söyle bu ne iştir? Hep bu bağırdığın cennet teatrosu kuyunun dibinde oynoor?
Bu yeşil keseyi sana kim verdi?” (EB, 68) şeklindeki sorusuna cevap olarak Kirkor gizlice
fısıldayarak şu karşılığı verir:
“- Aman Agop ayağının dibini öpeyim… Şimdicek bana böyle şey sorma… Bir kerek
şuradan sağ ve canlı kurtulalım. Sonram sana hepsini ağnadayım” (EB, 68).
Bu konuşmanın ardından Kirkor, Agop’a gerçeği açıklayacağını; ancak biraz
sabretmesi gerektiğini; çünkü kendilerinin büyük bir tehlikede olduklarını belirtir ve
aralarında şu şekilde bir konuşma geçer:
“- Bugün gidip doktora muayene olacağım…
- Ne var ki?
- Sanoorum ki içimde yüreğim sakatlandı. Korkudan bir damarım patladı…
- Zo ne oldun? Kuyudan bağırdığın şeyleri sahiden hep gördün?
- Divanesin ahbar… Yerin dibinde çayırlıklar, altın köşkler, elmas kafesler, sarı saçlı
melaik olur hiç?” (EB, 72).
Nihayetinde Kirkor, olağanüstü gibi görünen bir dizi olaya açıklık getirmek suretiyle
okuru tekinsiz türün etki alanına çeker.
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“- Ahbar siz beni iple kuyunun dibine ağır ağır bırakır iken gittikçe etrafım daha
ziyade kararoor, karnıma korku doloordu. Kuyu gayetle genişti. Kenara çarpmayayım deyi
ellerimle taşları tutoordum. Nihayet dibi buldum. İçeride su yoktu. Daha ayaklarım yere
tamamıyla değdirmeden kuvvetli bir vücut bana sımsıkı sarıldı. Kollarımı çembere aldı.
Mümkün değildi ki ellerimi oynatayım. Bağırmak istediysemde kalın bir ses kulağıma, “sus”
deyi mır etti. Yine o zaman da şakaklarıma demir parçasına benzer iki soğuk şey dokundu.
Yavaşça “Bunlar nedir?” deyi sorduysam yine o ses cevap etti: İki revolver… Eğerleyim
sözlerimizden bir nokta aykırıya gidersen ikisi de beyninde patlayacaktır…” (EB, 72).
Efsuncu Baba bu gelişmelerden habersiz yine kendince önemli bir konu hakkında bilgi
almak için Lahur ve Mahur’un odasına girer; ancak onları orada bulamaz. Masanın üzerinde
bir zarf görür. Zarfı açar ve içindekileri okumaya başlar.
“Baba Efendi,
Biz gökten geldik. Vazifemiz sona erdi. Yine oraya çekildik. Şimdi gayet mühim bir
vazifemiz kaldı. O da kızın Mevlüde’yi Nurullah Hasip’e vermeni hatırlatmaktır. Bize emir
böyledir. Bu evlilik seni defineye sahip ettikten başka haneni bereket ve mutlukla
dolduracaktır. Dünyanın en mutlu adamı olacaksın”(EB, 74).
Efsuncu Baba, bu şartı yerine getirmek suretiyle definenin sırrına mazhar olacağı
düşüncesiyle kızı Mevlüde’yi Nurullah Hasip’le evlendirir. Bu noktada yazar, Ebulfazl
Enveri’nin şahsında ilim ve irfan yerine hurafelere bel bağlayan bireyleri ve toplumları
kıssadan hisse mahiyetindeki şu ifadelerle eleştiri bombardımanına tutar:
“Ebulfazl Enveri gibi bu çağda mucizeler arayan bir kaba sofuyu ikna için ona kuyu
dibinde bir cennet bahçesi göstermekten başka çare yoktu. Nurullah Hasip böyle hareket etti.
Mevlüde’yle evlenmeyi başardı…
Her insan, hatta her toplumu hoşlandığı yemle avlarlar. Mesele, böyle oltalara
tutulmayacak kadar insanlığımızı terbiye edebilmektedir” (EB, 76).
SONUÇ
Todorov’un çizdiği kuramsal çerçevede her ne kadar Türk edebiyatında fantastik
ürünler olmadığı ileri sürülse de, daha geniş bir perspektiften bakılacak olursa, bunun pek de
doğru bir hüküm olmadığı görülecektir. Dahası 80 sonrası Türk edebiyatında bu türden kayda
değer eserlerin kaleme alındığı da ortadadır.
Bu çalışmanın konusunu teşkil eden Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Efsuncu Baba romanı
da içeriğiyle bu türden bir okumaya elverişli metinlerdendir. Eserin asıl hareket noktası
toplumsal eleştiri olsa da yazarın bu tutumunu, fantastik unsurlarla daha gizemli ve ilginç bir
hale getirmeye çalıştığı aşikârdır. Metinde olağanüstü ve tekinsiz arasında yaşanan ikircikli
durumlar, metinden; dolayısıyla da kahramanlardan okuyucuya geçen kararsızlık anlarını
gündeme getirir. Bu hiç şüphe yok ki yazarın kurguladığı oyunun önemli bir parçasıdır. Bu
şekilde okuyucunun merak duygusunu romanın sonuna kadar canlı tutmaya çalışan Gürpınar,
sonunda araya bizzat girmek suretiyle yaptığı açıklamalarla oyunun büyüsünü bozar, okuru
toplumsal ve politik eleştirinin katı gerçekliğiyle baş başa bırakır. Böylece metnin, okurun
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muhayyilesinde geriye dönük yaşattığı belirli anların gülümseten, eğlendiren, düşündüren
hazzı kalır.
Ahmet Mithat Efendi geleneğinden gelme bir yazar olarak Hüseyin Rahmi, fantastiğin
ruhuna uygun olarak seçtiği konak, kuyu, su sarnıcı gibi mekânlarla romandaki büyülü havayı
daha da pekiştirme yoluna gider.
Romanın yüksek dozdaki mizah ve eleştiri silahı ise Efsuncu Baba gibi batıl inançların
şekillendirdiği bir dünyada yaşayan kişilerin ve bu kişilerin temsil ettiği zihniyetin
yerilmesinde bir üstünlük aracı olarak kullanılır. Bu tutumu, genel itibariyle yazarın üslubuyla
açıklamak da mümkündür.
Sonuç itibariyle, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın fantastiğe bir tür olarak yaklaşmaktan
ziyade hedefine etkili bir biçimde ulaşmada onu bir vasıta olarak kullandığını söylemek
gerekir.
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Музыка Пәнінің Оқушы Болмысын Қалыптастырудағы Ролі
Сауле ОСПАНҒАЛИЕВА1
Аннотация
Музыка, адамзат тарихында тылсым сыры мол өнер саласының бірі болып
табылады. Музыканың жалпы орта мектептерде оқытылатын пән ретінде енгізіліуінің
өзі оқушының тұлғалық болмысының қалыптасуында үлкен рольге ие екендігін
көрседі. Өйткені, музыка тек ізгілікті, сұлұлықты және жақсылық атаулыны тануға
үйретеді. Музыканы жақсы көру арқылы оқушы өмірді сүюді және қоршаған ортаға
деген құрметті үйренеді, қиял күшінің дамиды және асқақ армандар құруға үйренеді.
Яғни, музыка әлемін тану арқылы оқушының адами құндылықтарды бойына сіңіреді.
Музыка адамзат тарихында ежелден зерттеу тақырыбына арналған салалардың бірі
және Ежелгі Греция мен

Ежелгі Римнен

бастау алған музыка туралы зерттеулер

бүгінгі дейін жалғасын табуда. Шығыс әлемінде музыканы терең зерттеген философ
ойшыл Абу Насыр Ал Фарабидің еңбектері де бұл саланың ең үлкен жаңалықтарының
бірі болып табылады. Мақаламызда, мектепте өткізелетін музыка пәне сабағының
оқулығына қысқаша сипатта жасалып мазмұны туралы да йтылған. Сонымен қатар,
эмоциялардың дамуы; сөйлеу, есту және көру қабілетін дамыту; аналитикалық
қабілеттерді жақсарту; балалардың өзіндік ойын және шығармашылық белсенділігін
байыту секілді

музыканың

баланың

тұлғалық

қасиетін

дамытудағы бірнеше

функциялары да аталып өткен.
Кілттік сөздер: музыка, музыка пәні, музыка пәнінің функциялары
The Role Of Music In The Formation Of The Student's Personality
Abstract
Music is one of the most mysterious arts in human history. The very introduction of music as
a subject taught in secondary schools shows that it plays an important role in the formation of
the student's personality. After all, music only teaches to recognize goodness, beauty and
goodness. By loving music, students learn to love life and respect the environment, develop
imagination and create lofty dreams. That is, through the recognition of the world of music,
the student absorbs human values. Music is one of the oldest fields of study in human history,
and research on music, which originated in ancient Greece and ancient Rome, continues to
this day. One of the greatest innovations in this field is the work of the philosopher and

1

Алматы қаласы, Медеу ауданы, №12 мамандандырылған гимназияның музыка пәні мұғалімі sospangalieva@bk.ru
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philosopher Abu Nasir Al Farabi, who studied music in depth in the Eastern world. Our article
also summarizes the content of the textbook of music lessons at school. In addition, the
development of emotions; development of speech, hearing and vision; improving analytical
skills; Several functions of music in the development of the child's personality, such as the
enrichment of children's play and creative activity, were also mentioned.
Keywords: Music, music subject, functions of music subject
Öğrencinin Kişiliğinin Oluşumunda Müzik Dersinin Rolü
Özet
Müziğin devlet okullarında bir ders olarak okutulması, öğrencinin kişiliğinin oluşumunda
büyük bir rol oynadığını göstermektedir. Müzik, insana güzelliğı ve iyiliği tanımayı öğretir.
Öğrenciler müziği severek hayatı sevmeyi ve çevreye saygı duymayı, hayal gücünü
geliştirmeyi ve yüce hayaller yaratmayı öğrenirler. Yani müzik dünyasını tanınmasıyla
öğrenci insani değerleri özümser. Müzik, insanlık tarihinin en eski araçtırma konularından
biridir ve bu güne kadar yedi notanın gizemleri tam olarak açıklanmamıştır. Makalemizde,
okuldaki müzik dersinin ders kitaplarının içeriğini de özetlenmektedir. Ayrıca, makalede,
duyguların gelişmesi; konuşma, işitme ve görme gelişimi; analitik becerilerin geliştirilmesi;
çocukların yaratıcı aktivitelerin zenginleştirilmesi gibi müziğin çocuk kişiliğinin
gelişimindeki çeşitli işlevlerinden de bahsedildi.
Anahtar Kelimeler: müzik, müzik konusu, müzik dersinin işlevleri
Музыка Пәнінің Оқушы Болмысын Қалыптастырудағы Ролі
Музыканың адам өмірінде белгілі функциялары бар. Музыка функциялары
тұрғысынан тұлғалық, әлеуметтік, мәдени және тәрбиелік қасиеттерге ие. Музыканың
ролі адамзат тарихының алғашқы дәуірлерінен бастап өте маңызды ролге ие болды.
Музыканың пайда болуы Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римден бастау алады. Музыканың
ең алғашқы жәдігерлері біздің заманымызға дейінгі V ғасыр кезеңінде қолданылған
деген болжамдар бар. Ежелгі заманғы

музыка ғылымын зерттеушілері: Платон,

Аритотель, Пифагордың еңбектерінен кездестіруге болады2. Шығыс әлемінде болса,
музыка ғылымын терең зерттеген ортағасырдағы ең әйгілі ғалымдардың бірі біздің
ғұлама бабамыз Әбу Насыр Әл Фараби болып табылады. Әл Фарабидың «Музыканың
үлкен кітабы» атты трактаты орта ғасырдағы музыка саласындағы ең үлкен еңбек
болып қана қоймай музыка тарихында бұрын соңды зерттелмеген тың жаңалықтарымен
белгілі болды. Бұл трактат: музыка өнеріне кipicпe, музыка өнерінің теориялық
негіздері, музыкалық аспаптар және музыка композициясы деп аталатын төрт бөлімнен

2

Тынысбек Қоңыратбай, Әлемдік Музыка Тарихы, Өлке Баспасы, Алматы, 2010 жыл, 6-7 бет.
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тұрды және бұдан кейінгі кезеңдерде музыка саласының дамуындағы негізгі бағдар
ролінде қолданылды3.
Музыканың адам өміріндегі ролі туралы ойшылдардың көзқарастарына орын
берер болсақ: Платонның ойынша, музыка – адамды әсемдікке жетелейді және
азаматтың жан-жақты дамып, қайратты болуына ықпал етеді. Аристотельдің пікірінше,
музыканың бірнеше мақсаты бар, яғни, музыка адамды тәрбиелеуде және рухани
тазаруда қолданылады. Пифагор, музыканы интервалдар турғысынан зерттеген ғалым4.
Фараби болса, музыканың тәрбиелік мәнімен қатар, емдік қасиетінің бар екендігі
туралы да жазған5.
Ежелгі Египетте, Қытайда дәрігерлер музыкалық әуендер кез-келген ауруды
емдейді деп сенген, мысалы, хормен ән айту ұйқысыздықты емдеп, ауырсынуды
жеңілдетеді.

Ұлы математик және ғалым Пифагор музыканы ашулануға қарсы

қолдануды, оны интеллектті дамыту үшін пайдалануды ұсынды. Авиценна музыканы
психикалық науқастарды емдеуде өте тиімді қолданған. Музыканың адам ағзасындағы
маңызы зор. Бұл денсаулықпен өзара әрекеттеседі. Мысалы, Моцарттың музыкасы
күйзелісті

жеңілдетуге

және

эмоцияны

басқаруға

көмектеседі;

тірі

әуендер

қимылдардың үйлесімділігін жақсартады; классикалық музыка нервоздықты азайтуға
қабілетті. Музыкалық шығармалар мидың белгілі бір аймақтарына әсер етеді,
сондықтан олар баланың жағдайын түзете алады6.
Музыка тақырыбы ежелгі дәуірден бастап ойшылдардың трактаттарында зерттеу
объектісі ретінде орын алса, уақыт өте келе адамзат үшін ең қажетті рухани азық түрі
мен ғылым саласы халіне келді. Қазіргі таңда білім беру саласынның алғашқы
сатыларында міндетті пән ретінде оқытылып, ары қарай білім берудің сатылық
кезеңдерінде мамандық дайындайтын жеке ұйымдар (институттар, акамдемиялар,
факультеттер) және зерттелетін бір ғылым саласы болып та қалыптасты.
Білім беру саласының алғашқы сатыларынан бастау алатын музыка сабағы
оқушыларға тек музыкалық білім беріп қана қоймай, сонымен қатар, баланың
тәрбиелік, мәдени, рухани және эстетикалық тұрғыдан дамуына үлес қосады. Жалпы,
музыкалық білім беру арқылы баланың музыкалық дағдыларымен қатар музыкалық
емес дағдыларын да дамытады деп айта аламыз. Музыкалық дағдының қалыптасуы:
3

Тынысбек Қоңыратбай, Әлемдік Музыка Тарихы, Өлке Баспасы, Алматы, 2010 жыл, 230 бет.
Тынысбек Қоңыратбай, Әлемдік Музыка Тарихы, Өлке Баспасы, Алматы, 2010 жыл, 6-7 бет.
5
Жақыпбек Алтаев, «Әбу Насыр әл-Фараби «Музыканың Үлкен Кітабы», Шәмші ұлттық мәдениет және ғылымитанымдық журналы №4 (05) сәуір, 2009 жыл. 33 бет.
6
Коляда О.В., Гревцева Г.Я., Музыка как средства ыоспитаие личности в социально-культурной среде ВУЗА,
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26110, (2.10.2020)
4
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музыкалық білім алған бала көркемдік тұрғыдан дамиды, яғни, шығармашылығын
дамытады, қоғамдағы орны мен міндеттерін сезінеді, музыкалық аспаптармен
танысады, ән айта алатын болады, би билеуді меңгереді. Музыкалық емес дағды
ретінде адамгершілік құндылықты игеруі мысал бола алады және музыканы сүйетін
бала адамдарды жақсы көреді, қоғамды және өмірді сүйеді, рухани байлыққа ие
болады.
Музыка пәні мұғалімі музыкалық білім беруде баланың дамуына жағымды әсер
ететін қажетті қасиеттерді, музыканың баланың физикалық және психикалық дамуына
әсерін, музыканың балалардың тілдік қорының дамуына әсерін, музыкалық білімнің
концентрацияға әсері жайында жан жақты мәлметтерді толық меңгеруі қажет және
жұмыс нәтижелі болуы үшін қажетті шарттар мен жағдайларды дайындауы қажет.
Мектепте жеке және ұжымдық жүргізілетін музыкалық сабақтар балалардың жасына
және өзінің жеке қасиеттерін ескере отырып жүргізілуі керек, сонымен қатар
музыкалық білім беруде сабақтың ұзақтығы мен қарқындылығын анықтау да баланың
музыканы қабылдауы үшін өте маңызды.
Білім беру саласындағы Е.В. Бондаревская, Г.Я. Гревцева, Н. М. Борытко, М. В.
Циулин және т. б., ғалымдардың зерттеулерінде музыкалық тәрбиені жеке тұлғаның
әлеуметтенуіне ықпал ететін негізгі факторлардың бірі ретінде қарастырылған 7.
Музыка пәнінің мектептерде қажетті пән ретінде оқытылуында мәні орасан зор
десек болады. Мектепте 1-6 сынып аралығында жүргізілетін музыка пәнінде оқушылар
музыка саласындағы ең қажетті мәліметтермен қоса жалпы адамзат үшін маңызды
болып табылатын құндылықтарды танып біледі, мысалы; 1-сыныптың музыка
кітабының алғашқы сабағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнінен
басталады8. 1-сыныптағы музыка пәнінде балалар: өзім туралы, менің мектебім, менің
отбасым және достарым, бізді қоршаған әлем, саяхат, салт-дәстүр және ауыз әдебиеті,
тағам және сусын, дені саудың - жаны сау деген тақырыптарды меңгереді 9. Атап
өткеніміздей, бұл сыныпта балалар құндылықтар мен салауатты өмір салттың не
екендігін ұғынады, қазақтың ұлттық аспаптары туралы және салт дәстүр мен ауыз
әдебиетіне байланысты музыкалық туындылар түсіндіріледі. Бұл тақырыптарды
меңгере отырып, баланы бірінші сыныптан бастап музыка пәні арқылы ұлттық

7

Коляда О.В., Гревцева Г.Я., Музыка как средства ыоспитаие личности в социально-культурной среде ВУЗА,
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26110, (2.10.2020)
8
Музыка оқулығы, 1- сынып, М.А.Оразалива, С.Қ.Омарова, Алматыкітап баспасы, Алматы , 2019 жыл, 5 бет.
9
Музыка оқулығы, 1- сынып, М.А.Оразалива, С.Қ.Омарова, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019 жыл, 94-95
беттер.
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құндылыққа құрмет пен патриотизмге баулу болып саналады. Музыка пәнінің 2сыныпқа арналған оқулығының мазмұны10: өзім туралы, менің отбасым және достарым,
менің мектебім, менің туған өлкем, дені саудың – жаны сау, салт дәстүр және
фольклор, қоршаған орта, саяхат секілді тақырыптардан тұрады. 2 –сыныптың музыка
оқулығының кітап мазмұны ұқсас болғанымен бұл оқулықтан оқушы тың мәліметтерді
ала алады. Музык пәнінің 3 – сынып оқулығы11: Менің Отаным – Қазақстан,
құндылықтар, мәдени мұра, мамандықтар әлемі, табиғат құбылыстары, қоршаған
ортаны қорғау, ғарышқа саяхат және болашаққа саяхат секілді тақырыптардан тұрады.
Бұл оқулыққа енгізілген «мәдени мұра» тақырыбының озін оқып меңгерсе оқушыға ең
маңызды құндылықтарды бойына сіңіруіне ықпал ететіні сөзсіз. Музыка пәнінің 4сыныбындағы оқулығында: Менің Отаным – Қазақстан, құндылықтар, мәдени мұра,
мамандықтар әлемі, табиғат құбылыстары тақырыбындағы сабақтар қарастырылған 12.
Бұл сыныпта тың тақырып болып саналатын -

музыкадағы табиғат құбылыстары

тақырыбы, яғни музыканың түрлі құбылыстармен үйлесімділікте бола алатындығы
түсіндіріледі. 5 – сыныптың музыка пәні оқулығында13: Қазақ халқының музыкалық
өнері, қазақ халықының дәстүрлі тұрмыс-салт әндері және заманауи музыкасы, әлім
халықтарының музыкалық дәстүрі, музыка тілі – достық тілі атты тақырыптарды
қамтиды. 6-сыныптарға арналған музыка пәні оқулығында: классикалық музыканың
үздік туындылары, замануи музыкалық мәдениет, музыка және өнер түрлері, музыка
өмір

тынысы

деген

тақарыптар

қарастырылған14.

Бұл

оқулықта

оқушылар:

симфониялық музыка, опера, балет, дәстүрлі күйшілік өнер, дәстүрлі әншілік өнер,
эстрада және оның түрлері, джаз музыкасы, сондай-ақ музыканың поэзиямен және
бейнелеу өнерімен, театрмен және киномен байланысын және музыка мен технология
байланысы тақырыптарымен де танысады. Жоғарыда аталып өткен тақырыптар,
оқушыға тек музыкалық білім беріп қана қоймай, сонымен қатар баланың ой-өрісін,
интеллектуалдық және эстететикалық деңгейін дамытады.
Музыка пәні секілді сан қырлы тақырыпты қамтитын сабақтың игерілуінде,
оқушының бұл пәнді жақсы көруінде, оқушының музыкаға деген қабілетінің
ашылуында, әрине пән мұғалімінің ролі ерекше. Оқушыға музыкадағы тәрбиелік,
эстетикалық және мәдени құндылықтарды дұрыс түсіндіре білуі үшін, сол аталған
10

Музыка оқулығы, 2 - сынып, М.А.Оразалива, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019 жыл, 141-142 беттер.
Музыка оқулығы, 3 - сынып, М.А.Оразалива, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019 жыл, 157-158 беттер.
12
Музыка оқулығы, 3- сынып, М.А.Оразалива, С.Қ.Омарова, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019 жыл, 157-158 бет.
13
Музыка оқулығы, 5- сынып, М.А.Оразалива, С.Қ.Омарова, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019 жыл, 157-158 бет.
14
Музыка оқулығы, 6-сынып, А.Мұсақожаева, Ә.Саырова, М.Әбуғазы, Г.Ғизатова, Қазақ энциклопедиясы баспасы,
Алматы, 2018 жыл, 3 бет.
11
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құндылықтардың өзі мұғалімнің бойынан табылуы қажет. Тек сол жағдайда ғана
мұғалім музыканың сан қырлы призмасын оқушыларға аша алады. Музыка пәні
мұғалімінің игеруі қажет бұл күрделі ерекшелік әрине болашақ мұғалімнің бойында әлі
орнықпаған болуы мүмкін. Осы тұста мектептегі еңбек өтілі бар музыка пәнінің
мұғалімі нұсқаулық беріп бағыттай отырып болашақ жас маманға тәлімгер бола алады.
Жоғарыда қарастырып өткеніміздей, музыка, тек пән, ғылым саласы болып қана
қоймай, адамзат үшін ең қажетті рухани азық. Музыканың мектепте оқытылуы өскелең
ұрпаты руханияты бай азамат ретінде қалыптастыруда ролі өте үлкен. Музыка
оқушыны әдемілікке, сұлулуыққа, ізгілікке, тәрбиелілікке және өнерді сүюге үйретеді.
Баланың бойында осындай құндылықтыардың қалыптасуында музыка пәнінің ролімен
қоса, узыка пәнінің мұғалімінің де ролі зор. Музыка пәні мұғалімі музыканы оқушыға
үйретуде еңбегінің нәтижелі болуы үшін алдын ала жоспарланған бағдарлама,
нұсқаулықтар, көрнекі құралдарды дұрыс пайдалана білуі қажет. Музыка мұғалімінің
мақсаты музыка сабағын кешенді ережелерді ескере отырып және қажетті көрнекі
құралдарды пайдалану нәтижесінде оқушыларды музыкаға деген сүйіспеншілігін ояту,
және оқушылардың бойында ізгі құндылықтардықалыптастыру болып табылады.
Музыкалық білім оқушының қалыптасуында төмендегі әсерлері болады:
- эмоциялардың дамуы;
- сөйлеу, есту және көру қабілетін дамыту;
- математикалық, аналитикалық қабілеттерді жақсарту;
- қозғалыстардың дамуы;
- балалардың өзіндік ойын және шығармашылық белсенділігін байыту;
- жеке тұлғаны қалыптастыру.
Осылайша, оқушыларға әсер етудің көптеген тәрбиелік құралдарының ішінде
музыка маңызды орынға ие. Музыкамен тәрбиелеу процесінде адам музыкалық
құндылықтарды игереді, рухани дамиды, өнерге қосылады. Музыканы тыңдай отырып,
оқушы рухани өседі, жаңа қызығушылықтарды ашады, шығармашылық дамуға
ұмтылады.
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Музыка оқулығы, 2 - сынып, М.А.Оразалива, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019
жыл.
Музыка оқулығы, 3 - сынып, М.А.Оразалива, Алматыкітап баспасы, Алматы, 2019
жыл.
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Музыка оқулығы, 4- сынып, М.А.Оразалива, С.Қ.Омарова, Алматыкітап баспасы,
Алматы, 2019 жыл.
Музыка оқулығы, 5- сынып, М.А.Оразалива, С.Қ.Омарова, Алматыкітап баспасы,
Алматы, 2019 жыл.
Музыка оқулығы, 6-сынып, А.Мұсақожаева, Ә.Саырова, М.Әбуғазы, Г.Ғизатова, Қазақ
энциклопедиясы баспасы, Алматы, 2018 жыл.
Жақыпбек Алтаев, «Әбу Насыр әл-Фараби «Музыканың Үлкен Кітабы», Шәмші ұлттық
мәдениет және ғылыми-танымдық журналы №4 (05) сәуір, 2009 жыл.
Тынысбек Қоңыратбай, Әлемдік Музыка Тарихы, Өлке Баспасы, Алматы, 2010 жыл.
Гребенюк Елена Валерьевна, Становление Профессиональной Компетентности
Будущего Учителя Музыки в Процессе Изучения Педагогических Дисциплин,
Автореферат,
Санкт-Петербург,
2005
год.
https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01002853652.pdf, (10.10.2020)
Ш.Құлмаханова, Б.Сүлейменова, Музыка Оқыту Әдістемесі, Жалпы білім беретін
мектептің 3-сынып мұғалімдеріне арналған, Атамұра баспасы, Алматы, 2018 жыл,
https://infourok.ru/muzika-oitu-distemesi-sinip-oushilarina-arnalan-3374683.html,
(09.10.2020)
Маштақова Назгүл
Жәдігеровна,
Музықалық
білім беру педагогикасы.
https://www.azbyka.kz/muzykalyk-bilim-beru-pedagogikasy, (11.10.2020)
Коляда О.В., Гревцева Г.Я., Музыка как средства ыоспитаие личности в социальнокультурной среде ВУЗА,
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26110,
(2.10.2020)
Төкенова Анар Сағидоллаевна, Музыка мұғалімінің педагогикалық кәсіби дайындығы
https://infourok.ru/muzika-malimini-pedagogikali-ksibi-dayindii-2111370.html (10.10.2020)
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Абай ілімі және тұлғалық даму философиясы
Abai's doctrine and philosophy of personality development
Nurgul ABDRAZAKOVA 1
Symbat ILGİDAEVA2
Aigul ABDRAZAKOVA3
Абай Құнанбаев-қазақ халқының ұлы ойшылы, ақын, қоғам қайраткері. Абайды
болмыстың сан-қырлы мәселелері толғандырғаны хақ. Философиядағы адам, адам
өмірінің мән-мағынасы, адамның тұлғалық қасиеттері мәселелері Абайдың да
шығармашылығының өзегіне айналды. Мен кіммін? Адам өмірінің түпкі мән-мағынасы
неде? Адам кім? сұрақтарын қарастырған Абай, адам туралы сұрақтардың жауабын бір
жүйеге салып, «толық адам» сатысына жеткізуді ойлады.
Қазіргі кезеңде тұлғалық даму қоғамның бір үрдісі іспетті. Тұлғалық дамудың
түрлі әдіс-тәсілдері мен ақыл-кеңестерге толы кітаптар мен дәрістер көптеп ұсынылуда.
Соның ішінде батыстық ілімдер кең танымалдыққа ие болуда. Бірақ Абай осы
сұрақтарға өз шығармаларында, қара сөздерінде толыққанды тоқталып өткен. Ойшыл
философиялық шығармаларында адам баласының өмір сүру мақсатын, сол мұратына
жету жолын ашық та, астарлап та көрсетеді. Кемелдену, тұлғалық жетілу,
парасаттылық – адам өмірінің мақсаты екендігін айтады Абай. Тұлғаның жетілуінде
маңыздысы– рухани жетілу, яғни жанды жетілдіру екендігіне баса назар аударады.
Абай Құнанбаев адам жаратылысының қыр-сыры туралы әл-Фараби, Жүсіп
Баласағұни, Махмұт Қашқари, Қожа Ахмет Яссауи бабаларымыздың ілімінен нәр алып,
басшылыққа алып, адам болмысының мән-мағынасын аша түсті.
Философияның әрбір тарихи кезеңдерінде философтар адами болмысты сақтау,
қалыптастыру, тұлға мәселесіне жүйелі жауап ұсынуға тырысқан. Бірі адамды
қайырымды ерге теңесе, бірі адам табиғатынан зұлым деген тұжырымға келген
болатын.
Әрине, адам мәселесін түрлі көзқарастар тұрғысынан, түрлі ғылым тұрғысынан
қарағанда ғана оның мән-мағынасы ашылады. Тұлғалық даму сұрақтарының жауабын
адам болмысының мән-мағынасы мен адамды тану арқылы табуға болады.
Сократ хакім де сол себепті «Өзіңді таны» деп тұжырымдады. Өзіңді тану,
әлемді тану Сократша. Өзіңді тану өзіңмен, қоғаммен, табиғатпен, әлеммен
үйлесімділікте болу. Өзіңді тану-Жаратушыңды тану. Өзін таныған адам,
адамгершіліктің алтын заңын аттамас, саналы түрде ғұмыр кешері хақ.
Адамның дамуы, өзін-өзі тануы, тұлғасын дамытуы- бұл өте ұзақ, қарамақайшылыққа толы процесс. Диалектика заңдылығына сәйкес, адамның рухани,
психикалық, саналы, яғни жаңа сапаға, жаңашалануға өтіп отыруы.
Енді, Абайдың көзқарастарына тоқталайық.
Адамның тұлғалық дамуына қатысты тұжырымдардың бірі адамдардың дамуын
кездейсоқ, басқарымға келмейтін өзінше жүрісі бар, дамуы өмір шарттарына тәуелсіз,
сондықтан, тумадан берілген күштерге байланысты; адамның дамуын ешкім, еш
уақытта өзгертуі мүмкін емес деген позицияны Абай 37 қара сөзінде «Мен егер закон
қуаты қолымда болса, адам мінезін түзетіп болмайды деген кісінің тілін кесер едім» деп
1
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теріске шығарады. Тұлғалық даму философиясында бастысы мінез-құлық
қалыптастыру. Қазіргі таңда да бұл өзектілігін жоғалтпаған.Бұл жөнінде Шәкәрім
Құдайбердіұлы:
Сөзіңді түзе - әдетіңе айналады,
Әдетің - мінезіңе айналады.
Мінезің - сенің тағдырың дейді.
Мінезді қалай қалыптастырамыз? Бұл сұрақтың да жауабын Абай бабамыздың
қара сөздерінен табамыз. 17 қара сөзінде Қайрат, ақыл, жүрек үшеуінің өз өнерлерін,
артықшылықтарын айтып, таласып келіп, ғылымға жүгінгендігін баяндайды.
«Ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып, айтыпты:-Сен үшеуіңнің басыңды
қоспақ-менің ісім, - депті. Бірақ билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл, сенің
қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді; Қайрат, сенің қаруың көп, күшің сол,
сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды
босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрін жүрекке билет,-депті. Осы үшеуің бір
кісідей менің айтқанымдай табыссаңдар, табаның топырағы көзге сүртерлік қасиетті
адам сол» деп жазған қара сөзіндегі тәлімі, Яссауи бабамыздың іліміндегідей Халыққа,
Еліне қызмет етудің шарты-топырақ сипатты болу, нәпсіні тию.
Бұл жөнінде де Абай
Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең,
Мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең! деген болатын.
Толық адамның тұлғасында болу керек қасиеттер «Ғылым таппай мақтанба»
өлеңінде айқын көрсетілген. Бес нәрседен қашық бол, Бес нәрсеге асық бол, Адам
болам десеңіз деп, ары қарай адам бойында болуы керек қасиеттерді тізбектей
жөнеледі. Олар тұлғалық дамуда қалыптастыру керек қасиеттер: талап, еңбек, терең ой,
қанағат, рахым. Бұл қасиеттердің сынын ашар болсақ:
1.Талап. Талап дұрыс, мақсатқа бағытталған болуы шарт. Абайдың
«Білімдіден шыққан сөз, Талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын білуге,
Көкірегінде болсын кез» деген өлең жолдарындағы талап, көкірек көзімен ұғынып,
талпынатын талап;
2.Еңбек. Құр талаптан нәтиже шықпас. Талаптан нәтиже шығуы үшін
еңбектенген абзал. Бұл туралы Абай «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің мен
ақылың екі жақтап» деп, табыс пен жетістіктің, жан-жақты дамудың кілтін еңбекпен
байланыстырады. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз «Білімің-шырақ, халің-пілте, көз
жасың-жағатын май» болсын деген ұлағатты ойында білім алу жолындағы еңбектің
рөліне бейнелеп сипаттама береді. Білім жолындағы еңбек пе немесе кәсіп жолындағы
еңбек пе, еңбектің кез келген түрі ыждағаттылықты қажет етеді.
3. Терең ой. Еткен еңбек жүйелі, мақсатқа бағытталған болуы үшін терең ой
керек Абайша.
4. Қанағат пен рахым адамның имандылығының, парасаттылығының көрінісі;
Осылайша Абай адамның тұлғалық дамуына бағдар көрсететін жол ретінде
талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахымды көрсетеді.
Тұлғалық дамуды көксеген адам, өзіндегі адамдық мән-мағынаны аша түседі.
Адам сұрағын Абай «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы
жүрек» деп тәмәмдайды.
Ыстық қайрат-бұл бойыңдағы қуатыңды, күш-жігеріңді игілік жолындағы
ізденімпаздыққа, шығармашылыққа, жасампаздыққа бағыттау.
Нұрлы ақыл-ақылдың иманды, адамгершілікті, махаббат пен изгілікке тұнып
тұруы
Жылы жүрек-адамсүйгіштік, жүректегі иман, адамилық,
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Тұлғалық дамуға ұмтылған адам, толық адамның қасиеттерін бойына сіңіру
жолындағы адам. Бұл жөнінде Абай «Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста, Сонда толық
боласың елден бөлек» дейді. Абай философиясының орталығында тұрған адам, олрухани тұрғыда кемелденген адам.
Хакім Абай 15 қара сөзінде де тұлғалық дамуды шыңдаудың тағы бір жолын көрсетеді:
«Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса
жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал! Сол алдыңғы есеп
алғаннан бергі өмірді қалай өткіздің екен, не білімге, не ахиретке, не дүниеге жарамды,
күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ, болмаса, не қылып өткізгеніңді
өзің де білмей қалыппысың?»
Өзіңнен есеп алу адамның саналы ғұмыр кешуінің белгісі. Өзіңнен есеп алу
уақытыңды, энергияңды басқару, мақсатынды, айқындау, мінез қалыптастырудың
алғышарты.
Дана Абай «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңінде: «Ақырын жүріп, анық бас,
Еңбегің кетпес далаға» деп, адамның тұлғалық дамуында аз-аздан, бірақ үздіксіз
дамудың маңыздылығын көрсетеді. Бұл ойы жапондық Кайдзен философиясына ұқсас.
Адам бойындағы адамшылдық қасиеттердің бірі-ұят. Бірақ адамдар шын
мәніндегі ұяттың не екендігін біледі ме екен? Ойшыл Абай 36 қара сөзінде ұят туралы
«Бір ұят бар-надандықтың ұяты, жас бала сөз айтудан ұялған секілді, жақсы адамның
алдына жазықсыз-ақ әншейін барып жолығысудан ұялған секілді. Не шариғатқа теріс,
не ақылға теріс жазығы жоқ болса да, надандықтан бойын керістендіріп,
шешілмегендік қылып, ұялмас нәрседен ұялған мұндай ұят шын ұялу емес-жамандық.
Осы қара сөзден Ұяттың мұндай түрі адамның жетіліп, дамуына кедергі келтіретін,
тежейтін мінез екендігін білеміз». Ой-толғанысын «...ар мен ұятқа терістіктен сілкініп,
бойын жиып ала алмаған кісі,........, адам ба өзі?» деп сұрақ қояды.
Ұят-ол, әділеттілік жолында күресе білу. Ұят- Жаратушыдан берілгенді
дамытып, кемелденду.
Абай философиясы өзіне дейінгі философтардың ойымен ұштасып, өзінен
кейінгі ойшылдардың ой- толғаныстарымен де қабысып жатады. Абай
философиясындағы болмыс, адам, әлеуметтік-этикалық сұрақтары, негізгі мәселесі
адам бола отырып, адаммен байланысты шешіліп отырады. Абай Құнанбайұлының
философиясы ғасырлар өтсе де, өзектігін жоймайды және адамзат ой-санасының дамуы
барысында туындап отыратын сұрақтардың айқын жауабын табу жолындағы бағытбағдар.

The article considers human problem in Abai philosophy, the essence of human being, the
ways of forming character and basic formation of personal development.
Keywords: Personality, philosophy, man, conscience, morality, faith, man, character
Түйінді сөздер: Тұлға, философия, адам, ар-ұят, адамгершілік, иман, адам, мінез
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Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-i Hizanî) İle İlgili Menkıbelerdeki Motifler Üzerine Bir
İnceleme
Hakan İNAN1
Özet
İslamiyet’in Anadolu’da yayılması, tasavvuf ve tarikatların etkisiyle birçok dini
şahsiyet yetişmiştir. Bu kişiler için tekil olarak veli, çoğul olarak da evliya terimleri
kullanılmıştır. Velilik, kişisel ve toplumsal bir etki alanı oluşturmuştur. Veliler etrafında hem
yaşarken hem de ölümlerinden sonra birçok inanç ve uygulama gelişmiştir.
Velilik etrafında aynı zamanda bir anlatı türü olarak menkıbe olarak adlandırılan bir tür
gelişmiştir. Menkıbe; Arapça bir kelimedir, aslı menkıbe, çoğulu menakıptır. Övülecek iş,
davranış ve nitelik anlamını taşımaktadır. Halk anlatısı olarak da din büyükleri, veli, ermiş
kabul edilen kişilerle, çeşitli alanlarda kendini kabul ettirmiş kişilerin hayatlarında oluştuğuna
inanılan olağanüstü olayları anlatan yazı ve anlatılara menkıbe veya menakıpname adı verilir.
Menkıbeler, menkıbede konusu edilen kişinin güzel işlerini, sözlerini, mucizevî hallerini veya
hayatını hikâye ve hatıra imiş gibi nakleden anlatılardır.
Motif kelimesi; Latince ‘‘motivum’’ kelimesinden türetilmiş, uyarıcı, harekete geçirici ve
tahrik edici gibi anlamlara gelmektedir. Menkıbelerde olduğu gibi, edebiyatın sözlü anlatı
türlerinde birer mihenk taşı olan motiflerin en önemli özelliği; bu anlatıların kalıcılığına da
katkı sağlamasıdır.
Bu çalışmada Nakşibendi tarikatının Halidî kolunun Anadolu’daki öncü isimlerinden,
anılan tarikat müntesiplerince “gavs” olarak kabul edilen Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-i
Hizanî)’nin menkıbelerindeki motifler incelenecektir.
Seyyid Sibğatullah Arvâsî, son dönem Osmanlı âlim ve velilerindendir. M. 1779 yılında
günümüzde Van ilinin bir ilçesi olan Bahçesaray (Müküs)’ın Arvas Köyü’nde dünyaya
gelmiştir. İsmi, Sibğatullah olup “Gavs-ı Hizanî” veya “Gavs” lakaplarıyla anılmaktadır.
Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyet dönemlerinde dinsel geniş bir etkiye sahip
“Arvâsî” ailesine mensuptur.Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in nesline olan
nisbetinden dolayı da seyyid olarak anılmıştır. Miladî 1870 yılında vefat eden Seyyid
Sibğatullah Arvâsî’nin kabri, Bitlis ilinin Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündedir.
Gavs-ı Hizanî ile ilgili olarak, öncelikle İslam ve tasavvuf ilişkisi ile birlikte tarikatlar,
Nakşibendi ve bağlı Halidî kolu hakkında kısa bilgiler verilecek, Gavs Hazretlerinin hayatı,
eğitimi, ailesi, tasavvuf anlayışı, Minah adlı eseri ve hakkında anlatılan bazı menkıbeler ve
bu menkıbelerde görülen motiflere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tarikat, Arvasiler, Gavs-ı Hizanî, Menkıbe, Motif.
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A REVIEW ON MOTIFLER IN MENKIBES RELATED TO SEYYİD
SIBĞATULLAH ARVÂSÎ (GAVS-I SERVICE)
Abstract
The spread of Islam in Anatolia has grown many religious figures due to the influence of
mysticism and cults. For these individuals, the terms "singular" and plural evliya were used.
Veliance has created a personal and social domain. Many beliefs and practices have
developed around parents both while living and after their deaths.
Around veliness has also developed a species called menkbe as a narrative type. Menkıbe; It's
an Arabic word. It means work, behavior and quality to be praised. As a public narrative,
writings and narratives describing extraordinary events that are believed to occur in the lives
of religious greats, velaves, people who have been accepted in various fields are called
menkıbe or menakıpname. Menkıbeler are narratives that transfer the good deeds, words,
miraculous states or life of the subject as if they were stories and memories.
The word motif is; Derived from the Latin word "motivum", it means stimulating, mobilizing
and provocative. As in menks, the most important feature of motifs, which are a cornerstone
in the oral narrative genres of literature; contributes to the per lasting of these narratives.
In this study, the motifs of Sayyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-i Hizanî), one of the leading
figures of the Khalidi arm of the Nakshibendi sect in Anatolia, which is considered "gavs" by
the so-called cult müntes, will be examined. Sayyid Sibğatullah Arvâsî was a recent Ottoman
scholar and his heir. M. was born in 1779 in Arvas Village of Bahcasaray (Müküs), a district
of Van Province. His name is Sibğatullah and he is nicknamed "Gavs-ı Hizanî" or "Gavs". He
belongs to the "Arvâsî" family, which had a religious influence during the last period of the
Ottoman Empire and the Republican period. Prophet Muhammad (PBUH)' it has also been
called sayyid
because of its relative ly in its generation. The tomb of Sayyid Sibğatullah Arvâsî, who died
in 1870, is located in the village of Bagplada in Hizan district of Bitlis province.
In relation to Gavs-ı Hizanî, brief information will be given about the cults, Nakshibendi and
its affiliated Khalidi branch, along with the relationship between Islam and mysticism, and
will be given brief information about the life, education, family, mysticism of His Holiness,
his work Minah and some of the menkıbes described about him and the motifs seen in these
menks.
Keywords: Cult, Arvasi, Gavs-ı Hizanî, Menkıbe, Motif.

GİRİŞ
İslamiyet, 1,6 milyar ile Hristiyanlıktan sonra, dünyadaki en popüler ilahi ikinci din olup
peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’ dir. İslamiyet dini tek tanrılı dinlerden olup kitabının adı
Kuran-ı Kerim’dir. İslamiyet, nakil dini olduğu, yani dini bilgilerin Allahu Teâlâ’dan vahiy
yolu ile Peygamber Efendimize geldiği, dini tebliğde muhatabın O olduğu, Kur’an-ı Kerim’in
gerçek tefsirini sadece O’nun yapabileceği, Müslümanlarca bilinen bir gerçektir.
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Hülasa, Kur’an-ı Kerim’in muhatabı peygamber Efendimiz ise, Kur’an-ı Kerim’in tefsiri olan,
Hadis-i şeriflerin muhatabı da âlimlerdir. Bizler, doğrudan Kur’an-ı Kerim’den hüküm
çıkartamayacağımız gibi, hadis-i şeriflerden de doğrudan hüküm çıkartamayız; ancak
âlimlerin çıkarttığı hükümlerle ancak amel edebiliriz. Yüce dinimiz İslamiyet, ilmin, irfanın,
bilginin, kültürün her türlü gelişmenin yanında olmuştur. Dinimize ait meselelerde de,
âlimleri devre dışı bırakamayız.
Çalışmamızda, tasavvufta seyr-i sülûkunu tamamlayıp, irşada ehliyetli ya da icazetli Mürşid-i
kâmil derecesine ulaşan Seyyid Sibğatullah Arvâsî (k.s.) Hazretleri ve menkıbeleri hakkında
bilgi verilecek, geniş bilgıler yüksek lisans tezi olarak üzerinde çalışılmaktadır.
Aynı zaman da bir mutasavvıf olan Arvasi, tasavvufta en yüksek makam olan gavsiyet
makamına ulaşarak, Bitlis- Hizan- Gayda’dan İslam’ı yaymaya çalışmasından dolayı ‘’Gavs-ı
Hizani’’ olarak anılmaktadır.
Çalışmamızda 19. yüzyıl Osmanlı âlimlerinden daha çok Hakkâri-Van-Bitlis üçgeninde
yaşamış Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Kudduse Sırrihu)Hazretleri, bütün yönleriyle (ailesi,
eğitim durumu, tasavvufa bağlılığı, tarikata intisabı, irşat faaliyetleri, ilgili menkıbeler, geçen
motifler ve gösterdiği kerametler) ele alınacaktır.

İSLAM DİNİNİN İLİM, ÂLİM VE TASAVVUF ANLAYIŞI
1.1.1.İslamın İlme Verdiği Önem
İlim sözcüğü, Arapça’daki ‘’ilm’ ’kalıbından gelmektedir. ‘’Bilgi, özellikle de teorik bilgi,
bilim’’ anlamına gelmektedir yani ilim ile bilim sözcükleri eş anlamlıdır.
(https://evrimagaci.org/)
İlim öğrenmenin her yaşta, kadın erkek herkese farz olduğunu ilan eden Rasulullah (sav), bir
hadis-i şerifinde de şöyle buyurmuştur:
“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak
olursun.”
De ki; Ey Muhammed (SAV). Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bunu ancak akıl sahibi
olan düşünenler iyi bilir.
1.1.2. Dinimizin Âlimlere Verdiği Değer
İlmin zıddı cehalet olduğu gibi, âlimin zıddı da cahildir. Nasıl ki ilimle cehalet eşit olmadığı
gibi, bilenlerle bilmeyenler de eşit değildir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de: “Hiç bilenlerle
bilmeyenler bir olur mu?” şeklinde ifade edilir.
Âlimler peygamberin varisleridirler. Sizin karanlık yolunuzu aydınlatırlar. Âlimin mürekkebi
şehidin kanı gibidir.
Hz. Ali (r.a.) Hazretleri: ‘’ Bana bir harf öğretenin kölesi olurum’’ demek suretiyle âlime
saygının ölçüsünü vermektedir (https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=15278)
1.1.3. İslam’da Tasavvuf Anlayışı
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1.1.3.1. Tasavvuf Nedir?
Zaman içerisinde pek çok tasavvuf tarifi yapılmıştır. Bu durumda tasavvufun nazari ve akli
değil de tecrübî bir ilim olmasının payı büyüktür.
İbn-i Haldun’a göre: “Bu ilim İslam toplumlarında ortaya çıkan şer-i ilimlerden birisidir. Asıl
şudur: tasavvuf ehlinin yolu sahabe ve tabiundan gelen selefiyye büyükleri nazarındaki hak ve
hidayet yolu idi. Tasavvufun esası dünya ziynet ve güzelliklerinden yüz çevirmek,
insanlarının çoğunun meylettiği mal, makam ve diğer dünya zevklerinden kalbini ayırarak,
halktan ayrı davranarak hakka yönelmek, ibadet ve taata sarılmaktır.” (Oğur, 2019:4).

TARİKAT, NAKŞİBENDÎ TARİKATI VE HALİDÎLİK KOLU
2.1.1. Tarikat, Doğuşu ve Özellikleri
Tarikat; Arapça yol demektir. Bu kelime bir bakıma metot, usul anlamına gelir (Güngör,
1996: 1246). Tarikat bir din ve mezhep değil, dini anlama ve yaşama şeklidir. İnsanı terbiye
için kurulmuştur.
2.1.2. Nakşibendi Tarikatı
2.1.2.1. Nakşibendî Kavramı
Tasavvuf genelde insanı, özelde onun merkezi konumunda olan gönlünü esas alan bir
düşünce, eğitim ve yaşayış biçimidir. Başlangıçta ferdî eylemler şeklinde ortaya çıkmış,
sonrasında ekolleşme ve müesseseleşme süreci gerçekleşmiştir. Ardından da tarîkatlar
teşekkül etmiştir. Meydana gelen bu tarîkatlardan birisi de Nakşibendîlik’tir.
Nakşibend, “nakş” ile “bend” kelimelerinden oluşmuş bir terkiptir. Bir isim değil sıfattır;
ancak isim gibi meşhur olmuştur.
Nakş, bir şeyi bir yere nakşetmek, nakış gibi işlemek, hiç çıkmayacak hâle getirmek, mühür
gibi kazımaktır. Bend, Farsça bir isim olup, dilimizde hem isim, hem sıfat olarak
kullanılmaktadır. İsim olarak, bağ, kelepçe, baraj, bent, kemer gibi manalara gelmektedir.
Sıfat olarak, sıkıca bağlı, iyice bağlayan, kuvvetlice bağlanmış manalarına gelir. Nakşibend,
kelime olarak bahsettiğimiz gibi nakış yapan manasına gelmektedir. Tarikatta ise mürşitlerin,
müritlerin gönüllerini İslam'a, ahirete, iyiliğe nakşettiği inancı vardır. (Demirtaş, 2018: 12)
2.1.2.2. Nakşibendî Tarikatının Kolları ve Halidîlik
Nakşibendi Tarikatı, Bahauddin Nakşibendden sonra, Alaeddin Attar, Zahid Bedahşi ve
Muhammed Parsa tarafından geniş bir alâna yayıldı. Bilhassa İmam Rabbânî (ö. 1034/1625)
zamanında, Hindistan ve havalisinde yayılma kaydetti. (Aydın,1999).
Nakşibendiye Tarikatı silsilesi, üç koldan Hz. Peygamber'e kadar ulaştırılır:
Hz. Muhammed (s.a.s)'den başlayan ilk kol:
Hz. Ali (r.a), İmam Hüseyin (r.a),Zeynel-Abidin, İmam Muhammed Bakır
İkinci kol: Hz. Ebûbekir (r.a), Selman Farisî (r.a) , Kasım b. Muhammed (r.a)
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Her iki kol da İmam Cafer Sadık'da birleşir.Ebû Yezid Bestami, Ebû Hasan Harakânî .
Üçüncü kol: Hz. Ali (r.a), Hasan Basrî (r.a),Habib A'cemî ,Dâvud Tâî ,Ma'rûf el-Kerhî
,Sırriyü's-Sakatî, Cüneyd-i Bağdâdî, Ebû Ali Rudbârî ,Ebû Ali Kâtib,Ebû Osmân Mağribî,Ebû
Kasım Kürkânî .Her iki kol da Ebû Ali Ferâmedi'de birleşir.
Bundan sonra silsile şöyle devâm eder:
Yûsuf Hemedânî, Abdulhâlik Gücduvânî, Hoca Ârif Rivgerî, Mahmud İncir Faşnevî,
Ali Râmitenî (Azizan), Muhammed Baba Semmâsî, Seyyid Emir Külâl,
Bahaeddin Nakşibend, Muhammed Alâeddin Attâr, Mevlânâ Ya'kub Çerhî ,Ubeydullah
Taşkendî ,Muhammed Parsa ,Derviş Muhammed,Hacegî Emkenegi ,Muhammed Baki Billah,
İmam Rabbânî ,Muhammed Ma'sum ,M. Seyfeddin Fârukî ,Muhammed Bedvânî ,Şemseddin
Habibullah,
Abdullah Dehlevî ve Mevlânâ Hâlid Bağdâdî.
Tarikat Kollarına Verilen Adlar
Bu tarikat silsilesi, Hz. Ebûbekir (r.a)'den, Ebû Yezid Bestamî’ye kadar "Sıddıkiyye";
Bestâmî'den, Abdulhâlik Gucdüvânî'ye kadar "Tayfuriyye";
Gucdüvânî'den, Muhammed Bahâeddin Nakşbend'e kadar "Hâcegâniyye";
Bahâeddin Nakşibendden, Ubeydullah Ahrâr'a kadar "Nakşibendiyye";
Ubeydullah Ahrâr'dan, İmâm Rabbâni'ye kadar "Nakşbendiyye-i Ahrâriyye";
İmam Rabbânî'den Şemseddin Mazhar'a kadar "Nakşbendiyye-i Müceddidiyye";
Şemseddin Mazhardan, Mevlânâ Hâlid'e kadar Nakşbendiyye-i Mazhariyye";
Mevlânâ Hâlid'den sonra "Nakşbendiyye-i Hâlidiyye" olarak anılmıştır(TDV. M: Algar,
2006).

2.1.2.3. Mevlanâ Hâlid-i Bağdâdi ve Halidiyye
Irak'ın Süleymaniye şehrine bağlı Karadağ kasabasında doğan Mevlanâ Hâlid-i Bağdâdi Hz.
(ö. 1242/1827) Nakşibendi tarikatının 'Hâlidiyye' kolunun kurucusudur. Hindistan'ın Delhi
şehrine giderek Müceddidiyye koluna mensup Abdullah Dehlevî ‘nin (ö. 1240/1824)
hizmetinde bulunmuş ve bir yıl gibi kısa bir zamanda Nakşibendiyye, Kadiriye,
Sühreverdiyye, Kübreviyye ve Çeştiyye tarikatlarından icazet alarak geri dönmüştür. Soyu
baba tarafından Hz. Osman'a (r.a.), anne tarafından da Hz, Ali'ye (r.a.) dayanmaktadır.
İslâm dünyasında Celâleddin Rûmî'den sonra 'Mevlanâ' (Efendimiz, büyüğümüz) lakabıyla
meşhur olan ikinci kişi olduğuna bakılırsa tesir ve nüfuzu anlaşılmış olur. Müderrislik de
yapan Mevlanâ Hâlid'e ilim ve marifette çift kanatlı manasına gelen '’zülcenâheyri’’ sıfatı da
verilmiştir ( Doru, 2018: 3).
Mevlanâ Hâlid, son zamanlarını Şam'da irşad ile geçirmiş ve burada vefat etmişti. O yüzden
Suriye, Nakşibendî-Hâlidî Tarikatı'nın önemli merkezlerinden biri hâline geldi.
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Tarikatın yayılmasında Hz. Peygamber (s.a.v) soyundan gelen Seyyidler önemli bir misyon
üstlenmişlerdir. Tarikatın Anadolu'ya girişi daha ziyade Mevlanâ Hâlid ‘in halifesi Şeyh
Seyyid Tâhâ Hakkâri'nin eliyle olmuştur. Anadolu'daki Hâlidî kollarının büyük çoğunluğu bu
zatın halifelerine dayanmaktadır ( Doru, 2018: 9).
2.1.2.4. Nakşibendî Tarikatının Anadolu’ya Girişi
Anadolu'da tasavvuf denilince akla gelen ilk tarikatlardan olan, tezimizin de konusunu
teşkileden Nakşibendi Tarikatı’dır. Ocak, XII. ve XV. yüzyıllar arasında Orta Asya sûfîliğinin
gelişmesinde önemli rol oynayan Hâcegân tasavvuf ekolünün devamı sayılan Nakşibendîliğin,
Bahâeddin Nakşibend ve halifelerinin özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Maveraünnehir ve
ardından İran’ın bazı bölgelerindeki yoğun faaliyetleri nedeniyle Sünnîliğin bu coğrafyada
yerleşmesine büyük katkısı olduğunu ifade eder.
Nakşibendîlik, 14. yüzyılda Orta Asya’da, Bahâeddin Nakşibend tarafından kurulduğu kabul
edilen tasavvuf akımıdır. Bu tasavvuf hareketi, zamanla Hindistan, Kafkaslar, Orta Doğu,
Anadolu ve akabinde Balkanlar olmak üzere geniş bir sahaya yayılarak günümüze kadar
ulaşmıştır. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren İslam dünyasının fikrî yapısının
şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip olan Nakşibendîlik’in Anadolu’ya girişinin ve
yaygınlaşmasının Osmanlı döneminde 15. yüzyılın ikinci yarısında Simavlı Molla Abdullah-ı
İlahi vasıtasıyla olduğu ilim çevrelerince kabul görmektedir. Kimi çalışmalarda ise
Nakşibendîlik’in Anadolu’ya girişi Ankara Savaşı sırasında Emir Timur’un ordusunda
bulunan Nakşî şeyhleri ile irtibatlandırıldığı görülmekte ve Nakşibendîlik’in Anadolu’da ilk
tekkesinin Bedreddin Mahmud Çelebi tarafından 1404-1405 yılında Amasya'da kurulduğu
öne sürülmektedir. (Demirtaş, 2018: 16)
2.1.2.5. Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Nakşîlik
II. Mahmut döneminde çağdaşlaşma ve modern askeriye kurma çabaları çerçevesinde
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması hadisesi ile ocağın tarikatı konumunda bulunan ve yeniçeri
isyanlarındaki şüpheli geçmişi ile yeniçeri ağalarını kışkırtmakla itham edilen Bektaşi
tekkeleri de kapatılmış, yerlerine devlet için daha makul kabul edilen Nakşibendi tarikat
şeyhleri görevlendirilmiştir. Bu durum tarikatın halk nezdindeki itibarını artırmıştır.
Nakşibendi şeyhlerinin başını çektiği Kafkasya direnişi ve göçlerinin de Nakşibendî
tarikatının Anadolu’daki popülaritesini artırdığı kaydedilmektedir. Anadolu'ya göç ederek
farklı şehirlere yerleşen Nakşibendî Kafkas muhacirleri, Anadolu'da Nakşibendîliğin
yayılmasında önemli bir etken olmuşlardır. (Oğur, 2019: 14).
Bundan başka; II. Abdülhamit döneminde izlenen politikalar ile Osmanlı tebaası İslam çatısı
altında bir arada tutulmaya çalışıldığı, diplomatik ilişkilerde de “Halife” unvanından azami
fayda sağlanmaya çalışıldığı hatta dönemin Nakşi şeyhlerinden olan Ahmet Ziyaüddin
Gümüşhanevi’nin Abdülhamit’in danışmanlarından birisi olduğu için tarikatlar, daha rahat
hareket alanı bulmuştur. Rahat hareket imkânı toplumsal tabanın genişlemesi sonucunu
doğurmuştur. Tüm bu gelişmelerin ışığında Cumhuriyet rejimi gelirken, Nakşibendî tarikatı
bu toprakların en önde gelen örgütlü İslami yapılarından birisi haline gelmiştir.
1925’te yürürlüğe giren “Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılmasına Dair Kanun” ilehukuki
düzeyde yasa dışı oluşumlar durumuna düşseler de tarikatlar Anadolu sosyolojisinin bir
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gerçeğidir. Toplumsal yapının mühim aktörlerinden olan bu tarikatlardan, her ne kadar
elimizde istatistikî veriler olmasa da Anadolu’da etkinliği açısından en yaygın olanı
Nakşibendi tarikatıdır. Hata payını saklı tutmakla beraber Türkiye’de nüfuz ve nüfus olarak
en kalabalık tarikatın Nakşibendîlik olduğunu söylemek için büyük araştırmalara gerek yoktur
(Yapıcı, 2019: 35).
Nakşibendi tarikatlarında özellikle Cumhuriyet'ten sonra derin İslam felsefesi ve tasavvuf
öğretilerine yer verilmese de Cumhuriyet tarihinde İslamcı hareketin evrilmesi ve politikaya
girmesinde etkili olmuş, pek çok siyasi oluşum doğrudan ya da dolaylı olarakbu Nakşibendî
omurgadan doğmuştur. Bu anlamda Türkiye’deki İslamcı siyasi hareket Nakşibendilik'in zihni
yapısını ve imkânlarını devralmıştır denilebilir.
Tarikatlar ve cemaatler, eğitimin ve öğretimin, basının ve propagandanın önemini, ülkeleri
sarsan, hükümetleri düşüren gücünü gördükleri için bu sahalara da büyük önem vermişlerdir.
Birçok âmilin tesiri altında gelişen tasavvuf cereyânı çeşitli sebeplerden dolayı İslâm
âleminde büyük bir kuvvet kazanmıştır.(Oğur, 2019:15)
2.1.2.6. Cumhuriyetten Günümüze Tarikatlar ve Bağlı Cemaatler
Türkiye’de sayıca oldukça fazla tarikat ve cemaat vardır. Bunlardan en etkili olan ve içinden
birçok cemaatin çıktığı Nakşibendi tarikatıdır.
Şimdi Türkiye’de günümüzde faal olan tarikatlar ve onların içinde çıkan cemaatler şunlardır:
2.1.2.7. Nakşibendi Tarikatı
2.1.2.8. Anadolu’da Günümüzde Nakşibendi Cemaatleri
Adıyamancılar Cemaati,Arvasîler,Darendeli Hulusi Baba Cemaati,Ehramcıoğlu
Cemaati,Erenköy
Cemaati,Hazinoğulları
Cemaati,Hazneviler
Cemaati,Işıkçılar
Cemaati,İskender Paşa Cemaati,İsmal Ağa Cemaati,Küfrevîler Cemaati,Nurcular Cemaati
Said Nursî’nin vefatından sonra Nurcular bazı alt gruplara ayrılmıştır:
a)Yazıcılar b)Yeni Asyacılar c)Meşveret Grubu d)Okuyucular Grubu
Süleymancılar Cemaati,Şeyh Said Cemaati,Tağiler Cemaati, Yahyalı
Cemaati,Zilanlılar(Zeylanlılar) (Yapıcı, 2019).
2.1.2.9. Günümüzde Nakşi Dışında Diğer Tarikat ve Cemaatler
Kadiri Tarikatı –(Kadiriler),Halveti Tarikatı,Rufai Tarikatı – (Rufailer),Melamî Tarikatı –
(Bayramîler),Sühverdiyye Tarikatı,Çeştiyye Tarikatı, Şezaliye Tarikatı,Mevlevi Tarikatı –
(Mevleviler)

ARVÂSÎ AİLESİNİN TARİHÇESİ
3.1.1.‘‘Arvas’’ ve ‘‘Arvasîler’’ Kavramları
Arvas, “Cibal-i rasiyattan” alındığına delalet eden bu isim, Arapça’dır. Cibal, cebel (dağ)
kelimesinin cem’i (çoğulu) dir. Rasiy, yalçın demektir. Arvas, ism-i tafdil olup, daha yalçın
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manasına gelmektedir. Buraya ilk yerleşen Seyyid Muhammed Kutb’dan itibaren XX. yüzyıla
kadar bu köyden yetişen din ve tasavvuf adamlarına “Arvâs Seyyidleri” ismi verilmiştir.
Cumhuriyetin ilânından sonra Müküs ismi Bahçesaray olarak, Arvâs da Doğanyayla
olarak değiştirilmiştir. Bu aileden yetişenler bu köyün adına izafetle “Arvâsîler” olarak
tanındı. Soyadı kanunu çıktıktan sonra da köylerinin adı, soyadı olarak kullanılır oldu.
3.1.2.Seyyidlerin Bağdat’tan Anadolu’ya(Arvas Köyüne) Göçü
İlhanlı Devleti’nin kurucusu olan Hülâgu’nun Bağdat katliamıyla birlikte İslâm coğrafyasında
zorunlu bir hareketlilik başlamıştı. Yüzyıllardır İslâm dünyasının başkenti olan Bağdat
yıkılmış, bütün kültürel mirası enkaz altında kalmıştı. Moğolların İslâm dünyasına verdiği
diğer bir zarar da, İslâm dünyasının başsız (halifesiz) kalmasıydı. Bu dönemdeki karışıklılar
neticesinde, tarih boyu meşhur olan bazı aileler de Bağdat’tan ayrılmaya karar vermişti. Bu
ailelerden biri de Hazreti Muhammed’in torunlarından Hazreti Hüseyin’in sulbundan gelen,
“Ehl- i Beyt” diye tabir edilen Seyyidler’dir. (https://dundaralikilic.wordpress.com/2016/
12/14/arvas-ve-arvasilerin-van-golu-havzasindaki-etkinlikleri ).
3.1.3.Arvasîler Ailesi
İlhanlı Devleti’nin kurucusu olan Hülâgu’nun Bağdat katliâmıyla birlikte İslâm coğrafyasında
başlayan zorunlu hareketlilik neticesinde Bağdat’tan ayrılan ailelerden birinin de Hazreti
Muhammed’in torunlarından Hazreti Hüseyin’in soyundan gelen, 'Ehl- i Beyt' diye tâbiredilen
Seyyidler olduğu belirtilir. Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin torunlarından Seyyid
Abdürrezzak’ın en büyük halifesi Şeyh Kasım-ı Bağdâdî'nin, büyük bir aileyle ve ayrıca
Abbâsî halifelerinin etrafından dağılmış bazı ailelerle birlikte sırasıyla Musul, Mardin,
Diyarbakır, Urfa ve Bitlis civarına yerleştiği kaydedilir
(https://dundaralikilic.wordpress.com/2016/ 12/14/arvas-ve-arvasilerin-van-goluhavzasindaki-etkinlikleri ).
Seyyid Kasım, oğlu Molla Muhammed’i Van Gölü Havzası’nın hakimi konumundaki Hakkâri
Beyleri'nden (İrisân Beyleri) İbrahim Bey'in kızı Fatma Hanımla evlendirir. Van Vilâyeti'ne
bağlı Bahçesaray (Müküs) Kazası'nın güneybatısında bulunan, daha sonra Arvâs adı verilen
bölgeye yerleşirler. Dergâh, medrese, cami ve kütüphane inşâ ederler. Seyyid Abdullah
Arvâsî bu ailenin 6. kuşak torunlarındandır. Bölge icâbı olarak Şâfiîmezhebindedirler. Diğer
üç mezhebi de bilip, okuyup, okuttukları, öğrettikleri ifadeedilmektedir. Ailenin sırasıyla,
Kadirî, Çeştî ve Nakşibendî tarikatına intisab ettiği ifade edilmektedir.
Arvâsîler, Nakşbendiyye tarîkatının Hâlidiyye koluna mensupturlar. Ailenin tarihî seyrinin;
Bağdat, Musul, Şanlıurfa, Bitlis, Mısır, Van, Ağrı, Adana ve Hakkâri’den sonra İstanbul'da
Eyüp, Haliç civârı ile Kâşgarî Tekkesi’nde son postnişîn olarak meşîhat makamına
geçmesiyledevam ettiği söylenmektedir. Abdülhakim Arvâsî'nin, muhtelif nedenlerle Musul,
Mısır, Şam, Van, Erzurum, Trabzon başta olmak üzere çeşitli yerlere seyahatlerde bulunduğu
ve bu bölgelerde etkili olduğu ifade edilmektedir. (https://dundaralikilic.wordpress.com/2016/
12/14/arvas-ve-arvasilerin-van-golu-havzasindaki-etkinlikleri ).

3.1.4.Arvasi Seyyidlerinin Doğu Anadolu’da Dağılımı
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Arvas-i Seyyidleri Bağdat’ta A’lemu’l ulema (Âlimlerin en âlimi) lakabıyla meşhur olan Hacı
Şeyh Seyyid el Kasım Bağdadinin oğlu seyyid Muhammed Kutub’un evlatlarıdır.
Anadolu’da Dağılımı
Ağrı Arvasileri,Van Arvasileri,Bitlis Arvasileri -Seyyid Sibğatullah (Gavs-ı Hizanî)
Doğu Bayezid Arvâsîleri, Bahçesaray(Müküs) Arvâsîleri -Seyyid Fehim Arvâsî,Hakkâri
(Başkale) Arvâsîleri
Arvâs Medresesi’nde okuyanların çoğunluğunu Irak, Kerkük, Süleymaniye ve Doğu Anadolu
Bölgesi’nin çeşitli yerleşim yerlerinden gelenler teşkil ederdi. İlim, ilimdeki ciddiyet ve
sadelik, İstanbul medreselerini andırırdı. Arvâs Medresesi’nin etki alanı ise İran’ın batısından
Kuzey Irak bölgesine, Doğu Anadolu Bölgesi’nden tüm Anadolu’yu
kapsamıştır(https://dundaralikilic.wordpress.com/2016/ 12/14/arvas-ve-arvasilerin-van-goluhavzasindaki-etkinlikleri ).

SEYYİD SİBĞATULLAH ARVÂSÎ (GAVS-İ HİZANÎ) (K.S.) HZ.NİN HAYATI
D:H.1194 (M.1779) –V: H.1287 (M.1870)

4.1.1. Hayatı
Tarih sahnesinde öyle şahıslar vardır ki, tarihin önüne geçmiş, tarih onlarla yazılmış ya da
tarih onlarla başlamıştır. Sibğatullah Arvâsî, işte tarihe yönveren bir ailenin fertlerinden
birisidir.Doğu
Anadolu
Bölgesindeki
etkin
ailelerden,
peygamberimize
mensubiyetlerindendolayı seyyid olarak anılan bir aileye mensup olan Sıbgatullah Arvâsî
H.1194(M. 1779) senesinde Arvâs’da dünyaya gelmiştir. Babası Lütfullah, onun da babası
Seyyid Abdurrahman Kutub’dur. 1870 (H.1287) senesinde vefât etti.
Arvâsî seyyidlerinden olan Sibğatullah Hizanî, Arvâsî nispetiyle anılsa da daha sonra ikamet
etttiği yere nisbetle Hizanî mahlasıyla ve büyüklüğünün azameti hasebiyle de Gavs-ı Azam ve
Gavs-ı Hizanî nispetleriyle anılmıştır. Hz. Hüseyin’in evladındandır. Moğolların İslam
dünyasını dağıtmasıyla, bilhassa halifelik makamının inkıtaıyla oluşan karmaşadan sonra
İslam dünyasının seçkin aileleri Hilâfet merkezi olan Bağdat’tan ayrılmışlardır. İşte bu göç
dalgasının oluşturduğu kafiledeki ailelerden biri de Evlad-ı Resul olan Kasım-ı Bağdadi’dir.
İlk olarak Anadolu kıtasına hicret eden Seyyidlerin başıdır.
https://dundaralikilic.wordpress.com/makalelerim/sibgatullah-arvasi

4.1.2. Sibğatullah Arvâsî Hz. nin İlmi Kişiliği
Seyyid Tâhâ hazretlerinin (Abdurrahmân Nîgûnam=Abdurrahmân iyi isimli, yüce şanlıdır),
yâhut “Kutb-ı Arvâsî” buyurarak medhettiği Abdurrahmân Kutub’un torunu olan Sıbgatullah
Arvâsî, küçük yaştan îtibâren ilim tahsîline başladı. Çok zekî olan Seyyid Sıbgatullah, kısa
zamanda kelâm, tefsîr, hadîs, fıkıh gibi zâhirî ilimleri tahsil etti. Zamânının fen bilgilerinde de
mütehassıs oldu. https://dundaralikilic.wordpress.com/makalelerim/sibgatullah-arvasi
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Seyyid Tâhâ hazretleri, Resûlullah efendimizden mürşidleri vâsıtası ile gelen feyz ve
bereketleri, Seyyid Sıbgatullah’ın kalbine akıttı. Kalb gözü açılıp yüksek makamlara kavuştu.
Öyle ki, Hızır aleyhisselâm ile görüşür, sohbet ederdi. Yine Seyyid Taha, Seyyid Sıbgatullah
ve Arvâsîler hakkında şunları söylemiştir:
“Arvâsîlerin büyükleri kıyamete kadar veliyullahın içinden eksik olmayacaktır. Nitekim
şimdiye kadar hep veliyullahtan olmuşlardır. Ancak Molla Sıbgatullah gibisi şimdiye kadar
gelmemiştir; şimdiden sonra da gelmeyecektir.” (Çakır,2016: 25)
Çok zekî olan Seyyid Sıbğatullah Arvâsî, kısa zamanda kelâm, tefsîr, hadîs, fıkıh gibi zâhirî
ilimleri tahsil etti. Zamânının fen bilgilerinde de mütehassıs oldu. Bid’atten uzak olup,
Peygamber efendimizin sünnetine uygun bir hayat yaşamaya çalıştı. Tasavvufa karşı büyük
alâka duydu. Birçok âlim ve velî zâtın ilim meclislerinde ve sohbetinde bulundu
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/).

4.1.3. ‘‘Gavsiyet’’ Makamına Ulaşması
4.1.3.1.Gavs, Gavsiyet ve Kutup Kavramları
‘‘ Gavs’’kelimesi, sözlükte,1. yardıma, gerçeğe, hakikate eren, yardım, medet. Arapça
isim demektir. İstılah (terim olarak) gavs, sıkıntı içine girenlere, yardım dileyenlere yetişen
manen yardım eden zata verilen bir unvandır . 2. tasavvuf. Kendisine sığınıldığı ve
kendisinden yardım istendiği zaman kutba verilen isim
Gavs-i âzam: En yüce mertebede olan velî, kutb-ı ekber. Bazı görüşlere göre maneviyat
yönünden en yüksek mertebe kutup olup, gavs ondan sonra gelen manevi mertebedir.
Bir hadiste ifadesini bulduğu üzere bilginler peygamberlerin varisleridir. Bu hadise dayanarak
Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’ın manevi mirascsına kutup, Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin (r.a.)
mirascısına da gavseyn denmiştir(http://nursin.net/2016/05/18/minah/).
4.1.3.2. Seyyid Sıbğatullah’(k.s.)ın ‘‘Gavs’’ Makamına Ulaşması
Seyyid Sıbğatullah Efendi manevi mertebeye yedi ayrı bilgin ve mutasavvıfın rahle-i
tedrisinden geçerek varmıştır.
Zaman içinde şöhretinin her yere yayılmasının yanında köy halkını da İslami açıdan
aydınlatır. Uzun bir süre Külat’ta görev ifa eden Seyyit Sıbğatullah ölünceye kadar
sohbetlerle çevreyi aydınlatmak üzere Gayda’ya yerleşir. Çevre halkı etrafında toplanınca
medrese, cami ve tekkeler oluşturularak irşat görevi ifaedilir(Gündoğdu,2015:108)
4.1.3.3. Gavsi Hizani (K.S) Hazretlerinin Kardeşleri
1- Mevlana Resul 2- Mevlana Abdulgani 3- Mevlana Cemalüddin 4- Mevlana Abdulmelik
5- Mevlana Abdulkahhar 6- Mevlana Abdulgaffar 7- Mevlana Muhammed 8- Mevlana Abid
9Mevlana
Nurullah
.Bunların
hepsi
de
https://dundaralikilic.wordpress.com/makalelerim/sibgatullah-arvasi
âlim
ve
zahid
idiler(https://dundaralikilic.wordpress.com/makalelerim/sibgatullah-arvasi).
4.1.3.4. Gavsi Hizani (K.S) Hazretlerinin Oğulları
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1- Şeyh Celalüddin (k.s) , 2-Şeyh Bahaddin(k.s) ,3- Sultan Veled 4- Seyyid Bahri 5Burhaneddin Bu üçü de küçük yaşta vefat etmişlerdir. 6- Şeyh Hamza (ks) ; 7- Şeyh Seyyid
Nur Muhammed (ks) (https://dundaralikilic.wordpress.com/2016/ 12/14/arvas-ve-arvasilerinvan-golu-havzasindaki-etkinlikleri ).
4.1.3.5. Gavs-i Hizani (k.s) Hazretlerinin Vefatı
Bitlis’te bulunduğu bir dönemde Seyyit Sıbğatullah humma (Tifo gibi bulaşıcı ve ateşli bir
hastalık) hastalığına yakalanır ve Gayda’ya evine gider. Gününbirinde oğlu ve halifesi Seyyit
Bahattin’e “Minderde otur, şimdiden sahibi ol.”der. Bu ifade “sen postnişin ol.” demektir.
Hastalığından haberdar olanlar ziyaretine gelirler. Onlara sağlığının yerindeolduğunu ifade
etmesi önem arz eder. Ayrıca vefatı sonrası, arkasından ağlanmamasını tembih etmesi de
büyüklüğünün ifadesidir ve bu istek yerine getirilir. Sene H. 1287 M. 1870 sonbahar
aylarında bir cumartesi günü vefat eder. Kabri http://www.necatiaksu.net/dosya/minah.html,
Hizan’ın Gayda köyündedir (http://www.necatiaksu.net/dosya/minah.html).
4.1.3.6.Minah Adlı Eseri Hakkında
Sıbgatullah Arvâsî’nin telif ettiği bilinen bir eseri olmamasına rağmen talebesi yoluyla intikal
eden sözleri ve halleri çeşitli kitaplara mevzu olmuştur. Bilhassa tasavvuf üzerindeki sözleri
ve Nakşibendî tarikatine ait söylemleri çok değerlidir. Arvâsî, eserleriyle bilinen bir
mutasavvıf değildir. Günümüze ulaşan en önemli eseri, Minah’tır. Halifelerinden Halid-i
Şirvanî (Ölekî), üstadının sohbetlerinden duyduklarını kaleme almış daha sonra bir risale
tertip ederek ismini Minah(Hediyeler) koymuştur. Aynı şekilde yine talebeleri tarafından
düzenlenen ve ona atf edilen, on risaleden oluşan Kelimât-ı Kudsiyye adlı bir eserden
bahsedilmektedir(http://www.necatiaksu.net/dosya/minah.html).
4.1.3.7. Hizan –Gayda Köyündeki Türbesine Halkın İlgisi
Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-I Hizanî) (k.s.)Hz. nin bugün Bitlis İlini Hizan İlçesine bağlı
Gayda Köyündeki mübârek kabri, saygı ve hürmet, şifa ve çeşitli hacetler için vesile kabul
eden binlerce insan tarafından ziyâret edilmekte, feyz ve bereketlerinden istifâde
edilmektedir.
Bugün Türkiye’de halk dindarlığının geniş çapta tasavvuf etkisi taşıyan evliya kültü merkezli
olduğu görülmektedir. Halk, velileri üstün kuvvet ve özelliklere sahip, Allah’a yakın olanbir
şahsiyet olarak görmekte ve herhangi bir konuda yardımının dokunacağına inanmaktadır.
Ayrıca bu kişilerin Allah’ın sevgili kulları, keramet sahibi, alçak gönüllü, sıkıntı anında
insanlara yardımcı olan,duaları geri çevrilmeyen, şefaat eden, gaybı bilen ve hastaları
iyileştiren
gibi
özelliklerinin
olduğuna
da
inanılmaktadır
(http://www.necatiaksu.net/dosya/minah.html).
Hizan bağlı Gayda köyünde bulunan Gavs-i Hizan Es Seyyyid Sibğetullah Arvasi
Hazretleri'nin türbesi, bol ziyaretçi alıyor. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde
bulunan Gavs-i Hizan Es Seyyyid Sibğetullah Arvasi Hazretleri'nin türbesi, Hizan ilçesinde
yaşadığından dolayı Gavs-i Hizani lakabıyla anılan Seyyid Sibğetullah Arvasi, aslen
Bağdat'tan gelme olarak biliniyor.
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Fotoğraf. 1: Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-ı Hizanî) (k.s.)Hz. nin türbe girişi

Hizan'da medfun bulunan Gavs-i Hizani, ziyaretçilerini Yunus Emre'nin meşhur sözü 'Edeple
gelen lütufla döner, illa edep illa edep' sözüyle karşılıyor. Vefatından bu yana Gavs
Hazretleri'nin türbesi, her gün yüzlerce bölge insanı tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.

Fotoğraf. 2: (Gavs-ı Hizanî) (k.s.)Hz. nin türbesine giden bahçe içi merdivenli yol 39

Fotoğraf. 3: Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-ı Hizanî) (k.s.)Hz. nin türbesi

677

II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu 25-26 Kasım 2020 / Tam Metin Kitabı

Fotoğraf. 4: Seyyid Sibğatullah Arvâsî (Gavs-ı Hizanî) (k.s.)Hz. nin mezar taşı

Mübarek türbesinin mezar taşında, Hâlid-i Olekî’ye ait şu beyitler bulunmaktadır:
‘‘Felek âleminden fetva veririm ki; Onu methetmede nübüvvet dışındaki bütün beşeri
makamları söyle, korkma! Kabrini (meşhet) ziyaret edenlerden perdeyi kaldırabilseydin,
meleklerin
izdihamını
görecektin
ta
kıyamete
kadar.’’(
http://www.necatiaksu.net/dosya/minah.html).

GAVS-I HİZANÎ İLE İLGİLİ ANLATILAN MENKIBELERDEN MOTİFLER
5.1.1.Menkıbe Nedir?
Arapça, aslı menkabe, çoğulu menakıptır. Övülecek iş, davranış ve nitelik anlamını taşıyan
Arapça bir kelimedir. Edebiyat’ta din uluları, veli, ermiş, evliya kabul edilen kişilerle çeşitli
alanlarda kendini göstermiş kişilerin hayatlarında oluştuğuna inanılan olagan üstü olayları
anlatan yazı ve anlatılara menkıbe veya menakıpname adı verilir.
Evliya Menkibelerinin Önemi
Menkıbelerin kahramanları gerçek ve mukaddes kişilerdir. Dayandığı olayların belirli yeri ve
zamanı vardır. Anlatanlar da dinleyenler de olayın gerçek olduğuna inanır ve gerçekliğini
sorgulamaz. Anlatıda yer alan olaylar o kişi hayatta iken de oluşmuş olabileceği öldükten
sonra oluşmuş olabilir.
O kişi öldükten sonra da keramet gösterebilir (https://
edebiyatvesanatakademisi.com/tasavvuf-edebiyati-asik-ve-divan/menkibe-nedir-ve-divanedebiyatinda-menkibeler-ve-menkibevi-sahsiyetler/766 Şahamettin Kuzucular,).
5.1.2.Keramet Nedir?
Sözlükte “iyi, ahlâklı ve cömert olmak” anlamına gelen kerâmet, kerem gibi mastar olup
“iyilik, cömertlik” mânasında isim şeklinde de kullanılır. Terim olarak “Allah’ın sâlih, takvâ
sahibi, velî kullarından zuhur eden olağan üstü hal” diye tanımlanır. “Bir yetkiye dayanarak iş
yapmak” anlamındaki tasarruf kelimesi de tasavvufta kerametle eş anlamda
kullanılmıştır.Mûcize gibi kerametin de yaratıcısı ve hakiki sahibi Allah’tır.
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Tasavvufta olağanüstü haller de üçe ayrılır: Peygamberde tebliğ görevine başlamadan
önce görülen hârikulâde hallere irhâs, tebliğe başladıktan sonra görülenlere mûcize, dinine
bağlı, ahlâklı ve iyi hal sahibi müminlerde görülen hârikulâde hallere keramet, sıradan
müminlerde görülen bu tür hallere maûnet (ilâhî yardım) denir.
(TDV. Müellif:
Uludağ,2019).
5.1.3. Veli-Menkıbe ve Motif İlişkisi
Veliler Allah’ın dostu, Allah’ın sevgili kulu olarak nitelendirilen insanlardır. Peygamber
varisi olduğu düşünülen bu zatlar, keramet ehli kimseler olarak kabul edilmektedir. Halka
göre veliler; merhametli, maddeye bağlılığı olmayan, ilahi emir ve yasakları yerine getiren
kişilerdir. Akşemsettin velilik nedir ve velilik makamı neleri gerektirir gibi konuları içeren bir
bölüm yazdığı Makâmât-ı Evliya eserinde evliya katında veliliğin, eşyanın ilmini bilmek
olduğunu ifade eder. Akşemseddin, veliliğin insanın yapısını bilmek olduğunu da
vurgulamaktadır. Velilerin dualarının ve beddualarının kabul olduğu inancı bulunmaktadır.
Maneviyatın sultanları olan bu kişilere; insanlar dini açıdan büyük bir saygı duymakta, onlara
yönelik herhangi bir saygısızlık yapmaktan çekinmektedir. Veliler keramet ehli olan kişiler
olmakla birlikte ayan beyan keramet göstermek istemezler. Kur’an-ı Kerim Yunus Suresi’nde
Allah Teâlâ’nın evliyalar için “İyi bil ki, gerçekten evliyâullah için korku yoktur, onlar
mahzun da olmazlar.” (Yûnus, 10/62) ifadesini kullanmaktadır (TDV. Müellif: Uludağ,2019).
5.1.4. Türk Edebiyatında menkıbelerde geçen belli başlı motifler
Ocak,“Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri” adlı kitabında Türk
menkıbelerinde kullanılan motifleri ve bu motiflerin kaynaklarını incelemiş, karşılaştırma
yapmıştır. Bu çalışmada Ocak’ın yapmış olduğu “motif tasnifi” esas alınmıştır. Ocak
kitabında motifleri şu biçimde tasnif etmiştir: (Ocak, 1992, 83-92).
A) Velinin kendi vücudunda cereyan eden keramet motifleri
B) Tabiat varlıkları ve eşya üzerinde cereyan eden keramet motifleri
C) Hayvanlar üzerinde cereyan eden keramet motifleri
D) Gizli şeyler üzerinde cereyan eden keramet motifleri
E) Mukaddes, insanüstü ve gizli güçler üzerinde cereyan eden keramet motifleri
F) Biyolojik mahiyette keramet motifleri
G) Veliliğini kabul edenlere yönelik keramet motifleri
H) Veliliğini kabul etmeyenlere yönelik keramet motifleri Yukarıdaki tasnifte Türk
menkıbelerinde velilerin nasıl tasavvur edildiği anlatılmaktadır.
A. 1. Bir anda çok uzak mesafeleri kat edebilme (Tayy-i Mekân)
A. 2. Aynı anda bir kaç yerde birden görünme
B. 1. Maddelerin mahiyet ve niteliklerini değiştirme
B. 2. Bir maddeyi, eşyayı veya cismi yoktan var etme
B. 3. Tabiat kuvvetlerini ve olayları istediği gibi yönetme
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D. 1. Akıldan geçenleri bilme, düşünceyi okuma
D. 2. Gizli eşya ve maddeleri bulup çıkarma
D. 3. Gelecekte olacakları haber verme
E. 1. Hızır ve diğer gayb erenleriyle görüşme
F. 1. Hastalıkları iyileştirme
G. 1. Başkalarını ikaz edip kötülüğe, tehlikeye düşmekten kurtarma
H. 1. Hasımlarını beddua ederek muhtelif şekillerde cezalandırma (Ilıcak, 2019)

5.1.5. Arvasi İle İlgili Menkıbelerde Geçen Bazı Motifler Ve Örnekler
Motif 1- Bir anda çok uzak mesafeleri kat edebilme (Tayy-i Mekân): Bu tür motiflerde
Gavs-ı Hizanî Hazretlerinin Allah’ın izni ile kendi emrindeki müritlerine Tayy-i Mekân
yaptırdığı görülmektedir.
Menkibe-1 Şeyh Abdurrahman-ı Tağî Gavs’a ebdallık ettiğini söylemiştir. Bu
dediğini destekleyecek şöyle bir olay anlatmaktadır: “Bir gün Hizan’ın köylerinden birinden
birkaç köylü işsizlikten /dolayı çalışmak için İstanbul’a gider. Aradan birkaç ay geçtikten
sonra köylülerden biri hariç tümü geri döner. Dönemeyenin ailesi durumu sorunca köylüler:
‘İstanbul’a varınca herkes bir işte çalışmaya başladı. Ancak bu arkadaşımızın izini sonradan
kaybettik ve tüm aramalarımıza rağmen bulamadık.’ diye cevap verirler. O zatın hanımının
baba tarafı birkaç ay daha bekledikten sonra damatlarını(n) ölümüne karar verip köye gelerek
kızlarını alıp götürmek isterler. Damadın baba tarafı ise kızlarını vermek istemez ve aralarında
çatışmaya giden bir tartışma başlar. İşlerin kötüye gittiğini gören bazı insanlar aralarına
girerek derler ki: “En iyisi beraberce Gavs-ı Hizanî’ye gidelim, durumu anlatıp bir çözüm
isteyelim, o ne derse kabul edelim.” Böylece kalkıp Gavs’a geldiklerinde ben de oradaydım.
Köylüler durumu Gavs’a anlattıklarında o anda Gavs bana (Seydayê Tağî) ve oğlu Seyyid
Bahauddin’e dönerek: “Gidip durumu araştırın.” diye emretti. İkimiz hemen yola çıktık. Bu
arada da köylüler kendi aralarında: “Bunlar bir ayda gider, bir ayda dönerler. Bu da iki ay
eder. En iyisi bu gece biz de burada kalıp yarın köylerimize dönelim ve iki ay sonra gelir
neticeyi öğreniriz.” diye anlaşırlar. Bizler ise tayy-ı mekân yapıp araştırmamızı yaparak
döndüğümüzde yatsı namazı kılınmış ve Gavs Hazretleri, adetleri üzere namazdan sonra bir
müddet yaptıkları sohbetlerinde idiler. Herkes bizi orada görünce şaşırıp kaldı. Gavs, bana
durumu sordu ve ben: “Efendim, gittik ve bu insanların çalıştıkları yerlere sorduk, en son
çalıştığı yerlerden bize, böyle bir insanın burada çalıştığını ve kısa bir müddet sonra vefat
ettiğini ve falan yerdeki mezarlığa gömdüklerini söylediler. Bizi o mezarlığa götürüp mezarını
da gösterdiler. Bununla beraber ben ve Seyyid Bahaeddin murakabe edip gerçekten o kabirde
o gencin olduğunu müşahede ettik. Daha sonra köye dönüp durumu Gavs’a anlattık.” O
zaman Gavs, gelinin babasına: “ Kızını al götür ve o tarihten sonra müddet süresi olan 4 ay 10
gün gününü tamamladıktan sonra evlendirebilirsin.” dedi. “Böylece köylüler de çekip
gittiler.” (http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
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Motif-2 Gizli şeyler üzerinde cereyan eden keramet motifleri: Akıldan geçenleri bilebilme
ve düşünceleri okuyabilme:Bu motiflerde velilerin gizli şeyleri bilebildikleri görülmektedir.
Bu motifler arasında; akıldan geçenleri bilebilme ve düşünceleri okuyabilme, başka yerlerde
gerçekleşen olayları görebilme bu özelliği başkalarına gösterme, gelecekte olabilecekleri
haber verme, geçmişteki olayları bildirme, kabir ahvaline vakıf olma gibi özellikler yer
almaktadır. (Ilıcak, 2019)
Gavs-ı Hizanî Hazretleri kendisinin Gavs olduğuna dair gizli şüpheleri, gizli düşünceleri
açığa çıkardığı görülmektedir.
Menkıbe-2-Gavs-i Hizan Seyyid Sıbgatullah Arvasi (k.s) Hazretlerinin halifelerinden
( Tarikata intisap etmeden önce Şirvan Şeriat Kadısı olan) Şeyh Halid-i Oreki (k.s) anlatır:
Ben onun ''Gavs'' olduğunu kesinlikle biliyorum. Şöyleki; bir gün tekkede özel hücremde
oturuyordum, lâin şeytan aklıma onun Gavs olup olmadığına dair bir şüphe attı. Yani beni
şüpheye düşürdü. Hâlbuki o kesinlikle Ğavs idi. O esnada Namaz vakti geldi ve ezan okundu,
bende namaz için dışarı çıktım, aklımda eğer o Ğavs ise insanın kalbindeki tüm ilimleri alıp
tam bir cahil bırakabilir, diye düşündüm. Mescide girdim, tüm insanlar sünnetlerini
kılıyorlardır. Bende kılmaya başladım, kıldıktan sonra Ğavs Hazretleri bana: Seyda! Buyur
öne geç ve cemaate namazı sen kıldır diye emir buyurdular. Öne geçip tekbir aldım ancak
Yemin ederimki, bir anda cahil olduğumu hissettim, aklıma ne Fatiha ne de başka bir zammı
sure geldi. Ne yapacağımı şaşırdım, hemen namazdan çıktım geriye çekilip birinin öne
geçmesini
sağladım
ve
o
namazı
kıldırırken
hemen
dışarı
kaçtım
.
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-3 Biyolojik mahiyette keramet motifleri: Hastalıkları iyileştirme: Özellikle Gavs-ı
Hizanî Hazretlerinin tasavvuftan gelen bilgisiyle hasta insanları iyileştirdiği ve çeşitli bitkisel
ürünlerle hastalıkları iyileştirme konusunda bilgisi olduğu bilinmekte ve buna dair eserin
olduğu iddia edilmektedir.
Menkıbe-3-Bir seferinde hastalandım. Hastalığım gitgide ağırlaştı. Öyle oldum ki ayağa
kalkamıyordum. Talebelerim beni huzur-u ilahiye getirdiler. Gavs (ks) bana bardağındaki
suyu içirdi. Suyu içmemle hastalığım kendim ata binebilecek kadar hafifledi
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-4 Veliliğini kabul edenlere yönelik keramet motifleri: Bu motiflerde velilerin
kendilerine inan kişi veya kişilere zaman zaman belirli durumlarda çeşitli konularda yardım
ettiği görülmektedir. Bu motifler arasında; diğer kişileri ermişliğe kavuşturabilme, bereket
getirme, az yemekle çok kişiyi doyurma, tehlike veya felakete maruz kalanları kurtarma,
kişileri ikaz edip kötü durumlara düşmekten kurtarma, ejderha ile savaşıp halkı kurtarma yer
almaktadır. (Ilıcak, 2019)
Gavs-ı Hizanî Hazretlerinin Gavsiyet alametinin gösteren yağmurda ıslanmama kerametine
dair menkıbe aşağıda verilmiştir.
Menkıbe-4- Yakın talebelerinden biri anlattı: “Abdurraamehmân Tâhî (Tâgî), henüz
hocamıza bağlanıp talebesi olmak şerefine kavuşmamıştı. Hocamızın, zamânın gavsıolup
olmadığıhakkında tereddüdü vardı. Bir gün gavslık alâmetlerini kitaptan okuyarak huzûruna
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gitmeyi, bu alâmetlerin üzerinde olup olmadığını görmeyi arzu etti. Kitapta; “Gavs olanın
üzerine yağmur yağmaz.” ibâresi vardı. O, kitaplarla meşgûl iken evine bir talebe geldi ve;
“Hocam Sıbgatullah hazretlerinin selâmı var; “Misâfirlerimin kalabalık olması sebebiyle
ziyaretine gelemiyorum. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin.” buyurdu.” dedi.
Abdürrahmân Tâhî de; “Ben de onu ziyâret etmeyi düşünüyordum. Bugün bizde misâfir ol da
yarın berâber gideriz.” dedi. Sabahleyin yola çıktılar. Seyyid Sıbgatullah, onların gelmekte
olduklarını haber alınca, talebeleriyle kasabanın dışına çıkıp, bir tepenin başında beklemeye
başladılar. Mevsim ilkbahardı, gökyüzünde hiç bulut yoktu. Nihâyet beklenen misâfirler
geldiler. Tepenin başında güzel bir sohbet başladı. Bu sırada masmâvi olan gökyüzünde
bulutlar birikmeye, şimşekler çakıp gök gürlemeğe başladı. Derken sağnak halinde şiddetli bir
yağmur başladı.
Abdürrahmân Tâhî, kitaptan okuduğu gavs olanın alâmetlerini hatırladı ve dikkatle
Sıbgatullah hazretlerini tâkib etmeye başladı. Semâdan inen yağmur tâneleri mübârek
Seyyid’in üzerine inmeden etrâfına meylederek yere düşüyor, hiç üzerine yağmıyordu. Herkes
sırılsıklam ıslandığı hâlde onun üzeri kupkuru idi. Abdürrahmân Tâhî, bu hâli görünce bir
anda kendini kaybederek bayıldı. Oradakiler telâşa kapıldılar ve; “Herhâlde öldü.” diyorlardı.
Seyyid Sıbgatullah ise; “Korkmayın, telâşa kapılmayın, Allahü teâlânın sevdiği velî kullarının
himmeti bereketli, yardımı kuvvetlidir.” buyurdu. Biraz sonra Abdürrahmân Tâhî kendine
geldi ve hocamın büyüklüğünü kabûl ederek, en önde gelen talebelerinden oldu
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-5 Gelecekte olacakları haber verme: Bu motifte Arvasinin Allah’ın kendisine verdiği
ilimle gelecekte olacak bazı olayları bilmesine ilişkin motif aşağıdadır. Kendisinin vefatından
5 yıl sonra dünyaya gelen Bediüzzaman Said Nursi’nin gelecekte büyük bir zat olacağını
zamanında beyan etmiştir.
Menkıbe-5-Bazı zamanlarda Üstad Bediüzzaman'ın muhterem babası Sofi Mirza Efendi,
Nurs köyünden kalkarak Gayda'ya Seyyid Sıbğatullah Hazretlerinin ziyaretine gelirdi. Bir
defasında muhteşem mecliste Seyyid Sıbğatullah ayağa kalkarak, Sofi Mirza'ya meclisin
başköşesinde yer göstermişti. Orada bulunan ulemâ ve hulefâ, bu basit, ümmî Nurslu köylüye
neden bu kadar alâka ve hürmet gösterdiğini Seyyid Sıbğatullah'tan sordukları zaman, Gavs-ı
Hizan şu cevabı veriyordu:
"Bu Sofi Mirza ileride öyle bir zata baba olacak, bunun sulbünden öyle bir zat gelecek ki, o
zata baba olmayı ben on gavslığa tercih ederim. Gavs olmaktansa, o gelecek zata böyle bir
baba olmayı tercih ederim!.." (http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-6 Gizli eşya ve maddeleri bulup çıkarma: Bu motiftede Gavs-ı Hizanî Hazretlerinin
Allah’ın izniyle tabiattaki canlı ve cansız varlıklar ile ilgili bilgisi aşağıdaki motif bilgisine
yönelik menkıbelerden birisi aşağıda verilmiştir.
Menkıbe-6- Gavs (ks)'ın halis müridlerinden birisinin koyunları çalınmıştı. O da malını
bulması için Gavs (ks)'tan himmet ve meded dilemişti.Ben (Seyda-i Taği) yüksek meclise
gelince baktım ki Gavs (ks ve oğlu Seyyid Nur Muhammed kavun yiyorlardı. Bana
kabuklarını verdi ve dedi ki : Kim bu kabukları yerse çalınan koyunları çıkartmak ona aittir.
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Ben aldım fakat yemekten vazgeçtim. bana ye diye emir etti. Ben de yedim. Biraz sonra haber
geldi ki malı meydana çıkmıştır. Gavs (ks) : Çalınan koyunların bulunması o sofinin ihlasının
kuvvetli olmasındandır. Gavs (ks) : bu sözüyle işaret etti ki o sıralarda Diyarbakır'da
cezaevinde bulunan İspahert adlı köyün ağası da koyun sahibi gibi ihlasını kuvvetleştirirse
hapisten çıkacaktır.
Ben hemen Gavs (ks)'ın çorabını ona gönderdim ve dedim ki: Artık gafletten uyan, ihlasını
tamam eyle. Bu tavsiyem ona ulaşınca o gece tevbe etmiş dediklerimi yerine getirmiş.
Sabahleyinde Gavs (ks)'ın himmetiyle çıkmış (http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-7 Veliliğini kabul etmeyenlere yönelik keramet motifleri: Bu motiflerde velilerin
kendilerine inanmayan ve onları kabul etmeyen kişilere de keramet gösterdikleri
görülmektedir. Bu kerametler arasında ise; başka bir veliye keramet kuvvetiyle üstün gelme,
hasımlarını beddua ederek cezalandırma, hasımlarını korkutacak şekilde kılığa girerek
görünme, elindeki değneği ya da asayı ejderha yapıp korku salma, hasımlarına felaket
musallat etme söz konusudur. (Ilıcak, 2019)
Bu motifte de Gavs-ı Hizanî Hazretlerinin kendisiyle veli olmasıyla ilgili şüpheye düşünlere
verdiği en iyi derslerden biri aşağıdaki menkıbede geçmektedir.
Menkıbe-7-Gavs-i Hizan Seyyid Sıbgatullah Arvasi (k.s) Hazretlerinin halifelerinden (
Tarikata intisap etmeden önce Şirvan Şeriat Kadısı olan) Şeyh Halid-i Oreki (k.s) anlatır:
Ben onun ''Gavs'' olduğunu kesinlikle biliyorum. Şöyleki; bir gün tekkede özel hücremde
oturuyordum, lâin şeytan aklıma onun Gavs olup olmadığına dair bir şüphe attı. Yani beni
şüpheye düşürdü. Hâlbuki o kesinlikle Ğavs idi. O esnada Namaz vakti geldi ve ezan okundu,
bende namaz için dışarı çıktım, aklımda eğer o Ğavs ise insanın kalbindeki tüm ilimleri alıp
tam bir cahil bırakabilir, diye düşündüm. Mescide girdim, tüm insanlar sünnetlerini
kılıyorlardır. Bende kılmaya başladım, kıldıktan sonra Ğavs Hazretleri bana: Seyda! Buyur
öne geç ve cemaate namazı sen kıldır diye emir buyurdular. Öne geçip tekbir aldım ancak
Yemin ederimki, bir anda cahil olduğumu hissettim, aklıma ne Fatiha ne de başka bir zammı
sure geldi. Ne yapacağımı şaşırdım, hemen namazdan çıktım geriye çekilip birinin öne
geçmesini sağladım ve o namazı kıldırırken hemen dışarı kaçtım ve şu beyti mırıldandım;
''Rehnuma u Şeyh-u Pir-i Sıbğatullah El-Meded
Şâh-u Sultan-i Serir-i Ğavs-i Âzâm El-Meded''(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-8- Mukaddes, insanüstü ve gizli güçler üzerinde cereyan eden keramet motifleri:
Bu motiflerde velilerin insanüstü, açıklanamayan çeşitli gizli güçler üzerinde de etkiye sahip
oldukları görülmektedir. Bu motifler arasında; Allah’ın izin verdiği ölçüde onu görme,
peygamberleri görme ve onlar tarafından irşad edilme, Hızır gibi çeşitli gayp kişileri ile
görüşme, şeytanı görebilme ve ondan etkilenmeme, cinlerle temas kurabilme gibi çeşitli
özellikler sayılmaktadır. (Ilıcak, 2019)
Bilindiği gibi bu motif ışığında Gavs-ı Hizanî Hazretlerinin kabir ehli ile iletişim, cinlerle
konuşma, hızır ile sohbet vb. insanüstü özellikleri bulunduğuna dair menkıbeler vardır.
Menkıbe-8-Gavs-ı Hizânî Hazretlerinin dergâhına gelenler kısa sürede mâna âleminin
güzelliklerine ulaşırdı. Bir defasında kalp gözü açılmış dervişlerden biri Gavs-ı Hizânî
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hazretlerine şöyle dedi:“Kurban, bizim mezarlıklarımıza hıristiyan ölüleri gömülür
mü?”“Hayır, gömülmez.”“O halde bazı ölülerin yüzü, neden kıble tarafına doğru
gömülmemiş?”Gavs-ı Hizânî hazretleri ona tebessüm etti ve şöyle dedi:“Hayır, o gördüğün
kabirler hıristiyanlara ait değil, bilakis Müslüman mezarlıklarıdır. Ama bazı kabir sahiplerinin
dünyaya karşı sevgileri o kadar çoktur ki, melekler, onların yüzünü kıble yönünden
çevirmişlerdir.
Çünkü
onlar,
dünyaya
karşı
aşırı
hırslı
olmuşlardır.
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-9- Hayvanlar üzerinde cereyan eden keramet motifleri: Bu motiflerde velilerin
hayvanlar üstünde açıklanamayan doğaüstü yaptırım güçleri olduğu görülmektedir. Veliler
hayvanları diledikleri biçimde yönetebilmektedir. Bu motifler arasında; vahşi ve yabani
hayvanlara istediğini yaptırabilme, hayvanları taş haline getirebilme, hayvanları
konuşturabilme motifleri yer almaktadır. (Ilıcak, 2019)
Aşağıdaki menkıbede arvasinin tabiattaki canlı ve cansız varlıklar ve özellikle hayvanlar
üzerinde etkisi olduğu aşağıdaki motifte açıkça görülmektedir.
Menkıbe-9- Gavs-ı Azam (ks)'ın yüksek eşiğindeki köpeklerden bile keramet görülmüştür.
Verebin adındaki köyde olmuş bir adam öldürülmüştü. Köylülerde Gavs (ks) etbaı idi.
Gayda'ya yakındı.Gavs (ks)'ın sürüsünü muhafaza eden iki köpek hemen o köye gittiler.
Maktulün revakına çıkıp oturdular. Köpekleri tanıyınca yemek ve ekmek getirdiler. Köpekler
yemeyip hazin hazin düşünceli bir şekilde durdular. Yerlerinden kalkmayıp evden de
ayrılmadılar. Ne zaman ki katili afv edip barış sağlandı. Köpeklerde o zaman hareket ettiler.
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
Motif-10-Biyolojik mahiyette keramet motifleri(2): Bu motiflerde velilerin insan
biyolojisine yönelik doğa ve insanüstü müdahaleleri söz konusudur. Bu motifler arasında;
ölüyü diriltme, kemiklerden yeniden diriltme, cinsiyet değiştirme, kısır ya da yaşlı kadın ve
erkeği çocuk sahibi yapabilme, vücut arızalarını giderme ve hastalıkları iyileştirme gibi
özellikleri dikkat çekmektedir. (Ilıcak, 2019) Bu motiftede açıkça görüldüğü gibi Gavs-ı
Hizanî Hazretlerinin ölüm meleği ile konuşma gerektiğinde kendi canını feda etme
fedakarlığında bulunma ve Allah’ın emri ile ölüleri diriltme kerametleri bulunmaktadır.
Menkıbe-10- Bir kadının oğlu hasta idi. Oğlu da Gavs (ks)'ın hizmetinde bir müddet kalmıştı.
çocuğun hastalığı artip ölecek duruma gelince çoguğun annesi Gavs (ks)'a geldi. Çok
yalvarıp, şifası için himmet istedi. Gavs (ks) ; '' şifa olmaz, buyurdu.'' Kadın tekrar tekrar ısrar
etti. Gavs (ks) buyurdu.'' Ölüm meleği gelmiştir. Duasının faydası yoktur. Melek ruh alır, öyle
gider.'' Kadına bu söz de tesir etmedi. Dileğini tekrar etti. Israrları Gavs (ks)'ın hasta olan
çocuğun yanına gelesiye kadar tekrar etti. Gavs (ks) o çocuğun ruhu yerine ruhunu vermeye
karar verdi. Biz baktık ki Gavs (ks)'ın rengi bozuldu. O sırada Gavs (ks)'ın hal sahibi bir
müridi odundan geliyordu. nasıl ki Gavs (ks)'ı gördü. Meseleyi anladı. Hemen yükünü
sırtından indirip ruhunu Gavs (ks)'ın ruhuna feda etti. Sofinin rengi bozulup, o anda Allah
(cc)'ın
rahmetine
kavuştu.
Hem
Gavs
(ks)
hem
de
çocuk
iyileştiler
(http://nursin.net/2016/05/18/minah/12/).
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SONUÇ
Günümüz toplumunda ziyaret olgusu ve veli inancı, toplumumuzun dini hayatının önemli bir
boyutunu oluşturmaktadır. Günümüzde modern yaşam biçimi insanları ne kadar etkilemiş,
bilim ne kadar ilerlemiş ve ekonomik seviye ne kadar yükselmiş olursa olsun, sosyal ve
ekonomik problemler ve hastalıklar var olmaya devam etmekte, insanlar sosyal ve fiziksel
güvenlik ihtiyacı hissetmektedir. Bu bağlamda, insanların türbelere gitmelerini modern
düşüncenin ve modern hayatın getirdiği boşluktan kurtulma ve bir “anlam arayışı” olarak
değerlendirebiliriz.
Seyyid Sibğatullah Arvâsî(Gavs-ı Hizani) (k.s.) Hazretlerinin Bitlis ili Hizan ilçesi Gayda
köyünde bulunan türbesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. İnsanlar türbe
ziyaretini dini inançlarının gereği olarak algılamakta ve kutsal bilinen bir yerde bulunma
arzusuyla hareket ederek bu mekânlardan manevi destek almaktadırlar. Böylece, maneviyat
arayışına cevap veren mekânlar olan diğer türbeler gibi Gavs-ı Hizani’nin türbesi de ziyaret
edilmeli, islam kuralları çerçevesinde ibadet edilmeli ve Allah’ın bu mübarek zatlar hürmetine
muratların, hacetlerin kabulü için duada bulunulmalıdır.
Tarih boyunca bireysel ve toplumsal birçok yönelişin merkezinde yer alan din; her dâim
sosyal yaşamda alınan kararlarda başvurulan bir referans noktası olmuştur. İnsanları grup
veya topluluklar halinde bir arada tutan en büyük güç dindir.
Her dinin ve ideolojinin bir mistiği vardır. Müslüman toplumlarda bunun adı sûfilik ve
tasavvuftur. Tasavvuf, tarîkat ve tekke ile sınırlı bir hareket olmamakla birlikte tasavvuf
denince öne çıkan tarîkatlar vardır ve Türkiye'de tarîkat denince akla gelen ilk isim ise
etkinliği ve yaygınlığı açısından Nakşibendîliktir.
Türkiye'de özellikle Cumhuriyet’ten sonra en yaygın tarîkat yapılanması olarak dikkat
çeken, yakın tarihin ve Türkiye politik hayatının en önemli aktörlerinden biri olan
Nakşibendîler ve Nakşibendîlik bu dönemde de Türkiye'de gelişen siyâsal İslâm'ın en temel
belirleyenlerinden birisi olmuştur.
Veli(evliya) inancının Türk halk dindarlığında ve ziyaret olgusu merkezde bir yer teşkil ettiği
görülmektedir. Halk, velileri üstün kuvvet ve özelliklere sahip, Tanrı’ya yakın olan bir
şahsiyet olarak görmekte ve herhangi bir konuda yardımının dokunacağına inanmaktadır.
Ayrıca bu kişilerin (veli) Allah’ın sevgili kulları, keramet sahibi, alçak gönüllü, sıkıntı anında
insanlara yardımcı olan, duaları geri çevrilmeyen, şefaat eden, gaybı bilen ve hastaları
iyileştiren gibi özelliklerinin olduğuna da inanılmaktadır.
Anadolu’da veli inancının sadece tarihi kişilikler etrafında değil, yaşayan kişiler etrafında da
var olduğu görülmektedir. Velilerin sahip olduğuna inanılan söz konusu yetenekler, tasavvuf
terminolojisinde keramet olarak adlandırılmaktadır. Bu keramet telakkisi halk arasında hâlâ
yaşamaya devam eden bir veli/evliya kültünün oluşmasına ve köklü bir şekilde yerleşmesine
yol açmıştır.
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Çalışmamıza konu olan Bitlis ili Hizan ilçesi Gayda köyünde kurduğu tekkesiyle şöhret bulan
velilerden Seyyid Sıbgatullah Arvâsî, Doğu ve Güneydoğu bölgesinde tasavvuf,
Nakşibendilik ve Hâlidîliğin yayılmasında baş aktör olarak kabul edilmektedir.
Seyyid Sıbgatullah Arvâsî (k.s.), şeyhi Seyyid Taha Nehrî’den öğrendiği tarikat öğretilerini
sadık bir biçimde sonraki nesillere aktarmış ve bu özelliğinden olsa gerek Nehrî kolunun ana
damarı bu tekke ile belirgin bir biçimde süregelmiştir. Arvâsî’nin bu başarısının arka planında
ise şeyhine olan aşırı bağlılığı ve tarikatı temsil noktasındaki üstün çabalarıdır. Öyle ki
Arvâsî, aldığı tasavvuf ve takikat eiğitimi, diğer islami bilgeleri ile zamanın “Gavs”ı olarak
kabul edilmiş ve ‘’Gavs-ı Hizani’’ diye anılmaktadır.
Seyyid Sibğatullah Arvâsî(Gavs-ı Hizani) (k.s.) Hazretlerinin Bitlis ili Hizan ilçesi Gayda
köyünde bulunan türbesi, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. İnsanlar türbe
ziyaretini dini inançlarının gereği olarak algılamakta ve kutsal bilinen bir yerde bulunma
arzusuyla hareket ederek bu mekânlardan manevi destek almaktadırlar. Böylece, maneviyat
arayışına cevap veren mekânlar olan diğer türbeler gibi Gavs-ı Hizani’nin türbesi de ziyaret
edilmeli, islam kuralları çerçevesinde ibadet edilmeli ve Allah’ın bu mübarek zatlar hürmetine
muratların, hacetlerin kabulü için duada bulunulmalıdır.
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