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ÖNSÖZ
Ġnsan dilinde, toplum edebiyatında saklıdır…
En sade anlatıyla dil, insanlar arasında bildiriĢim sağlayan bir anlaĢma dizgesidir.
Bireyin duygu ve düĢüncelerini dil vasıtasıyla sözlü ya da yazılı biçimde, estetik kaygılarla
kurgulaması sanatı ise edebiyattır. Bu iki unsur birbirinden beslenmektedir. Ancak bu sade
tanımların ötesinde, dil ve edebiyat toplumsal hayatta daha öncelikli ve önemli rollere
sahiptir. Gerçek hayatın kurgusal yansımalarına dayandığı için bir ulusun kodlarının büyük
ölçüde o ulusun dilinde ve edebiyatında saklı olduğu söylenebilir. Bu dilsel ve yazınsal
kodların çözümlenmesi o ulusun tarihinin, değerlerinin daha iyi anlaĢılmasını sağlayacaktır.
Bir ülkenin yöneticisi olması durumunda ünlü filozof Konfüçyus, iĢe dil eğitimi ile,
ülkenin dilini doğru kullanmasını sağlamakla baĢlayacağını belirtir. Zira dilin doğru
kullanılmaması durumunda sözcüklerin düĢünceyi aktaramayacağını, düĢüncelerin iyi
aktarılmaması halinde yapılması gereken iĢlerin doğru yapılamayacağını, görevlerin gereği
gibi yapılamamasıyla törenin ve düzenin bozulacağını devamında ise adaletin yanlıĢ yola
sapacağını ve halkı kargaĢaya sürükleyeceğini ifade eder. Dil ile doğrudan bağlantılı olan
edebiyat bir ulusun o dili nasıl kullandığını gösteren, dolayısıyla toplumsal yapıyı yansıtan en
önemli göstergelerden biridir.
Anıldığı üzere toplumların tarihine, kültürüne ayna tutarak gelecek kuĢakların eğitimine
yön vermek amacıyla gerçekleĢtirilen dil ve edebiyat çözümleme çalıĢmalarına dayalı bu
sempozyumda sunulan her bildirin alana katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.

Doç. Dr. Soner ĠĢimtekin
Düzenleme Kurulu BaĢkanı
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Pİ‟DE AHLAK VE MANEVĠYAT

Bülent Cercis Tanrıtanır*
ORCID ID: 0000-0002-3276-7922

Özet
Pi'nin Yaşamı 2001 yılında Kanadalı yazar Yann Martel tarafından kaleme alınmıĢtır.
Yann Martel, romanında Pi'yi toplumsal normlardan bir sapma olarak tasvir eder. Meraklı ve
araĢtırmacı bir çocuğu canlandırır, bu da onu bir Ģekilde hayatının yolunu belirleyen farklı
kültürlere daldırır. Martel'in bu ödüllü romanında normal insan davranıĢlarının dıĢındaki
olaylara ve insanlara tepki vermenin oldukça zor bir süreç olduğunu görmek mümkün. Roman
çok boyutlu olarak ele alınabilecek bir eserdir. Kimi eleĢtirmenler romanın postmodern bir öykü
olduğuna dikkat çekerken kimileri de çevrecilerimizin ve hayvan dostlarımızın zorlu
yaĢamlarına dikkat çekmek için roman hakkında yorumlarda bulunmuĢtur. Yann Martel,
okuyucuyu kendi varlığını ve ahlakını sorgulamaya ikna eden bu ahlaki merkezi titizlikle
oluĢturmuĢtur. Ġnsanları, özellikle mevcut davranıĢ ve inançlarla kusurlar üzerinde düĢünmeye
ikna etmiĢtir. Pi'nin hayatta kalması için neyin gerekli olduğuna olan inancı ahlaki açıdan
sorunlu görünmüyor. Hayatta kalabilmek için ahlaktan uzak durmak yanlıĢ gibi görünse de,
canlılığını sürdürmek için ahlakı geriye atılmak olarak görür. Pi'nin kendisi sadece
ebeveynlerinin, rahiplerinin ve öğretmeninin inanç sistemini değil, aynı zamanda kaplanın
kendisini de etkiler. Okuyucunun zihninde kalan ve dolayısıyla okuyucuyu etkileyen maneviyat
sorununu gündeme getirmeye çalıĢır. Kurgu ve gerçeği mükemmel bir Ģekilde harmanlayan ve
hayatın anlamını arama konusunda sorun yaĢayan Yann Martel'in Pi'nin Yaşamı, birçok açıdan
oldukça beğenilen bir roman olup, bu çalıĢmada romandaki manevi ve ahlaki unsurlar
incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Pi, Yann Martel, Maneviyat, Ahlak, Kurgu.

MORALITY AND SPIRITUALITY IN PI
Abstract
Life of Pi was written in 2001 by Canadian author Yann Martel. Yann Martel portrays Pi
as a deviation from social norms in his novel. He portrays a curious and inquisitive boy, which
leads him to immerse himself in different cultures that somehow determine his life's path. It is
possible to see in Martel‘s this award-winning novel that reacting to events and people outside
*
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of normal human behavior is a very difficult process. The novel is a work that can be considered
multidimensionally. While some critics pointed out that the novel is a postmodern story, others
commented on the novel to draw attention to the difficult lives of our environmentalists and
animal friends. Yann Martel has painstakingly created this moral center that persuades the
reader to question his own existence and morality. It persuades people to reflect on flaws,
especially with existing behaviors and beliefs. Pi's belief in what is necessary for his survival
does not seem morally problematic. Although it seems wrong to stay away from morality in
order to survive, he sees morality as being thrown into back in order to maintain his vitality. Pi
itself influences not only the belief system of its parents, priests and teacher, but also the tiger
itself. It tries to raise the issue of spirituality that remains in the mind of the reader and thus
affects the reader. Yann Martel‘s Life of Pi, which blends the fictional and the real perfectly
and has a problem with searching for the meaning of life, is a highly acclaimed novel in many
respects, and this study will examine the spiritual and moral elements in the novel.
Keywords: Pi, Yann Martel, Spirituality, Morality, Fiction.

GiriĢ
Yann Martel, 25 Haziran 1963'te Ġspanya'da doğan Kanadalı bir yazardır. Martel'in
babası doktorasını tamamlamak için bursluyken ailesi Ġspanya‘da ikamet eder. Martel'in
ailesi, babası öğretmen ve diplomat olduğu için çok seyahat eder. Bu nedenle Alaska, British
Columbia, Kosta Rika, Fransa, Ontario ve Meksika'da büyür. Ġlk iki kitabıyla edebi bir
sıçrama yaratmayı baĢaramayan Yann Martel, Pi'nin Yaşamı (Life of Pi, 2002) ile Man
Booker Kurgu Ödülü kazanarak çok satan yazarlar listesine girmiĢtir.
BulaĢık yıkamaktan ağaç dikmeye kadar çeĢitli iĢler yaptıktan sonra yazmaya baĢlar.
Martel baĢlangıçta bir politikacı olmak ister. Daha sonra uzun bir yolculuktan sonra oyunlar
ve öyküler yazmaya baĢlar; 27 yaĢına geldiğinde hayatını yazar olarak kazanıyordur.
Pi'nin Yaşamı‘nın açılıĢı, ilginç alegorik tarzı, nazik ve sevecen tonuyla dikkat çeken bir
hikâyedir. Martel'in hikâyeye nasıl ulaĢtığına dair yarı gerçek yarı kurgu bir notla önsözünde,
bir diĢi orangutan ve yaklaĢık 200 kiloluk bir Bengal Kaplanı, benekli bir sırtlan, kırık bacaklı
bir zebra eĢliğinde Pasifik'te baĢıboĢ dolaĢan 16 yaĢındaki bir çocuğun 227 günlük macerasını
anlatan dini bilgiler, zoolojik tarihi ve metafizik spekülasyonlarla dolu fantastik hikâye
olduğu ifade edilir. Esasen bir macera ile masalın melezi olan Pi‟nin Yaşamı, adını bir aile
dostunun en sevdiği Fransız yüzme havuzundan alan Piscine Monitor Patel tarafından
anlatılır. Piscine, bir hayvan bakıcısının oğlu olarak Hindistan'daki Pondicherry'de büyür.
Adına yönelik Ģakalardan sıkılır ve Pi'yi yeniden biçimlendirir ve "bilim adamlarının evreni
anlamaya çalıĢtıkları [bulunduğu] anlaĢılması zor, irrasyonel sayı" ile yeniden ifade eder. Bir
Hindu olarak doğmasına rağmen, Pi diğer dinlerden etkilenir. Hem Hristiyan hem de
Müslüman olur ve inançlarında insanlık ve mistik bir sağlam zemin bulur. Pi'nin dini merak
duygusu açıklayıcıdır. Dine artan bir Ģüphe ve hatta küçümseme ile bakan seküler Batı'da
kaybolan bir Ģey olan sihir duygusuyla inanca vurgu yapar. Ailesi, Pi'nin üç farklı dine
bağlılığıyla kafası karıĢmıĢ olsa da, yine de onları uygulamasına herhangi bir kısıtlama
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getirmez. Bununla birlikte, Pi'nin ailesi, yanlarında bir hayvan barınağı alarak Kanada'ya göç
etmeye karar verdiğinde, her Ģey değiĢecektir. Japon kargo gemileri Pasifik'te felaketle
karĢılaĢtığında, yalnızca Pi ve bir grup hayvan hayatta kalır. Çok geçmeden, kaplan Richard
Parker'ın etçil doğası göz önüne alındığında, sadece o ve Pi kalır geriye. Pi'nin hayvanlar
dünyası hakkındaki ansiklopedik bilgisi, kendi korkusuna saygısı ve kaderine teslim olmayı
reddetmesi, Richard Parker ile birlikte teknede aylarca hayatta kalmasına izin verir. Pi,
hayatını küçük bir cankurtaran sandalında ayrıntılı dile getirir. Uzun halüsinasyon
pasajlarında gemi enkazının hikayesini yeniden anlatır. Sonunda Meksika kıyılarına
ulaĢtıklarında kaplan Richard Parker kaçar ve bir daha asla görülmez. Yetkililer tarafından
kurtarılan Pi, kısa süre sonra gemilerine ne olduğunu öğrenmek isteyen Japon Hükümeti
temsilcileriyle buluĢur. Onlara iki hikâye anlatır: Bildiğimiz versiyonunu ve çok daha
geleneksel bir versiyonunu. Okuyucu, hangi versiyonun doğru olabileceği konusunda derin
derin düĢünmeye bırakılır; elbette bize anlatılan hikâyenin, Pi'nin bir baĢa çıkma stratejisi
olarak hazırladığı bir fanteziden baĢka bir Ģey olmama ihtimali vardır.
Pi'nin Yaşamı, heyecan verici bir inanç ve hayatta kalma hikâyesidir. Kendini öyle
inandırıcı bir Ģekilde gerçek olarak ortaya koyan büyüleyici bir kurgu ki, romanın sonunda
okuyucu, anlatılan olayların gerçekten yaĢanıp yaĢanmadığından tam olarak emin olamaz.
Pi‘nin hikâyesi alegorik bir masaldır. Bazen komik bazen gerçeküstü tarzı olan, gazeteci
üslubuna da uygun anlatılmıĢ felsefi bir anlatı niteliğindedir. Bir hayvan bakıcısının oğlu olan
Pi Patel, hayvan davranıĢları hakkında ansiklopedik bilgisiyle tutkulu bir hikâye anlatıcısıdır.
Pi on altı yaĢındayken ailesi, yeni evlerine bağlı hayvanat bahçesi hayvanlarıyla birlikte bir
Japon kargo gemisiyle Hindistan'dan Kuzey Amerika'ya göç eder. Pi karakterini gerçekçi bir
ana karakterden daha fazlası olarak kurar, yazar; aynı zamanda birden çok anlam katmanına
sahip alegorik bir figürdür. Antonacopoulou‘ya göre ise, Pi'nin Yaşamı'nda yolculuk,
olayların gerçek olup olmadığı kadar, insanı keĢfetme merakıyla da ilgilidir. YaĢanan
zorluklarda ruh seyahat ederken, bizi gerçek ve gerçek olmayan, beklenen ve beklenmeyen
arasında sallayan gerilimlere maruz kalırız (2014: 83).
Aynı zamanda hayvanat bahçelerinin ruhunu ve derinliğini Ģiddetle savunur. Pi,
ailesinin Hindistan'daki hayvanat bahçesinde hayvanların etrafında büyür. Aile Kanada'ya göç
etmeye ve hayvanat bahçesindeki hayvanları satmaya karar verdikten sonra yolculuk
yaptıkları gemi felaketle karĢılaĢır ve batar. Pi ve Richard Parker nihayetinde cankurtaran
botunda hayatta kalan yegâne kiĢilerdir ve denizde birkaç erzak ile kaybolmanın birçok
tehlikesine dayanmak için her türlü birbirlerine güvenmek zorundadırlar. Hikâye içinde
maneviyat ve din, benlik algısı, ailenin tanımı ve hayvanların doğası temaları yer almaktadır.
Pi'nin yaĢamı ahlak, inanç ve gerçeği neyin oluĢturduğunun belirsizliği üzerine tartıĢmalarla
dolu zengin ve dinamik bir metindir. Adını bile Pi'nin seçmesi, Pi'nin alıĢılmıĢ kalıpların
dıĢında bir insan olduğunun göstergesidir. Pi gerçeğini kabul eder ve saklamadan yaĢar. Pi'nin
adının seçimi bile irrasyonel sayı Pi ile ilgilidir. Bu bile karakterin gerçekliğinin bir göstergesi
niteliğindedir.
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Roman, çoklu anlatım tarzıyla yazılmıĢtır. Yazar, Yann Martel ile karıĢtırılmamalıdırmetin içindeki anlatıcılardan biridir; Pi ile röportaj yapar ve inanılmaz yolculuğunu anlatır.
Pi'nin kendisi baĢka bir anlatıcıdır - ancak Yazar, Pi'nin hikâyesini yeniden anlattığı için
anlatımı gerçekten yazara aittir; Pi'nin birinci tekil Ģahıs kullanarak yaptığı anlatım hikâyenin
büyük bir kısmını anlatır. Meksika'da Pi ile röportaj yapan Japon UlaĢtırma Bakanlığı
Denizcilik Departmanından iki yetkili, Pi'nin hikâyesine inandırıcı bulmadıkları için Pi onlara
kurguyu yeniden kurgular. Romanın yazarı Yann Martel mutlaka bir anlatıcı değil, daha çok
yazar ve Pi'yi romanda sözel olarak kullanır. Squire‘e göre, (2017: 228) roman insanı özneye
alarak -olanaklarını ve sınırlarını- onun günümüzün çevresel kaygılarıyla bağlantılı olarak
sınamasının etkileriyle ilgilidir.
Antropomorfizm (insan biçimcilik) romanda ana temadır. Esasen bu terim, bir insan
özelliğinin insan olmayan bir Ģeye yansıtılması anlamına gelir. Özellikle roman içinde, bir
hayvana bir Ģekilde insanmıĢ gibi davranmak anlamına gelir. Pondicherry Hayvanat
Bahçesi'nin sahibi olan Pi'nin babası, Pi ve erkek kardeĢinin hayvanat bahçesindeki
hayvanların vahĢi olduğunun asla unutmamaları konusunda kararlıdır; evcil hayvan
değildirler ve asla insan özelliklerine sahip oldukları düĢünülmemelidir. Pi, hiçbir hayvanın
asla insanbiçimci değerlendirilmediğini defalarca iddia eder - ama yine de Richard Parker ile
yapmaya baĢladığı Ģey budur. Gemi battığında ve Pi, Richard Parker'ı suda gördüğünde, Pi
ona seslenir ve olanların bir rüyadan baĢka bir Ģey olmadığını cevaplaması için yalvarır.
Romanın ilerleyen bölümlerinde Pi, içinde biriken korkuyu insanbiçimci ederek yok etmeye
çalıĢır. Korkusunu, iliĢki kurmak istemediği bir ―kiĢi‖ olarak adlandırır. Pi'nin her ikisi de
geçici olarak kör olduklarında Richard Parker ile yaptığı tartıĢma, Pi'nin sonunda Richard
Parker'ı bir kaplan olarak değil de, sohbeti sürdürme yeteneği de dâhil olmak üzere insan
özelliklerine sahip bir arkadaĢ olarak gördüğünü en iyi Ģekilde gösterir.
Postmodern Pi
Romanda çeĢitli temalara yer verilir. Çoklu anlatıcı, öykü içinde öykü, Büyülü
Gerçekçilik anlatı geleneği gibi Postmodernizmle özdeĢleĢen çeĢitli teknik ve yöntemler
hikâyenin geneline hâkimdir. Postmodern çağın mükemmel bir örneği, tanıdık kelimeleri
sorgulama yeteneğidir (Duncan, 2008: 171). Roman, türün kurallarını çiğner. BaĢlangıçta
roman, roman formatında bir belgesel olarak kabul edilebilir, bu nedenle katı gerçekliğin bir
yansımasıdır. Ardından, heyecanın geliĢmesi nedeniyle roman maceracı bir hal alır ve nihayet
fanteziye dönüĢür. Romanda türün ihlali özneldir. Yazarın romanında kurgu ve inancı iç içe
geçirmeyi baĢarması, hikâyenin tamamen hayal mi yoksa gerçek mi olduğu konusunda bize
soru iĢaretleri bırakır. Bu belirsizlik ve güvenilmez anlatıcı yönteminin seçilmesi de romanın
postmodern niteliğini ortaya koyar.
Bu hikâye Pi'nin bir cankurtaran sandalında yedi aylık uzun yolculuğunu anlatan,
Hindistan'dan Kanada'ya taĢınmaya çalıĢarak ve herhangi birinin geri dönmesi zor olan
ebeveynlerinin ve erkek kardeĢinin ölümünün acısını hafifletmeye vesile olan bir hikâyedir.
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Allah'a olan güçlü inancı ile maneviyatı sayesinde hayatta kalacağına inanmaktadır. Pi'den
bilime ve Ġslam, Hristiyanlık ve Hinduizm'e inanan biri olarak bahsedilir (69). Suomala‘ya
göre (2012: 360), Pi‘nin baĢarısı aslında inançlararası diyaloğa açılan kapının aralanmasıdır.
Bu inanç onun sadece hayatta kalmasına değil, insan kalmasına da yardımcı olur. Maneviyat
onu hayatta tutmuĢtur.
Hristiyanlık, Hinduizm ve Ġslam'ı birleĢtiren bir din yaratır. Romanın vermek istediği
mesaj, hayatın bir hikâye olduğu ve hikâyemizi büyüleyici bir hayal gücüyle ya da basitçe
gerçek yolla anlatabileceğimizdir. Daha sonra romanda Pi, babasının Hindistan'daki Hayvanat
Bahçesini hatırlarken, hayvanat bahçesi hayvanları ile bölge, özgürlük ve hapsetme ile ilgili
sorunlarını hatırlar. Ayrıca insanların Tanrı ya da biyolojik yaĢam meselelerinde gerçekten
derinlere inmediğinden, bu yüzden ikisini de tam olarak anlayamadıklarından da bahseder
(Dwyer, 2005: 14).
Ahlak ve Maneviyat
Pi'ye yüzmeyi Francis Adirubasamy (Mamaji) öğretir. Hikâyenin baĢlangıcı, Pi'nin
bilime yöneldiğini açıkça ortaya koyar. Pi, orangutanla ilgili cankurtaran sandalına takılırken,
Pi, "Beni durmadan saran kollarının, parmaklarının, tüm elimin uzunluğunun, saçlarımı
karıĢtırmasının bir çocuğu olduğum zamanlara dair anılarım var" (Martel, 2002: 143) der.
Kitap, Pi'nin annesini, Hint geleneklerini benimseyen ve her iki çocuğu da terbiyeli, yumuĢak
huylu bir kadın olarak tasvir eder. Kitap, Pi'nin dini ilk olarak, önemli ölçüde daha dindar olan
annesinden anlayacağını gösterir. Birçok din hakkında bilgi edinme görevini üstlenir. Pi'nin
Japon erkeklerine ikinci anlatısının temeli olarak hizmet eden aziz bir hatıra olarak kalmaya
devam ediyor gibi görünür.
Genç ve dürüst bir çocuk olması Pi'nin kiĢiliğinin yansımasıdır. Ancak, hikâye devam
ettikçe Pi giderek daha da olgunlaĢır. Pi olgunlaĢtıkça, okuyucular onun ne olduğunu
anlayabilecekleri bir noktaya gelirler: ―Ateistlerin farklı bir inançtan erkek ve kız kardeĢlerim
olduğuna dair ilk ipucumdu ve konuĢtukları her kelime inançtan bahsediyor. Benim gibi,
mantığın ayaklarını götürdüğü yere kadar giderler ve sonra sıçrarlar‖ (Martel,2002: 42).
Pi'nin Yaşamı, yalnızca ana karakter Pi'nin gözünden inanç sorularını ele almakla
kalmaz, aynı zamanda bir çocuğun bir kaplanla bir cankurtaran sandalında bu kadar uzun süre
hayatta kalabileceğine inanmak için izleyicilerinden büyük bir inanç desteği almasını da
gerektirir.
Öte yandan Pi, inanç eksenli düĢünmeye evrilirken Pi‘nin biyoloji öğretmeninin ateizme
yönelik ifadeleri de dikkat çeker: ―Gerçekliğin bilimsel bir açıklamasının ötesine geçmek için
hiçbir neden yoktur ve duyu deneyimlerimiz dıĢında hiçbir Ģeye inanmak için sağlam bir
neden yoktur… Tanrı yoktur.‖ (Martel,2002: 42)
Pi, en sevdiği öğretmeni Bay Kumar'ı ateizmine rağmen bir inanç adamı olarak görüyor.
Pi, dinlerin incelenmesine ve uygulanmasına çekildiğini hissetse de, herhangi bir doktrine
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veya dini metinler kitabına bağlı değildir. Bunun yerine Hinduizm, Hristiyanlık ve Ġslam'ı
araĢtırır. Temel olarak Pi, bu dinleri birleĢtiren anahtar kavramlarla bağlantı kurar: Tanrı, ıĢık
ve sevgi. Pi'nin inanç tercihi, onun ateistleri kabul etmesine yol açar. Pi gibi, onlar da bir Ģeye
inanmayı seçerler, bu inanç Tanrı'nın olmadığını ilan etse bile: ―ġimdi mucizeyi rutine
çevireceğim. O muhteĢem mucize her gün görülecek. Ne kadar gerekiyorsa o kadar sıkı
çalıĢacağım. Evet, Tanrı benimle olduğu sürece ölmeyeceğim. Amin.‖ (Martel,2002: 153)
Çıktıkları ada, Pi için bir Ģifacı, baĢka bir güven ve itimat imgesi; balıkçıların onu
bulacağı bir Meksika kıyı Ģeridinde sona erecek olan belirsiz yolculuğuna devam etmesine
yardımcı olur. Ayrıca adada Pi'nin iyileĢmesini sağlayan bu tamamen berrak su havuzlarını
görüyoruz: ―Çok Ģey harcanabilir hale gelir. Mutluluğu bulabildiğin yerde bulursun.
Cehennemin dibinde olduğun bir noktaya ulaĢıyorsun ama kollarını kavuĢturmuĢ ve yüzünde
bir gülümseme var ve dünyanın en Ģanslı insanı olduğunu hissediyorsun. Niye ya? Çünkü
ayaklarının dibinde minik ölü bir balık var‖ (Martel, 2002: 249).
Pi‘nin ruhu oldukça yücelir, ancak her zaman gücünü topraktan almaktan geri kalmaz.
Tıpkı Budist bir ustanın öğrencisine bir sandalet tasarlamasını söylemesi gibi... Açlık,
susuzluk, gündelik hayatın gerçekleri aslında onun ruhsal aydınlanmasına katkıda bulunur.
Pi süreç içinde bir tür halvete girmiĢ gibidir. Ruhu yüceldikçe, yaratıcısına inancı artar
ve huĢu içinde ilahi bir teslimiyetle olan biteni değerlendirip gözlemlemeye baĢlar:
Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, Kıyamet Günü'nün Hükümdarı olan
Allah'a mahsustur!" diye mırıldandım. Richard Parker'a bağırdım, "Titremeyi kes! Bu
bir mucize. Bu bir ilahi patlama. Bu... Bu..." Ne olduğunu bulamadım, bu Ģey çok
geniĢ ve fantastik. (Martel, 2002: 267)

Sonuç
YaĢadığımız çevrenin bütün gerçeklik olup olmadığı veya bilinçaltında günlük
monotonluğa tahammül etmek için yaratılan yanılsamalar olup olmadığı konusunda
postmodern bir tartıĢma vardır. Bu hikâye, gerçek deneyimlere ve sıkıntılara katlanmak için
sahip olunması gereken güç ve cesaretten bahsediyor. Pi, bilimsel akıl yürütme ile birlikte
maneviyatı önceleyen bir kiĢiliğe sahiptir. Allah‘tan olduğu kadar Mesih'ten de bahseder.
Sadece bir cankurtaran sandalında hayatta kalan bir Bengal kaplanı vardı ve kaplanın hayatta
kalmasını da inanca bağlar yazar.
Pi, dini ritüellerinden asla vazgeçmemesine rağmen, kazazede olarak 277 gün boyunca
Tanrı'ya olan inancını sürdürmekte zorlanır. Dini inancını sevginin bir tezahürü olarak görür
ve denizde Pi, güçlü olumsuz duygular yaĢar: Öfke, umutsuzluk, hatta belki de onu öldürmeye
çalıĢan Fransız'a karĢı nefret. Bununla birlikte, bu zorluklar üzerinde durmak yerine,
genellikle bir balık sürüsünün ortaya çıkması veya bir fırtınanın geliĢi gibi inancını yeniden
teyit eden deneyimlere odaklanmayı seçer.
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Pi, hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyacağı günlük mucizeler için dua eder. Richard
Parker ile bir cankurtaran botunu paylaĢma gerçeği Pi'ye çarptığında, dehĢete düĢer ve
umutsuzluğa gark olur. Vazgeçmeyi düĢünürken, kalbinde ona hayatta kalmak için
savaĢmasını söyleyen bir ses duyar. Pi, içinde bulunduğu koĢullarla baĢa çıkmak ve yaĢamak
için kararlıdır artık. Pi, sadece günden güne yaĢama gerçeğinin, Tanrı'nın varlığını onunla
birlikte gösteren bir mucize olarak nitelendirileceğine inanır. Pi sadık kaldığı ve çok çalıĢtığı
sürece hayatta kalabilir. Roman, Aydınlanma Döneminin mottosu olan ―DüĢünüyorum,
öyleyse varım‖ın Romantik dönemin mottosu ―Hissediyorum öyleyse varım‖a dönüĢmesi
gibi, sonunda ―inanıyorum öyleyse varım‖a evrilmesinin çarpıcı bir örneği olarak kabul
edilebilir.
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GEORGES PEREC'ĠN ELLIS ADASI ADLI ESERĠNDE KÖKENSĠZLĠK,
KĠMLĠK VE GÖÇ
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Özet
XX. yüzyıl Fransız edebiyatının en ilginç yazarlarından biri olan Georges Perec, Ellis
Adası baĢlıklı çalıĢmasında, Amerikan göç tarihinde bir kilometre taĢı olan Ellis Adası‘nın
tarihinden yola çıkarak Eski Dünya‘dan Yeni Dünya‘ya, yani Amerika‘ya XIX. yüzyılın son
çeyreğinde baĢlayan ve XX. yüzyılın ortalarına kadar devam eden göç dalgasının anatomisini
gözler önüne serer. Göç olgusunun kurumsallaĢmasının ve endüstrileĢmesinin sosyolojik arka
planını kimlik, aidiyet, ötekilik gibi konular ekseninde inceleyen Perec, kiĢisel geçmiĢini de
sorguya açar. Yazarın travmatik geçmiĢi, yazarı göçmenlerle empati yapmaya sevk eder.
ABD‘ye giriĢin ilk basamağı yani ―Altın kapı‖ olarak ifade edilen Ellis Adası‘nın göç tarihi için
uzamsal önemini vurgulayan yazar, kurumsallaĢan göçün sebep olduğu demografik değiĢim ve
toplumsal dönüĢümleri kendi geçmiĢi ile bağdaĢtırır. Bu çalıĢmada, yeni yaĢam umuduyla yola
çıkan mültecilerin/göçmenlerin ilk durağı olan Ellis Adası, Fransız antropolog Marc Augé‘nin
ortaya attığı yok-yer ya da yer olmayanlar (non-lieux/non-places) ve Pierre Nora‘nın hafıza
mekânı kavramları çerçevesinde incelenecek; yazarın aile mirası, kimlik ve aidiyeti gibi konular
göç bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Göç, Kimlik, Ellis Adası, Göçmenlik, Yahudilik, Holokost, Hafıza Mekânı,
Yok-Yer.

ROOTLESSNESS, IDENTITY AND EMIGRATION IN
GEORGES PEREC‟S ELLIS ISLAND
Abstract
Based upon the history of Ellis Island, a milestone for American migration history,
Georges Perec, one of the most interesting writers of XXth century French literature, reveals the
anatomy of massive migration wave that starts at the last quarter of XIXth century to the first
half of XXth century from Europe, the Old World, to United States, the New World in his work
entitled as Ellis Island. Perec who analyzes social background of institutionalization and
industrialization of migration within the frame of issues such as identity, belonging, otherness,
puts his personal history into question as well. Emphasizing the spatial importance of Ellis
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Island which is considered as the first step to U.S.A., in other words the ―Golden Gate‖, Perec
associates his personal past with demographic changes and social transformations caused by
institutionalized migration. In this study, Ellis Island, the first stop of migrants who have
departed in the hope of new life, will be analyzed within the scope of the term ―non-places‖ a
spatial notion developed by French anthropologist Marc Augé, and ―sites of memory‖ of Pierre
Nora. Familial heritages of author such as identity, belonging and roots which may be
considered as ―burden‖ to the author will be analyzed within the context of migration.
Keywords: Emigration, Identity, Ellis Island, Immigration, Jewishness, Holocaust, Places of
Memory, Non-Places.

GiriĢ
Otobiyografik unsurlara sıkça yer verdiği eserleri günümüzde birçok akademik
çalıĢmanın konusu olan Georges Perec, hiç Ģüphesiz çağdaĢ Fransız yazının en dikkat çekici,
en ilginç yazarlarından biridir. Perec edebi olarak kendini Sartre‘ın geliĢtirdiği angaje sanat ile
Yeni Roman‘ın kesiĢim noktasına konumlandırır. Eserlerini gerçekçiliğe dayandırmayı
önceleyen yazar, bu bağlamda da gerçekçiliği edebiyatın temeline yerleĢtiren eleĢtirmen
György Lukács‘ın fikirlerini benimser ancak bir süre sonra bu fikirlerden uzaklaĢarak ―infraordinaire‖ yani ―olağan içi‖ olanı araĢtırmaya ve sorgulamaya, gündelik yaĢamın pratiklerinin
izlerini korumaya, kısaca gündelik yaĢamın sosyoloğu olmaya yönelir (Wuillème, 2004: 184).
Yazarın 1960 yılında OuLiPo1‘ya (Ouvroir de Littérature Potentielle) katılması ise yazın
hayatının Ģekillenmesinde önemli rol oynar.
Georges Perec‘in eserlerinde özellikle Ġkinci Dünya SavaĢı, Holokost, bellek, boĢlukyokluk, gündelik yaĢam (sosyolojik gözlemler, tüketimciliğin yarattığı toplumsal dönüĢüm
vb.) kimlik ve aidiyet gibi sorunların ön plana çıktığı söylenebilir. Eserlerin temel izleğini
oluĢturan bu konuların birçoğu her ne kadar otobiyografik unsurlarla yakından ilintili olsa da
Perec, doğrudan doğruya bir otobiyografik eser yazmamıĢtır. Krock‘a göre kökensizlik,
ailesinin kültürel mirasını taĢımayıĢı, yitirilmiĢ çocukluk ve anısız kalmıĢ olmanın yarattığı
boĢluk, yazarın salt otobiyografik bir eser kaleme almamasının sebebi olarak gösterilir
(Krock, 2006:3).
Polonya kökenli bir ailenin çocuğu olarak Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan üç yıl önce,
1936‘da doğan Perec, küçük yaĢta ailesinin hemen hemen tüm fertlerini savaĢ ve kamplarda
kaybetmiĢ, yetimhanelerde kalmıĢ, ardından halasının yanında büyümüĢ, Yahudi kimliğinin
gizlenmesi amacıyla vaftiz dahi edilmiĢtir. Çocukluğundan baĢlayan bu parçalanmıĢ kimlik ve
benliği yazarın yaĢamı boyunca barındığı evler, dinler, kültürler ve kimlikler arasında ruhsal
1

Raymond Queneau ve matematikçi François Le Lionnais tarafından kurulan OuLiPo, yazı diline eklenen bir
takım matematiksel nitelikler ve kelime oyunlarıyla, edebi yaratım sürecinde dilin yeni potansiyellerini
keĢfetmeyi amaçlar. Lipogramlar vepalindromlar sıkça baĢvurulan stilistik yöntemlerdir.
Raymond
Queneau‘nun tabiriyle ―yazarların eğlence amacıyla kullanabileceği yeni yapıların araĢtırılması‖ düĢüncesi bu
―deneysel edebiyat‖ın merkezinde yer alır. Italo Calvino, Jean Lescure, ve Jean Queval önde gelen OuLiPo
üyeleridir.

13

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

salınımlar yaĢamasına neden olmuĢtur. Küçük yaĢlarda yaĢadığı derin travmalar bir yandan
yazarın iç dünyasının köksüzlük ve yokluk duygusuyla kaplanmasına neden olurken, diğer
taraftan hafızasının da parçalanmasına yol açmıĢ; bu da yazarın benliğindeki bütünlük
duygusunun ortadan kalkmasına neden olmuĢtur.
Tüm yaĢamı boyunca benliğinde kökenlerine ve ailesine yönelik oluĢan boĢluğa bir
cevap arayan yazar, bu arayıĢını edebiyat ve sinema alanında yaptığı çalıĢmalarında
çoğunlukla otobiyografik unsurlarla süslü simgesel anlatılarla gerçekleĢtirmiĢtir. Yazarın
zihnini sürekli meĢgul eden soruların baĢında yer alan ―eğer‖ ve ―ya‖ gibi sözcükler yazarı
sürekli olarak olumlu ve alternatif bir geçmiĢ arayıĢına yöneltmiĢ, böylece yeni ortaya çıkan
potansiyel gerçeklikler yazarın kendisine yönelttiği varoluĢuna iliĢkin soruları yanıtlamasında
bir araç haline gelmiĢtir. Kayboluş (2005), Uyuyan Adam 2000), Doğdum (2003), Yaşamı
Kullanma Kılavuzu (1997), Şeyler: Altmışlı Yılların Bir Hikayesi (1998), W ya da Bir
Çocukluk Hatırası (2016) gibi roman ve denemelerinde kullandığı katmanlı anlatı yapısına
gündelik hayatı ve kendi alternatif gerçekliğini ekleyerek, Perec benzersiz bir kurgu ortaya
koyar. Ancak bu çalıĢmada inceleyeceğimiz Ellis Adası (2018) Perec eserleri arasında
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kendisi gibi Yahudi asıllı yönetmen Robert Bober ile birlikte
hazırladıkları bir belgesel olarak filme alınan, fotoğraf albümü ve roman2olarak yayımlanan
bu çalıĢmasında Perec, toplumsal, tarihsel ve demografik veriler ve bilgilerden yola çıkarak
XIX. yüzyılın son çeyreğinden XX. yüzyılın ilk yarısının sonlarına uzanan Avrupa‘dan
Amerika‘ya yoğun insan göçünün anatomisini tüm insancıllığıyla, kendi ruhunda
duyumsadığı haliyle, kendi geçmiĢini Ģekillendiren sorunlarla bir arada mercek altına alır.
Perec‘in anlatıya dayalı tarih olarak da okunabilecek bu çalıĢmasını daha iyi anlayabilmek
için öncelikle göç ve Ellis Adası‘nın tarihine değinmek gerekmektedir.

1. Göç, Göçmen ve Ellis Adası
Bilindiği üzere göç, insanlık tarihi boyunca gözlemlenmiĢ, tarihsel, sosyolojik, kültürel
ve ekonomik bağlamlarda ele alınabilecek çok yönlü bir olgudur. Göç kısaca, bireylerin ve
insan topluluklarının ekonomik, doğal, siyasi vb. nedenlerle, kimi zaman gönüllü ancak
çoğunlukla zorunlu bir Ģekilde doğduğu ya da hayatını sürdürdüğü uzamı, edindiği sosyal
konum ve çevreyi terk etmek zorunda kalması olarak tanımlanabilir (IOM, 2019: 137).
Tarihsel düzlemde bakıldığında, göç olgusunun küresel ölçekte en yoğun olarak XIX.
ve XX. yüzyıllarda görüldüğü söylenebilir. Özellikle XIX. yüzyılda Avrupa‘yı etkisi altına
alan Sanayi Devrimi, üretim süreçlerindeki insan gücüne olan ihtiyacı giderek artırmıĢ; buna
paralel olarak gerekli iĢ gücünün karĢılanabilmesi amacıyla kırsal kesimlerden büyük kentlere
göçler artmıĢtır. XIX. yüzyılın son çeyreğini etkisi altına alan bu göç dalgası, özellikle
2

ÇalıĢmanın farklı dillerdeki eleĢtirilerinde roman, novella, kısa anlatı olarak adlandırıldığı görülmektedir.
Yayınevi söz konusu eseri roman olarak adlandırdığı için, eser çalıĢmamızda roman olarak nitelendirilmiĢtir.
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Avrupa‘da yaĢanan savaĢlar sonucunda dağılan imparatorlukların vatandaĢlarının oluĢan yeni
ekonomik ve toplumsal düzenlere ayak uydurma ve daha iyi bir gelecek sahibi olma gibi
amaçlarla baĢka ülkelere gitme talepleriyle birleĢir. Böylece göç, XX. yüzyılın özellikle ilk
yarısına damgasını vuran sosyo-kültürel, demografik ve ekonomik bir olgu halini alır.
Özellikle Avrupa‘dan yeni bir yaĢam umuduyla yapılan bu zorunlu yer değiĢtirmelerin
odağında Amerika vardır. Kapıları herkese açık, bakir, fırsatlarla dolu bu ülke, eski dünyanın
tüm ezilmiĢleri, yok sayılmıĢ, zulme uğramıĢları, sömürülmüĢ, sefil bir hayat süren tüm
sınıflardan halkları için tüm ötekiliklerinin göz ardı edileceği, varlık, adalet ve eĢitlik içinde
yaĢayabileceklerinin vaat edildiği bir fırsatlar cennetidir. Öyle ki, Özgürlük Heykeli‘nin
kaidesinde yazan Emma Lazarus‘un Ģu Ģiiri, bu topraklara göçün neden umut yüklü
olduğunun en somut ifadesidir:
Gönder bana bitkin düĢmüĢleri,
yoksulları
Gönder özgürce nefes almaya hasret
sıkıĢıp kalmıĢları
Kalabalık kıyılarının istemediği sefil bedbahları,
Yola hepsini bana,
Evsizleri, fırtınanın fırlatıp attıklarını
Altın Kapının dibinde durup
kaldırıyorum lambamı (Perec, 2018: 62).

Perec de yeni yaĢam umutlarının bağlandığı Amerika‘yı Ģu Ģekilde betimler:
Kapıları herkese açık bâkir bir ülke, yaĢlı kıtanın lanetlenmiĢlerine, yeni bir dünyanın
öncüleri, adaletsizliği ve önyargıları tanımayan yeni bir toplumun kurucuları olma Ģansı
tanıyan özgür ve cömert topraklar… (Perec, 2018:11)

Avrupa‘nın örselenmiĢ bu halkları 1870‘li yıllardan baĢlayarak Liverpool, Hamburg,
Napoli, Havre ve Ġstanbul gibi büyük liman Ģehirlerinden kalkan gemilerle zorlu yolculuğa
çıkmıĢ; haftalar süren yolculukların ardından New York ve Amerika BirleĢik Devletleri‘nin
sembolü olan Özgürlük Heykeli‘nin birkaç yüz metre ötesindeki küçük kara parçası Ellis
Adası‘na ulaĢmıĢtır. Ada‘da 1892‘de Federal Göçmen Bürosu‘nun açılmasından 1954 yılında
büronun kapanmasına dek milyonlarca göçmen ―Amerikalı‖ olmak için ilk adımını Ellis
Adası‘na atmıĢtır. Avrupa‘dan Amerika‘ya yaĢanan bu göç dalgası özellikle 1900-1920 yılları
arasında zirveye ulaĢmıĢtır. Kinney‘e göre sadece bu tarihler arasında günde ortalama on bin
göçmenin ulaĢtığı Ellis Adası‘ndan 14,5 milyon göçmen Amerika‘ya giriĢ yapmıĢtır (Koman,
1999: 31).
Perec‘in ―gelecekte Amerikan ulusunu oluĢturacak insanların toplanma yeri‖ olarak
adlandırdığı, Özgürlük Heykeli‘nin hemen karĢısında yer alan bu küçücük toprak parçasının
aslında ―yeni Amerikalılar üretilen, mültecileri göçmenlere dönüĢtüren bir fabrika‖ (Perec,
2018: 13) olarak nitelemesi oldukça haklıdır. Zira Ellis Adası‘nın kuralsız göç dalgasının
15

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

düzen ve kontrol altına alındığı bir uzam olduğu düĢünüldüğünde, ―kurumsallaĢmıĢ‖ ve
―endüstrileĢmiĢ‖ göçün somut bir temsili olduğu söylenebilir. Perec‘in seri üretim bandının
kullanım amacı ile yeni ―Amerikalılar‖ yaratılma süreci arasında benzerlik kurması bu
bağlamda oldukça çarpıcıdır:
Üretim hattının bir ucundan bir Ġrlandalı, Ukraynalı bir Yahudi ya da Puglialı bir Ġtalyan
sokulacak, öteki uçtan –muayene, göz taraması, cep araması, aĢılama, dezenfeksiyon
iĢlemlerinden sonra– bir Amerikalı çıkacaktı (Perec, 2018:13).

Yazarın da belirttiği üzere, ABD‘nin kıyılarına her gün vuran bu on binlerce göçmen zorlu bir
seçim sürecinin ardından hayalini kurdukları fırsatlar ve özgürlükler ülkesi bu Golden
Gate‟den yani altın kapıdan geçerek ulaĢabilmektedir. Virginia Yans-McLaughlin‘in de
belirttiği üzere,
Göçmenler Amerika‘ya iĢ bulmak için gelmiĢlerdi ve Amerika onların çalıĢmasını, giderek
geniĢleyen endüstri ekonomisindeki iĢ talebini karĢılamalarını istiyordu. Ellis Adası‘na
iliĢkin bir sergi düzenleyen herhangi bir müze Ģu mesajı vermelidir: Ellis Adası yalnızca bir
giriĢ noktası değildi; aynı zamanda bir iĢ gücü dağıtım merkeziydi. Ellis‘de olup biten
birçok Ģey (sağlık taramaları) aslında Ģunu amaçlıyordu: Amerika BirleĢik Devletleri‘ne
gelenler sağlıklı iĢçiler olmalılardı, böylece gerçekten çalıĢabilecekler, Amerika‘nın sırtına
binecek bir yüke dönüĢmeyeceklerdi (Akt. Maddern, 2008:381)

Yans-McLaughlin‘in dikkat çektiği göçmenlerin sağlıklı olma Ģartı, yeni yaĢamın önündeki en
önemli aĢamadır. Bu sebeple göçmenlere yönelik oldukça sıkı bir sağlık taraması
gerçekleĢtirilmektedir. Perec‘in yarattığı üretim bandı metaforu bu noktada her zaman hızlı
iĢlemez.Sorulan sorulara verilen Ģüpheli yanıtlar ya da sağlık taramasında sorunlar
çıkabilmektedir. ġüpheli kiĢilerin kusurunu simgeleyen harfler -pek de insani olmayan bir
Ģekilde- göçmenlerin omuzlarına bir harfle iĢaretlenir: C: Verem, E: Göz, F: Yüz, H: Kalp,
TC: Trahom, I: Topallık, X: Zeka geriliği vs. gibi istenmeyen sonuçlar bazen ―Special
Inquiry‖ (Özel SoruĢturma) gerektirir ama çoğu zaman bu özel inceleme Amerikan rüyasının
baĢlamadan bitmesine sebep olmaktadır.
Perec göçmenlerin seçim sürecine iliĢkin çarpıcı anekdotlarından birini bu iĢaretleme
sistemine anıĢtırmada bulunarak verir. Perec‘in sözünü ettiği Yahudilikteki Golem efsanesine
göre, ruhu olmayan ve kilden yapılan Golem adlı varlıkların tek amacı sahibini korumaktır
(Patai ve Bar-Yitshak, 2013:209). Bu heykelin alnına ―doğruluk‖ anlamına gelen emeth
sözcüğü yazılır ve böylece heykel hayat bulur. Oldukça güçlenebilen bu varlığı durdurmanın
tek yolu alnındaki emeth sözcüğünün ilk harfini silmektir. Böylece geriye ölüm anlamına
gelen meth sözcüğü kalmaktadır. Böylece heykel yeniden bir toz yığınına dönüĢür (Dennis,
2007:350). Perec‘in metaforuna dönecek olursak, göçmenlerin de tıpkı mitolojik varlık Golem
gibi tek bir harf ile kaderleri değiĢmektedir. Tıpkı sahibinin sildiği bir harfin eksikliğinde
Golem‘in yok olduğu gibi, sağlık memurunun göçmenlerin omuzuna yazdığı kusurunu ifade
eden bir harfle adeta göçmenlerin yeni yaĢam umutları sona ermektedir.
Perec‘in bu zorlu seçilme sürecine iliĢkin en dikkat çekici tespiti göçmenlerin
isimlerinin geleceklerinin saptanması konusunda ne denli etkili olduğudur. Yeni bir yaĢam
kurma umuduyla binlerce km öteden gelen göçmenler, New York açıklarına geldiklerinde
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geride yalnız evlerini barklarını bırakmaz. AmerikanlaĢma potasında eritilen göçmenler bir
unutuĢa ve kopuĢa mahkûm olarak, kimliklerinin ve aidiyetlerinin bir parçası olan,
geçmiĢlerine ve aile miraslarına iliĢkin en büyük gösterge olan isimlerinde de vazgeçerler ya
da vazgeçmek zorunda kalırlar. Birçok göçmen yeni yaĢamlarına baĢlamak üzereyken gerçek
bir Amerikalı gibi olabilmek için bir Amerikalı ad ve soyadı seçmek istemektedir. Vladimir
Walter‘a, Adam Adams‘a Goldenburg Goldberg‘e, Hüseyin, Sam‘e, Bekir Baker‘a dönüĢür
(Akt. Kaya, 2003: 49). Ancak yazarın bu bağlamda verdiği bir örnek çok çarpıcıdır:
YaĢlı bir Rus Yahudisine memurlar yazmakta zorlanmayacağı, duyanlarda Amerikalı
intibası uyandıracak bir isim almayı tavsiye ettiler. Adam yük salonunda beklerken bir
görevliden yardım istedi, görevli de ona Rockefeller ismini almasını önerdi. YaĢlı Yahudi
unutmamak için tekrarlayıp durdu içinden: Rockefeller, Rockefeller. Ama geçen saatlerin
ardından nüfus memuru ona ismini sorduğunda bir türlü hatırlayamadı bu ismi ve YiddiĢ
dilinde yanıt verdi memura: Schonvergessen (unuttum gitti) ve böylece kayıtlara öz be öz
bir Amerikalı ismiyle John Ferguson olarak geçti (Perec, 2018: 18).

Perec‘in burada iĢaret ettiği Ģey, çeĢitli sebeplerde ait oldukları yerlerden ayrılmak zorunda
bırakılan göçmenlerin aidiyetlerinden de koparılmalarıdır. Perec‘in,―köklerinden koparılma‖
olarak ifade ettiği göçe ve göçmenliğe iliĢkin bu durum, yazarı aslında Ellis Adası‘na getiren
Ģeydir: göçün ve köksüzlüğün yarattığı sefalet, umudun ve umutsuzluğu birlikteliği, sürgünlük
ve bunların kendi geçmiĢiyle, ailesiyle ya da potansiyel hafızası ile olan iliĢkisi…
Buraya ne bulmaya geldik? Bizden uzakta bir zamana ve mekâna ait bu yer, potansiyel
belleğimize, potansiyel otobiyografimize ait bir anlam taĢıyor bizim için. Annelerimiz
babalarımız ya da onların anneleri babaları buraya ayak basmıĢ olabilir. Ekseriyetle Ģans
arıyordu onlar adına kararları, Ģansın teĢvikiyle Polonya‘da kalmaya ya da gitmeye, yola
çıkmaya, Almanya‘da, Avusturya‘da Ġngiltere‘de ya da Fransa‘da durmaya karar verdiler
(Perec, 2018: 53).

Yazarın kullandığı ―potansiyel hafıza‖ ifadesi, daha önceden bahsettiğimiz parçalanmıĢ
hafızasının yeniden inĢasına yani gerçekten ziyade bir olasılığa iĢaret eder. Perec Ellis
Adası‘nda aradığı bu parçalı, bölük pörçük, boĢluklarla dolu hafıza ve göçmenliğin somut
temsilini kendi Yahudi kimliği ile iliĢkilendirir:
Ben, Georges Perec, buraya göçebeliği, dağılmayı, diasporayı incelemeye geldim. Ellis
Adası benim için sürgünün mekânı, yani mekânın yokluğunun mekânı, var olmayan mekân,
hiçbir yer. (…) Benim için burada bulunan hiçbir Ģey bir iĢaret değil, bir kök değil, bir iz
değil, aksine: biçimsiz bir Ģey, dile getirebilmenin imkanlarını zorlayan, adına bariyer ya da
yarık ya da kopuĢ diyebileceğim bir Ģey, en derinlerimde rastladığım, zihnimi tarifsizce
karıĢtıran bir Ģey, Yahudi olmakla ilgili bir Ģey (Perec, 2018:53).

Perec‘in Ellis Adası‘ndan geçen milyonlarda göçmenin ortak kaderinden duyumsadığı
köksüzlük, geçmiĢlerinin silinen izleri ve kimliklerinin yitiriliĢi aslında yazarın Ellis
Adası‘nda kendi köksüzlüğünü, kayıp geçmiĢini, kültürel ve ailevi mirasından mahrum oluĢu
ile benzeĢir. Perec‘in Yahudiliği de zaten tamamen kökensizlik üzerine inĢa edilmiĢ bir
kimliktir. Yazarın bu durumunu Levinas‘ın―Yahudi kimliğini sorgulamak, bu kimliğin zaten
kaybedilmiĢ olduğunu gösterir. Ancak bu durum yine de bu kimliğe tutunmak anlamına gelir,
aksi taktirde bu sorgulama söz konusu olmazdı‖ (Levinas, 2006:85) sözleriyle açıklamak
mümkündür. Bu sebeple Decout‘ya göre, Perec‘te dini ve kültürel aktarımın olmayıĢıyla
iliĢkilendirilen bu kimlik aslında bir geleneğe kökensel olarak bağlanmaktan çok yazarın
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UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

ruhunu saran varoluĢsal bir gerçeklik, tarifsiz bir iç sıkıntısı hatta bir endiĢe kaynağıdır
(Decout: 2010: 123). Perec Yahudi kimliği ile olan iliĢkisini Ģöyle ifade eder:
Yahudi olmanın ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyorum. Yahudi olmanın beni neye
dönüĢtürdüğünü bilmiyorum, bu bir gerçek. Ama beni hiçbir Ģeye bağlamayan vasat,
kıymetsiz bir gerçek, bir aidiyet göstergesi değil. Bir inanca bir dine, bir geleneğe, bir
töreye bir dile bağlı değil; daha ziyade bir sessizlik, bir yokluk, bir soru, bir sorgulama, bir
tereddüt, bir endiĢe: endiĢeli bir keskinlik ve ardında baĢka bir kesinlik saklı. Soyut daha
ağır, tahammül edilmesi güç bir keskinlik: Yahudi olarak damgalanmak, Yahudi, demek ki
kurban, yaĢıyor olmasını sürgüne ve Ģansa bağlı (Perec, 2018: 54).

Perec, Doğdum baĢlıklı eserinde, ruhunda duyumsadığı bu farklılığı, yokluk hissini ve
endiĢeyi Ģöyle ifade eder:
Bu önemsiz çeliĢkiye, kendimden bir Ģeye yabancı olmanın, "bizimkilerden" farklı olan
"ötekiler"e göre "farklı" ama çok da farklı olmamanın üzerinizden atamadığınız, ince sızı
gibi ama ısrarcı, nahoĢ duygusu takılıyor: Ben ailemin konuĢtuğu dili konuĢmuyorum,
onların sahip oldukları hiçbir anıyı paylaĢmıyorum. Onlara ait olan, onları onlar yapan
Ģeyler, tarihleri, kültürleri, inançları, umutları bana aktarılmadı (Perec, 2003: 58).

KiĢisel tarihin, umudun ve geleneğin olmayıĢı Perec‘in iç dünyasına bir mülksüzleĢtirilme,
soyundan ve ailesinden bir koparılıĢ, nesiller arasında yeniden oluĢturulmaya çalıĢılan bir bağ
olarak yansır.
Benim Ellis Island'da aramaya gittiğim Ģey, bu dönüĢü olmayan noktanın bıraktığı izlenim,
bu köklü kopuĢun bilinci. Yoklamak, sorgulamak, sınamak istediğim, bu mekânsızlıktaki,
bu yokluktaki, ize, söze, Öteki'ne dair her türlü arayıĢın temellendiği bu çatlaktaki
kökleniĢim (Perec, 2003: 58).

Aslında buradaki paradoksal durum, Perec‘in köksüzlüğünü bir yok-yere, bir boĢluğa, bir
hiçliğe köklenme olarak hissetmesidir. Bu noktada Ellis Adası‘nın Perec‘in algısındaki
uzamsal konumu bir sorunsal oluĢturur:
Nasıl tasvir etmeli? Nasıl anlatmalı? Nasıl bakmalı? […] nasıl tanımlamalı bu mekânı?
Nasıl yeniden inĢa etmeli? Nasıl okumalı izleri? Nasıl geçmeli ötesine, ardına, nasıl
yetinmemeli görmemiz için bize verilenle nasıl görmemeli yalnızca göreceğimizi bildiğimiz
Ģeyi? Nasıl yakalamalı gösterilmemiĢ olanı, fotoğraflanmamıĢ olanı, arĢivlenmemiĢ olanı,
onarılmamıĢ olanı, sahnelenmemiĢ olanı? Nasıl ulaĢmalı sıradan olana, basit olana,
gündelik olana, olağan olana, her gün olup bitene (Perec, 2018: 36-37).

Bu bağlamda Ellis Adası‘nın uzamsal niteliği, nasıl adlandırılacağı Perec‘in bu çalıĢmasında
sorduğu temel sorulardır.

2. Ellis Adası Bir Hafıza Mekânı mı Yer-Değil mi?
Perec Ellis Adası‘nı ilk ziyaret ettiğinde ziyaretçilerin profillerini gözlemlerken bir
kanıya varır. GeçmiĢine dair bir iz arayan, öz kimliğine, aidiyetlerine ya da benliğinin temel
parçalarına iliĢkin bir dayanak noktası arayan kimselerin ziyaret ettiği bir hafıza mekânıdır.
Burada altı çizilmesi gereken kavram ―hafıza mekânı‖dır. Pierre Nora‘nın hafıza mekânı
kavramından yola çıkacak olursak, Ellis Adası göç etme kaderini paylaĢmıĢ milyonlarca
göçmenin ortak geçmiĢinde bir sayfa, kolektif belleklerinin köklendiği bir uzam, bir ulusal
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anıttır. Nora‘nın ―süreklilik duygusunun kökü mekandadır‖ (Nora, 2006: 17) ifadesi, geçmiĢle
kurulması muhtemel bağda baĢvurulması gereken uzamların zorunluluğuna iĢaret eder. Ancak
Perec‘in kendi köksüzlük duygusuyla bu uzamla doğrudan iliĢkisi olan kiĢilerin uzamın
niteliğine iliĢkin algıları farklılaĢır. Zira Ellis onun için ―mekânın yokluğunun mekânı, var
olmayan mekân, yok-yer‖dir. Bu bağlamda Marc Augé‘nin yer-değil kavramından bahsetmek
yerinde olacaktır. Marc Augé ―bir yer eğer kimliksel, iliĢkisel ve tarihî olarak
tanımlanabiliyorsa, [o halde]ne kimliksel olarak ne iliĢkisel olarak ne de tarihî olarak
tanımlanmayacak bir mekânbir yer-değili tanımlayacaktır‖ der. Augé bu bağlamda, otelleri,
marketleri, tren garlarını, otoyolları, hava limanlarını vb. uzamları yer-değil, yok-yer, ya da
yer-olmayanlar olarak tanımlanabileceğini belirtir. Bu tip uzamlar, insan ve malların hızlı bir
Ģekilde dağıtılması ve gideceği yere ulaĢtırılması amacıyla, insanların kısa zaman içerisinde
bir aidiyet hissetmeden terk edilebilecekleri yerler olarak yapılmıĢtır. Bir geçiĢ mekânı olarak
adlandırılabilecek bu yerlere aidiyetsizlik, geçicilik ve kimliksizlik hakimdir. Bir yer-değil‘in
iki temel niteliği vardır. Birincisi, bu uzamlarda bulunmak her zaman bir amaç dahilindedir.
Ġkincisi, bu mekânların kullanılması, mekâna iliĢkin özel bir kullanımı gerekli kılmaktadır.
Yani bu mekânların, anı biriktirilemeyen, tarihsellikten ve iliĢkiden kopuk mekânlar olduğu
ifade edebilir. Ellis adasından yolu geçenler ve bu kiĢilerin ikinci ve üçüncü nesil yakınları
hem birincil hem de ikincil tanıklıklarla anılar biriktirmiĢtir. Perec her ne kadar orada
bulunma sebebinin bir iz ya da kök aramak olmadığını ifade etse de göçmenlerin ortak
hafızalarının uzamsal temsili olan Ellis Adası aracılığıyla potansiyel bir hafıza yaratmayı
amaçlar. Böylece kendi kökenleri, ailesinin göçmenliği ve bu adadan yolu geçen milyonlarca
göçmen arasında bir bağ kurarak parçalı hafızasına bütüncül bir yapı vermeye çalıĢır. Ellis
Adası bu bakımdan bir hafıza mekânına yaklaĢır.Çünkü, insan içinde bulunduğu mekânlarla
bir iliĢki kurmaya eğilimlidir ve o mekânı bir ‗yer‘ yapanın da kurduğumuz bu iliĢkilerdir.
Perec‘in Ellis Adası ile kurduğu ya da kurmaya çalıĢtığı bu bağ, Ellis Adası‘nı bir ―uzam‖dan
bir ―yer‖e dönüĢtürür. Perec ya da Bober‘in hatta diğer ziyaretçilerin bu iliĢkiyi hangi
bağlamda kurduğu farklılaĢabilir. Ancak Perec‘in de adlandırmakta zorlandığını ifade ettiği
bu bağın kuramadığı durumlarda a o mekânın ‗yok-yer‘leĢmesi kaçınılmaz oluyor. Perec‘in
zihinsel gidiĢ geliĢleri oranın bir hafıza mekânı ve bir non-lieu arasında salınımına neden
oluĢu da bu sebepledir.

Sonuç
Milyonlarca insanın hayatının Ģekillendiği bir hafıza mekânı ve yok-yer olarak Ellis
Adası, Perec‘in yolu buradan geçen göçmenlerin kaderiyle kendi geçmiĢini bir arada mercek
altına aldığı, kendi potansiyel hafızasının ortaya çıkarmasına yardımcı bir uzam olarak
okunabilir. Perec‘in baĢta W ya da Bir Çocukluk Hatırası baĢlıklı eseri baĢta olmak üzere,
birçok çalıĢmasında gözlemlenen otobiyografik unsurların, geçmiĢin yeniden kurgulanması ve
inĢasında sıklıkla baĢvurulan kaynaklar olduğunu söylemek mümkündür. Her ne kadar
Perec‘in ya da ailesinin Ellis Adası ile yakından bir ilgisi olmasa da Ellis Adası yazarın
Yahudi kimliğini anlamlandırmasında önemli rol oynar. Bugün, aile geçmiĢine iliĢkin izler
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bulmaya çalıĢan 3. ya da 4. kuĢak göçmenlerin sıkça ziyaret ettiği bir ulusal anıt olan Ellis
Adası‘nın hikayesi, aslında Amerika‘ya göçün ne baĢlangıcını ne de sonunu bizlere iĢaret
ediyor. Perec‘in ifadesiyle bugün Amerika‘ya göç konusunda, Meksikalılar, Vietnamlılar,
Porto Rikolular, Hintliler bayrağı devralıyor.
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GÖNÜLLÜ GÖÇTEN SÜRGÜNLÜĞE GEÇĠġĠN ROMANI: İŞ
SÜRGÜNLERİ
Pınar Alçiçek*
ORCID ID: 0000 0002 9089 6626
Özet
Sürgün, kiĢinin kendi iradesi ile değil; kendisinin üstünde bir güç tarafından zorunlu
olarak gerçekleĢtirdiği bir yer değiĢtirmedir ve bir ceza olarak insana verilir. Tarihte
gördüğümüz kadarıyla da en önemli sebebi, muhalif tavırdır. Sürgünlük, kimi zaman açıkça
beyan edilmese de sürgün edilenin zor Ģartlarda yaĢamaya mecbur kılınmasıyla anlaĢılır duruma
gelir. AĢikâr olunan bu sürgün olma durumu, sebep ve sonuçları ile sınırlılıkları ortaya
konabilecek somut veriler içerir. Bununla beraber kiĢinin yaĢam Ģartlarını düzeltme veya hayat
standardını yükseltme amacıyla kendi isteğiyle gerçekleĢtirdiği göçlerin, bir sürgüne dönüĢme
hikâyesi de görülmektedir. Bunun örneklerinden birine Almanya göçmeni olan Güney Dal‘ın İş
Sürgünleri romanında rastlanır. Eserin kahramanı olan iĢçilerde göç olayının sürgün bir hayata
evrildiğine tanık olunur.
Güney Dal‘ın ilk romanı olan İş Sürgünleri‘nde, Türkiye‘deki iĢ olanaklarının
yetersizliğinden dolayı Almanya‘ya giden iĢçiler, yaĢadıkları sorunlarla ve çaresizlikleriyle
sürgün psikolojisi içine girer. Romanın adı da göçmen iĢçilerin bu sıkıntılarının bir
yansımasıdır. Ruhen ve bedenen hasta düĢen göçmenler ne Almanya‘daki zorlu yaĢam Ģartlarına
uyabilir ne de Türkiye‘ye dönebilir. Üstelik yabancı olmaları nedeniyle de ötekileĢtirilip rencide
edilirler. ĠĢçilerin kendilerini sürgün kabul etmeleri; Almanya‘nın göçmen politikaları ile
kapitalist sistemin iĢçileri, insani değerlerinden soyutlayarak bir nesneye ya da bir robota
dönüĢtürme uğraĢı ve yaklaĢımı ile ilgilidir. Alman toplumunun ve Almanya‘daki fabrikaların,
yabancı iĢçiyi konumlandırma Ģekli; Almanya‘ya gönüllü olarak giden iĢçilerde sürgünlük
hissiyatı doğurur. Romandan hareketle bu çalıĢmanın amacı, sürgün kavramını tartıĢmak ve
modern zamanda gönüllü göçün sürgüne dönüĢme biçimini iĢçilerin gözünden anlamaya
çalıĢmaktır. Bunun için literatürde verilen sürgün kavramı ele alınarak kavramın İş Sürgünleri
romanında kesiĢtiği noktalar ile ayrım gösterdiği yerler araĢtırılacak ve sürgün kavramına yeni
bir yaklaĢımın mümkün olup olamayacağı irdelenecektir. Dolayısıyla sürgün ile ilgili
tanımlamaların ve ölçütlerin, kiĢinin göç sürecine göre değiĢip değiĢmeyeceği ortaya çıkacaktır.
Almanya‘ya gerçekleĢen iĢçi göçünün sürgünle iliĢkisi, akademik çalıĢmalarda yeterli düzeyde
ele alınmadığı için bu çalıĢma, özgün bir niteliğe sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Sürgün, göç, roman, Almanya, iĢçi.

*

Dr., pnralcicek@gmail.com
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THE NOVEL OF THE TRANSITION FROM VOLUNTARY
MIGRATION TO EXILE: BUSINESS EXILES
Abstract
Exile is a displacement that a person performs not of his own free will, but necessarily by
a power above himself, and is given to a person as a punishment. As far as we have seen in
history, the most important reason is the attitude of opposition. Exile sometimes becomes
understandable when the exiled person is forced to live in difficult conditions, even if it is not
explicitly stated. This obvious exile situation contains concrete data on the causes and
consequences of which, as well as their limitations, can be revealed. At the same time, the story
of the migration carried out by one's own will in order to improve the living conditions or raise
the standard of living is also seen as a story of turning into an exile. One of the examples of this
is found in the novel Business Exiles of Güney Dal, an immigrant from Germany. It is seen that
the migration event has evolved into an exile life in the workers who are the hero of the work.
In Güney Dal‘s first novel, Business Exiles, workers who go to Germany because of the
lack of job opportunities in Turkey feel the psychology of exile with their problems and despair.
The name of the novel is also a reflection of these troubles of migrant workers. Immigrants who
are mentally and physically ill can neither comply with the difficult living conditions in
Germany nor return to Turkey. Moreover, they are alienated and offended because they are
strangers. Workers consider themselves exiles; With the migrant policies of Germany, the
workers of the capitalist system are related to the effort and approach of turning them into an
object or a robot by abstracting them from their human values. The way German society and
factories in Germany position foreign workers creates a feeling of exile in workers who
voluntarily go to Germany. Based on the novel, the purpose of this study is to discuss the
concept of exile and try to understand the way voluntary migration turns into exile in modern
times through the eyes of workers. For this purpose, the concept of exile given in the literature
will be discussed and the places where the concept distinguishes between the points where it
intersects in the novel Business Exiles will be investigated and it will be examined whether a
new approach to the concept of exile can be possible. Therefore, it will be revealed whether the
definitions and criteria related to deportation will change depending on the migration process of
the person. This study has an original quality, since the relationship of labor migration to
Germany with exile is not considered at an adequate level in academic studies.
Keywords: Exile, migration, Novel, Germany, worker.

GiriĢ
Tarihsel süreçte bireysel ve toplumsal pek çok sürgün olayıyla karĢılaĢmaktayız. Bu da
hâliyle bilim, sanat ve kültür alanlarına yansır. Sosyal bilimlerin hemen hemen her kolunda
sürgün, kendine yer bulan ve içtimai Ģifreleri bünyesinde barındıran bir kavramdır. Sürgün
kavramı, Türkçe Sözlük‘te Ģu Ģekillerde tanımlanır: ―Ceza olarak belli bir yerin dıĢında veya
belli bir yerde oturtulan kimse.‖, ―Sürülme iĢi, nefiy.‖, ―Bir kimsenin sürüldüğü yer.‖ (1998:
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2055). Sürgün, daha çok politik bir cezadır. Bu bakımdan sürgünün evine, yurduna dönmesi
resmî yollarla pek mümkün değildir. Sürgünün kendi benliğinin parçaları olan toprak, aile,
dil, kültür gibi ögelerden kasıtlı olarak ayrı bırakılması söz konusudur ve bunlara kavuĢması
engellenir.
Kemal Timur, insanın dünyaya geliĢinin de sürgün olarak kabul edildiğini belirtir.
Cennetten dünyaya gönderilen Hz. Âdem ile Havva, ilk sürgünlerdir. Bulundukları mekândan
kendi istekleri dıĢında baĢka bir mekâna gönderildikleri için sürgündürler. Buna bağlı olarak
bütün insanların birer sürgün olduğu söylenebilir (Timur, 2017: 30). Bu düĢünce tasavvuf ve
varoluĢçulukta da öne çıkar. Dünyaya sürgün edilme düĢüncesi; insanın isteği dıĢında
dünyaya gelmesinden ve aile, yurt, cinsiyet gibi durumlarını seçme hakkına sahip
olmamasından kaynaklanır. Sürgün, bir kiĢinin yaĢadığı bir yerden baĢka bir yerde
yaĢamasına zorlanmasıdır (Timur, 2012: 21). Bu da kiĢilerin kendi istemleri dıĢında
gerçekleĢtirdikleri zorunlu göçü hatırlatır. Nitekim sürgünü, zorunlu göçlerin bir örneği olarak
değerlendiren Adem Sağır; sürgünün, politik ya da adi suçlardan ve özellikle Ģahıslara karĢı
iĢlenen suçlardan dolayı otoriteler tarafından kendi ülkesinden zorla veya rızasıyla geçici ya
da daimi olarak uzaklaĢtırılarak cezalandırıldığını ifade eder (2012: 357-360).
Sürgün, bütün dillerde aynı söz labirentlerini ifade eder. KarĢı koyma, baĢkaldırı,
dayatılanı kırma istencinden sonra yaĢanılan ya da seçilen yol, sürgünlüktür. Sürgünlük,
çözülüĢü veya yeniden varoluĢu getirir. Hayatın baĢka bir alanında devam eden bir yaĢam,
farklı bir ortam veya kimlik, sürgünlüğün sonuçları arasındadır. Siyasal düzlemdeki
söylemlerle sınırlandırılamayacak olan sürgünlüğün, yerinden yurdundan edilmek ve göçmek
gibi yan anlamları da vardır. Sürgünde sürgün edenle edilen arasında bir çatıĢma, baĢkaldırı
ve ceza vardır (Andaç, 1996: 17). Daha iyi Ģartlarda yaĢamak için gönüllü göçü gerçekleĢtiren
kiĢilerde de göçü tetikleyen olay ve durumlarla ve bunun hazırlayıcısı olan yönetim veya
sistemle içten içe yaĢanan bir çatıĢma söz konusu olabilmektedir.
Sürgünü, ―en hüzünlü yazgılardan biri‖ olarak değerlendiren Edward Said (2017: 58);
sürgünün ―ölüm gibi‖ olduğunu; ancak ölümden farklı olarak sürgünün sonunda bir merhamet
bulunmadığını söyler. Sürgün, milyonlarca insanı; geleneğin, ailenin ve coğrafyanın
beslemesinden koparır (Said, 2015: 188). Said‘in ölümden daha kötü olarak kabul ettiği
sürgün, insana verilecek en büyük cezalardan biri olma sebebini de gösterir.
Sürgün, edebiyat için zengin bir kaynak sunar. Yazarın/sanatçının siyasal güçle devlet,
toplum veya toplumsal kurumlar ile çatıĢması, muhalif kimliğinden kaynaklıdır. Feridun
Andaç, sürgünü kategorize eder: ―Dayatma zorunlu sürgünlüğü, değiĢmeme gönüllü
sürgünlüğü, çözülme/yozlaĢma içsürgünlüğü veya kendi kendinin sürgünlüğünü getirir.
Burada belirgin bir baĢka ayrım da Ģudur: sürgüne gidenler, sürgünü seçenler. Giden zorunlu,
seçense gönüllüdür. Ortak paydaları ise: kaçıĢtır; sürgün, göçebe, gezgindirler.‖ Feridun
Andaç, kategorilere ayırdığı sürgüne edebiyat dünyasından örnek isimler de verir. Zorunlu
sürgünler: Thomas Mann, Stefan Zweig, Rafael Alberti, Pablo Neruda, Yannis Ritsos, Nâzım
Hikmet, Julio Cortazar; gönüllü sürgünler: Henry James, Ernest Hemingway, Henry Miller, F.
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Scott Fitzgerald; içsürgünlük yaĢayanlar ise Marcel Proust, R. M. Rilke, Franz Kafka, James
Joyce‘tur (Andaç, 1996: 13). Türk edebiyatında özellikle darbe dönemlerinde Türkiye‘den
ayrılarak yurt dıĢına yerleĢen yazarların bir kısmı da kendilerini sürgün olarak nitelendirir. Bu
yazarların gönüllü sürgün olduğunu söylemek mümkündür. Güney Dal, bu yazarlardan biridir.
Yüksel Pazarkaya, Oya Baydar, Demir Özlü gibi yazarlar da sürgün olduklarını düĢünürler.
Demir Özlü, 1980‘lerde vatandaĢlıktan çıkarıldığı için yazarın gönüllü sürgünlüğü, zorunlu
sürgünlüğe dönüĢmüĢtür.
1980 sonrası Türk romanında yurt dıĢına göç edip kendini sürgün olarak gören yazarlar
bu isimlerle sınırlı değildir. Oğuz Demiralp, sürgünün kavramsal boyutuna aykırı düĢen bu
görüĢü reddeder. Demiralp‘e göre, Batı‘ya göç eden bazı yazarlar, Türkiye‘de ilgi çekmek
için bir ―anlam karıĢtırma‖sına baĢvurur. Demiralp; dıĢarıya çıkma eyleminin, gitme
güdüsünden kaynaklandığını, sürgünün ise ―dıĢarıya atılma‖dan kaynaklandığını belirtir. Bu
nedenle Demiralp, yaĢam standardını yükseltmek için geliĢmiĢ ülkelere göç edenleri sürgün
kabul etmez (1998: 163).
Demiralp‘in sürgün olarak kabul etmediği göçmen yazarlar için Meral OraliĢ‘in de
görüĢleri dikkat çeker. OraliĢ, 1970‘lerde çalıĢmak için Almanya‘ya gidenleri ―iĢ sürgünleri‖
olarak adlandırır. Bu adlandırma sadece ona ait değildir. ―ĠĢ sürgünleri‖, Almanya‘ya büyük
umutlarla ve hayallerle gider; iĢ dünyasında ve gündelik hayatta karĢılaĢtıkları dıĢlanmıĢlık,
yabancı olma durumu, gurbet, sıla, özlem gibi sorunları anlatan eserler yaratırlar. Yazarların
arasında ―iĢ sürgünleri‖ dıĢında politik sürgünler ile kendi macerasını yaĢamak isteyen
―gönüllü sürgünler‖ de bulunmaktadır (OraliĢ, 2001: 40). Meral OraliĢ için hangi sebeple
olursa olsun vatanından ayrı kalanlar sürgündür. Sürgün kavramını daha esnek kullanan
OraliĢ, yazarların kendilerini tanımladıkları biçimlere de önem verir. Sonuç olarak gerçek
manada bir ceza neticesinde sürgün olmayan göçmenlerin birtakım nedenlerle kendilerini
sürgün kabul ettikleri anlaĢılır.

1. İş Sürgünleri‟nde ĠĢgücü Göçünün Sürgüne DönüĢmesi
Türkiye‘den yurt dıĢına göçün yoğun olarak yaĢandığı süreçlerden biri 1960‘lı yıllardır.
Bunun temel sebebi, ekonomidir. 27 Mayıs 1960‘ta gerçekleĢen askerî müdahaleden sonra
hazırlanan 1961 Anayasası ile Türk vatandaĢlarına seyahat hürriyeti tanınır. Türkiye‘deki
iĢsizlik, birçok insanın yüksek ücretlere kavuĢma ümidiyle yurt dıĢına gitmesine yol açar.
1960‘ta 2.700 iĢçi yurt dıĢında çalıĢır, bir yılda bu sayı % 300 artarak 6.700‘e yükselir. Bu
yükseliĢleri, sağlam bir zemine taĢımak için harekete geçilir. Türkiye ile Almanya arasında 1
Eylül 1961‘de yürürlüğe giren ikili bir iĢgücü anlaĢması imzalanır (Abadan-Unat, 2017: 8485).
Türkiye‘de uluslararası emek göçü geleneği yoktur; fakat Alman hükümetinin iĢçi
talebi, Türkiye‘de emek göçünü baĢlatır. Türk hükümeti, bu göçle iĢsizliği azaltacak;
yurtdıĢında çalıĢan iĢçilerin ülkeye göndereceği dövizler sayesinde ülke kalkınacaktır.
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Göçmenler de yoksulluktan, iĢsizlikten ve yarı feodal toprak sahiplerine bağımlılıktan
kurtulacaktır. Türk iĢçilerin maddi kazancı ile elde edecekleri mesleki beceri de Türkiye‘nin
geliĢimi için önemlidir. Almanya, 1973‘te iĢçi alımını durdurduğu zaman Türk iĢçilerin çoğu
aileleriyle beraber Almanya‘da kalır. 1974 itibarıyla Almanya‘da 1 milyonu aĢkın Türk yaĢar.
Bu sayı, 1982‘de 1.6 milyon; 1995‘te 2 milyon olur. Göçmen artıĢının nedeni yalnızca aile
birleĢimi değildir. Türkiye‘deki etnik ve siyasal sorunlar ile sığınmacı dalgaları da bu sayıları
etkiler (Castles ve Miller, 2008: 292).
Türkiye‘deki siyasi kriz dönemlerinde yurt dıĢına göçler görülür. Göçmen yazar Güney
Dal da 12 Mart döneminde Almanya‘ya siyasi sürgün olarak gider (Özdemir, 2017: 139).
Yıldız Ecevit, Güney Dal‘ın kendi göçmen yaĢantısını bir tür ―sürgün‖ olarak nitelendirdiğini
belirtir (2001: 164). Yine göçmen bir yazar olan Yüksel Pazarkaya, Güney Dal‘ın 1972‘den
beri Berlin‘de yaĢamasına karĢın Berlin‘i ―bekleme yeri‖ olarak gördüğünü ve bekleme süresi
dolunca yazarın ―Türkçenin konuĢulduğu yer‖e yani Türkiye‘ye döneceğini ifade eder. Bu
bakımdan Güney Dal, kendisini bir ―dil sürgünü‖ olarak tanımlamaktadır. Buna bağlı olarak
yazarın Berlin‘de verdiği ilk eserlerde anlattığı kiĢiler de ―bu bekleme yerinde her sabah
gözlerini yeniden ve yeni bir sürgüne açan insanlardır.‖ (Pazarkaya, 2006: 633). Güney Dal‘ın
sürgün düĢüncesi, gerçek yaĢamından beslenerek geliĢir ve eserlerinin temel dinamiklerinden
birini oluĢturur.
Yazarın ilk romanı olan İş Sürgünleri, 1976‘da yayımlanır ve aynı yıl Milliyet Roman
YarıĢması‘nda üçüncülük ödülünü alır. Eser, on bir bölümden teĢekkül eder. İş Sürgünleri,
―Birinci kuĢak Türk-Alman edebiyatının yurtsuzluk, yabancılaĢma, korku, kaygı, dil
sorunları, ezilmiĢlik, sömürü gibi arkaik söylemlerinden ve ana izleklerinden izler‖ taĢır ve
Türklerin Almanya‘da gördüğü psikolojik ve bedensel Ģiddeti anlatır. (Özbay, 2017:
21).Yıldız Ecevit, romanın geleneksel-gerçekçi edebiyat anlayıĢıyla yazıldığını ve bu sayede
Güney Dal‘ın sosyalist görüĢünü rahatça dillendirdiğini ifade eder. Roman, 1974‘te Ford
fabrikalarında on bin Türk iĢçinin de katıldığı sendikaların denetimi dıĢındaki bir grevi anlatır.
Eser, iĢ gücü göçünden sonra Almanya‘da oluĢan ―göçmen iĢçi edebiyatı‖nın ―ezilmiĢlik,
sömürü, yabancılık, yeni kültürle bağdaĢamama‖ türünden motifleriyle oluĢturulmuĢtur.
Güney Dal‘ı bu romanda ―radikal‖ olarak değerlendiren Ecevit, yazarın estetik endiĢeden çok
kendi tezini anlatmaya çalıĢtığını ve eserin birinci kuĢak göçmen edebiyatıyla bütünleĢtiğini
belirtir (Ecevit, 2001: 164).
Güney Dal‘ın ilk romanları İş Sürgünleri ve E-5‘te, ―Biçemini belirleyen safça bir deyiĢ
gibi görünen gülmecemsi alay ile alt yapıya yerleĢtirilen humor‖, öne çıkar (Pazarkaya, 2006:
633). İş Sürgünleri‘nde göçmen Türklerin yaĢadıkları, okuru bazen gülme ile üzülme, acıma
ile alay gibi birbirine tezat duygular arasında bırakır. Yazarın estetiğini ve özgünlüğünü
belirleyen bu üslup, sonraki eserlerinde giderek yetkin bir hâl alacaktır.
İş Sürgünleri‘nde roman kahramanlarının yazar tarafından sürgün olarak görülmelerinin
birtakım sebepleri vardır. Ancak eserde baĢlıca iki sebep, yoğun olarak iĢlenir. Bunlardan
birincisi, iĢçilerin ekonomik sebeplerle Türkiye‘den ayrılarak gurbette yaĢamaya katlanmaları
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ve Almanya‘daki zorlu yaĢam Ģartlarına adeta mahkûm olmalarıdır. Ġkincisi, Almanların
fabrikalarda ve gündelik hayatta Türkleri dıĢlayan yaklaĢımlarıdır. Bunlar aynı zamanda
Güney Dal‘ın kendi göçmen yaĢantısını sürgün olarak nitelendirmesinin ve romanına da bu
adı vermesinin nedenlerini ifade eder.

1.1. Almanya‟daki Zorlu YaĢam ġartları
Türkiye‘deki ekonomik sorunlar ve iĢsizlik, Almanya göçünü tetikler. Almanya‘ya göç
eden iĢçilerin amacı, para kazanmak; Türkiye‘ye döndüklerinde kendileri için bir iĢ yeri
açacak sermaye edinmek; memlekette ev/bina yaptırmak; nitelikli iĢçi statüsünde
değerlendirilerek yüksek ücretli iĢlere kavuĢmak Ģeklinde özetlenebilir. İş Sürgünleri‘nde de
genellikle göç nedeni bunlardır. Romanda iĢçiler, amaçlarına ulaĢmak için her türlü zorluğa
katlanır. Geri dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen iĢçiler, para kazanmalarına rağmen gurbet
acısından kurtulamaz. Gurbeti çekilmez hâle getiren ve sürgünlüğü hissettiren temel
etkenlerden biri, Almanya‘nın Türklere yabancı gelen yaĢam tarzıdır.
Romanda göçmen iĢçiler, Almanya‘ya ilk gittikleri zaman yurtlarda kalırlar ve
birbirlerine destek olurlar. Bu, onlara hem teselli olur hem Almanya‘ya uyum sağlamalarına
yardım eder. Vatanından ayrı kalmanın acısını yaĢayan roman kiĢilerinden Kadir Derya,
yurtlardaki sohbetlerde bir evin sıcaklığını arar:
― (…) Uyandırıldığında vücudunun buz kesmiĢ, kaslarının karıncalanıp, el ayağının
tutmaz olduğunu duyar, Asiye de olsa da üĢümüĢ yerlerine sıcak suya banılmıĢ çaputlar
koysa diye düĢlerdi. Ağlaması gelir, burun direği sızlayıp dururdu. Yatağına gidip, yorganı
baĢından yukarı çektikten sonra da ağlardı. Odada yatan arkadaĢları duymasın diye de,
diĢlerini kenetler öylece ağlardı. Ağladıkça köpekleĢtiğini, erkekliğinden onulmaz yaralar
aldığını bilirdi…‖(Dal, 1976: 116).

Kadir gibi aile ortamından mahrum olan iĢçiler, birbirleriyle yârenlik ederek gurbet
duygusundan kurtulmak isterler; fakat bu, onlar için gerçek bir teselli olmaz. Bu süreçten
sonra iĢçilerin ailelerini Almanya‘ya getirdikleri görülür. ĠĢçiler, çalıĢma hayatındaki
zorluklardan kaçıp sığınacakları aile ortamına böylece kavuĢmuĢ olur.
İş Sürgünleri‘nde göçmen iĢçiler, Türkiye‘deki esnek çalıĢma Ģartlarına ve kiĢilerin
birbirini idare etmesine alıĢıktırlar. Ancak Almanya‘da çalıĢma hayatı, ritmini bozmayan bir
sistem içinde devam ettirilir. ĠĢ giriĢ ve çıkıĢ saatleri, günlük yapılacak iĢ miktarı, izin tarihleri
gibi hususlarda belirlenen kuralların dıĢına çıkılmaz. Kurallara riayet edilmediği takdirde iĢten
çıkarmalar gerçekleĢir. Bu disiplini, bir baskı olarak düĢünen göçmenler, bundan rahatsızlık
duyar; iĢten çıkarılmayı göze alamadıkları için de buna katlanırlar. Baskıya maruz kalma
duygusu, onlarda aynı zamanda bir güvensizlik duygusu da yaratır. Alman sistemine boyun
eğmek, kendilerini sürgünde görmelerine de sebep olur.
Roman kiĢilerinden ġevket, memleketine izne gider; ancak zamanında dönmez. Birkaç
günlük gecikmenin sorun olmayacağı yanılgısına düĢer:
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― ‗Gecikmesine geciktik. Üç gün. Üç gün için bir bok diyemezler ya adama?
Çocuklar hastalandı deriz, otomuz bozuldu deriz, olur biter. Öyle değil mi amcam oğlu?‘
‗Vallahi yeğenim, orasını bilip de pek bir Ģey diyemem. Benim burada sekiz yıldır
bu adamlardan öğrendiğim: Bunlar değil üç günü, iĢyerine gelmiyorsa bir saniyenin
hesabını isterler adamdan.‘ ‖ (Dal, 1976: 8).

Almanların çalıĢma hayatında anlayıĢ gösterme, iĢçilerin sorunlarını dinleme ve onlara
hoĢgörü gösterme gibi bir yaklaĢımları romanda gözlenmez. ġevket de iĢe geç baĢladığı için
iĢten atılır. ĠĢ kaygısı, göçmenlerin Alman kurallarına göre hareket etmelerini zorunlu kılar.
ġevket, fabrikadaki çalıĢma Ģartlarından öylesine etkilenir ki Türkiye‘de izindeyken dahi
sabahları geç kalma telaĢıyla sokaklara fırlar. Göçmenlerin psikolojisi, romanda ġevket
üzerinden Ģu Ģekilde verilir:
― (…) Ġzindeyken sabahları az mı yerinden fırlamıĢ, iĢe geç kaldım sanısıyla kendini
Adana‘nın bir sokağına atıvermiĢti. Adana‘ya da gidip, rahat soluk aldırmamıĢ bu
karabasanlar, Ģimdi gerçek ortamında, Almanya‘da yeniden yaĢanacaktı. Kendisiyle hiç
ilgili olmayan bir uygarlığın, bir kültürün kafesine yeniden tutsak ediliyordu. Bir yabani
hayvan gibi, yaĢama ancak sezgileriyle çakıĢacaktı. Ve sezgilerinin yöresini kavramaya
yetmediği her durumda hırçınlaĢacak, bir yabaninin canını korumak için yaptığı hareketleri
yapacaktı. Bu yabancı kültürün insanları da ona, anlıyamadıkları bu yaratığa bir yabanıla,
bir ilkele yaklaĢır gibi yaklaĢacaklardı. Yani bazan yapmacık bir sevecenlik ve içtenlikle,
bazan da bir sömürgecinin acımasız hayvan yüreğiyle.‖ (Dal, 1976: 9-10).

İş Sürgünleri‘nde yalnızlık, yabancılık, dil ve kültür ayrımı, Almanların Türkleri ilkel
olarak görmelerinden kaynaklı duygular, bir zincir hâlinde birbirine bağlıdır ve birbirini
etkiler. Fabrikalardaki ağır koĢullar da bunlara eklenince Türkler, bir sorunlar silsilesi içinde
hüzünlü bir kaderi paylaĢırlar.
Romanın önemli bir kısmını oluĢturan Ford fabrikasındaki grev, Almanya‘daki
göçmenleri zorlayan Ģartların bir neticesidir. Eserde Sosyoloji Bölümü öğrencisi Ali Görgün,
grevi ―kölelerin Roma‘ya baĢkaldırıĢı gibi‖ değerlendirir (Dal, 1976: 31). ĠĢçileri, fabrika
kölesi olarak görmek, romanda sadece Ali‘ye özgü değildir. Bu bilinçte ve inançta olan bütün
iĢçilerin grevi desteklediği görülür. Ali ile arkadaĢları, roman kiĢilerinden Sıtkı‘nın önerisiyle
İşçinin Anahtarı adlı bir gazete çıkarır. Gazete, özel sayıları dıĢında beĢ sayı çıkmıĢtır.
Gazetede Ģiirler, sosyalizm ve sendikacılık üzerine yazılar, haberler vs. yer alır. Gazete, grev
için özel bir sayı çıkaracaktır. Bu grup, iĢçi örgütlenmesinde de rol alır. Gençler bir de bildiri
hazırlar ve bunu Almanya‘nın çeĢitli kentlerinde dağıtır. ĠĢçi hareketi ve örgütlülük, romanda
iĢçi sınıfının etkinliğini ve bu sınıftan beklentileri de verir.
Roman kiĢilerinden Hamdi, dört yıl çalıĢtığı Ford fabrikasına ―küfürsüz‖ girmez.
Hamdi; fabrika giriĢ çıkıĢlarında iĢçilerin aranmasından, ―hırsız‖ muamelesi görmekten,
çalıĢma saatlerindeki denetimden rahatsızdır:
―Bizde öyle arkadaĢ, bir dakka geç kaldın mı, onbeĢ dakkalık paranı gündeliğinden
iç ediyorlar. Gittim, soktum kartımı ‗kaçta gelmiĢ sayacı‘na. Ben öyle diyorum, Kaçta
GelmiĢ Sayacı, diyorum. Hani içinde saatler falan olup da, adamın iĢe kaçta baĢlayıp, kaçta
bıraktığını yazan makinaya…‖ (Dal, 1976: 70).
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Hamdi, Almanların insandan evvel zamanı öncelemeleri yüzünden saatlerden nefret
eder. Zaman ile iĢçileri yarıĢtıran Almanlar, Türklerde Ģiddete dönüĢen büyük bir baskı
yaratırlar. Almanların insan ve zaman yönetimi, Türkleri bunaltır. ĠĢçilerin insan değil,
makine gibi görülmesi, zorlu Ģartların hazırlayıcısıdır. Fabrikada bantların hızlandırılması ve
çıkarılan iĢçilerin yükünün çalıĢanlara yüklenmesi, iĢçileri isyan ettirir ve fabrikada olaylara
sebebiyet verir. Kölelik sistemini andıran fabrikadaki tutumlar, sudan sebeplerle iĢten
çıkarılmalar, grev yapılmasına yol açar. ĠĢçiler, maaĢlarına zam ister; fabrikadaki bantların
yavaĢlatılmasını ve sağlık raporu aldıkları için iĢten çıkartılanların iĢe geri alınmasını talep
ederler. Greve sebep olan her bir neden, iĢçilerin kendilerini neden sürgünde hissettiklerini de
açıklar. Hem çalıĢma ortamındaki gerilim ve zorluklar hem buna boyun eğmek zorunda kalma
hem de Türkiye‘ye ekonomik nedenlerle dönememe sancısı, göçmenleri arada bırakır.
KıstırılmıĢlık duygusu, göçmenlerin iradelerine el koymuĢ gibidir.

1.2.

Almanların Türklere BakıĢı ve Yabancı Ġmgesi

İş Sürgünleri, Almanların gözündeki Türk imgesini olumsuz ögeleriyle öne çıkarır.
Nitekim birinci kuĢak göçmenlerin anlatıldığı bu romanda Almanlarla Türklerin beraber
yaĢamalarının üzerinden çok fazla zaman geçmemiĢtir. Ġlk izlenimler ve etkileĢimler,
Türklerle Almanların birbirleri hakkında fikir sahibi olmalarına vesile olur; ancak kültür, dil
ve din bağlamında yabancı olan tarafların birbirini anlaması ve birbirine saygı duyması zaman
isteyen bir sürece dönüĢür. ĠliĢkilerin geliĢmesini kimi zaman engelleyen bu yabancılık,
Türklerin yalnızlıklarını derinleĢtirir ve Türkler için gurbeti çekilmez hâle getirir. Göçmenler
için yeni vatanda kurulan iliĢkilerin ve değer görmenin hayatiyeti, bu romanda anlaĢılır.
Almanların Türklere yaklaĢımları, onları ötekileĢtirmeleri; Türklerin kendilerini suçlu ve ilkel
görmelerine ve bu nedenle göçmenden çok sürgün gibi hissetmelerine yol açar.
Eserde Almanların Türkler hakkındaki düĢüncelerine tanık olduğumuz ilk kiĢi,
―bıyıkları yüzünü örtecek denli kocaman, esmer suratlı‖ olan, trafikte sürekli küfreden ve
kornaya basan ġevket‘tir. Almanların davranıĢ biçimine aykırı Ģekilde hareket eden ġevket,
romanda Ģöyle verilir:
―ġevket, öndeki arabayı iter gibi vargücüyle de kornaya basıyordu. Olur olmaz
korna seslerine alıĢık olmayan Almanlar, yürümelerini cadde ortasında kesip, ġevket‘in
arabasına doğru bakmaktaydılar.
Öndeki arabanın sürücüsü Alman, baĢını yarım çevirip ġevket‘e Ģöyle bir baktı.
ĠĢaret parmağını Ģakağına götürüp burguladı. Bu, ‗Kafadan zorun mu var senin?‘ demekti.
Ne oluyordu yani? Trafik ıĢığı kırmızıdan sarıya geçeli anca olmuĢtu. Bunca gürültü
etmenin anlamı da neydi? ‗Toplumumuz kurallarından habersiz bir yabancı iĢte, n‘olacak.‘
diye geçirdi kafasından. Gaza basarken, dikiz aynasından bir kez daha ġevket‘e baktı.
‗YanılmıĢım, Türk‘müĢ. Yabancı bile olamamıĢ bir yaratık.‘
ġevket‘in arabası kızgın bir boğa gibi tepiklenip fırladı yerinden. ġevket, yanında
oturan karısına bakıp, Alman‘a ve varsa karısına bir küfür salladı. Alman‘ın ve varsa
karısının bu küfürden haberi olmadı.‖ (Dal, 1976: 5-6).
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ġevket‘in kural tanımazlığını ve ―kabalığını‖ onu ―yaratık‖ sözüyle değerlendirip
aĢağılayan Alman, Türkleri baĢka yabancı göçmenlerden daha aĢağı görür. Türkler ve
Almanlar, birbirini anlamamakta ve aradaki kültür farkı, keskin çizgilerle ortaya çıkmaktadır.
ġevket‘in Almanları tanımasına karĢın onların zıttı Ģekilde davranması, Almanların kurallarını
reddettiğini ve kiĢilik özelliklerini korumak istediğini gösterir. Bunun altında yatan neden,
ġevket‘in oraya aidiyet geliĢtirmeyeceği ve bir gün kendi ülkesine döneceği duygusunun ağır
bastığı Ģeklinde yorumlanabilir.
Romanda Alman gazetelerinde tutucu bir yazar, Alman vatandaĢlarının enflasyondan ve
iĢsizlikten korkmamaları gerektiğine dair bir yazı yazar. Göçmen iĢçilerin emekleriyle
ilerleme kaydettikten sonra onları ülkeden çıkaracaklarını anlatan bu yazar, Türklere olan
bakıĢını da vermiĢ olur. Burada insani bir duygu hissedilmez. Nitekim fabrikalarda da iĢçilere
yapılan muamele, bu sözlerin tamamlayıcısı gibidir. Romanda Köln Ford fabrikasındaki
grevin yasa dıĢı olduğunu ve grev öncülerinin de Türklerden oluĢtuğunu ileri süren tutucu
yazarlar, milliyetçi duygularla grevi değerlendirmekte ve Türkleri tehlikeye atmaktadır.
Almanya‘da Türkleri Avrupalı kabul etmeyen ve onların sınır dıĢı edilmelerini isteyen bir
grubun varlığı aĢikârdır. Bir Alman dergisinin yaptığı araĢtırmaya göre, Alman halkının %
71‘i konuk iĢçilerden rahatsızdır. Almanya‘daki iĢsizliğin artması da bu memnuniyetsizliğin
nedenleri arasındadır. Bu görüĢ, eserde yalnızca tutucu yazarların değil, sosyal demokrat
olduğunu belirten yazarların da bir düĢüncesi olarak özellikle belirtilir. ―Ġsyancı Türk
iĢçileri‖nin desteklenmemesi konusunda Almanları ve diğer Avrupalı iĢçileri uyaran bir
gazeteci de ülkelerinde disiplinsizliğe yer olmadığı için grev yapan Türklerin sınır dıĢı
edilmesini ister (Dal, 1976: 39).
Almanya‘da Türklerin Türkiye‘de de disiplinsiz olduğunu ve daima bir otoriteye ihtiyaç
duyduklarını düĢünen bir kesim söz konusudur. Romanda Türklerin Almanlar tarafından
kucaklanması ve iki milletin kaynaĢması bu olumsuz bakıĢ açısı nedeniyle gerçekleĢmez.
Aradaki mesafe arttıkça Türklerin gurbet duygusu da artar.
Greve gösterilen tepkiler, Berlin‘in bölgesel gazetelerinde ve toplumda uç noktalara
varır:
― (…) Nasıl oluyor da, Kreuzberg‘in, Wedding‘in sokaklarını dolduran bu insanla
‗bir Ģey‘ arası yaratıkların soydaĢları, ‗Almanyamızın‘ Köln kentinde densizlikler yapıp,
baĢkaldırıyorlardı?
Büyük savaĢlardan arta kalmıĢ kentin bu batı yakası insanları, kendi aĢağılık
duygularını, onarılamamıĢ insansal acılarının öfkelerini, kör bir bağnazlıkla Türkiyeli
insanlardan almaya kalkmaktaydılar. Allı, yeĢilli, morlu giysiler kuĢanıp, yer altı
trenlerinde nağra atarak konuĢan, artlarında köpek encekleri gibi yığınla çocuklar
sürükleyen bu çirkin yaratıklar, Tanrı‘nın kendi günahkâr kentlerine verdiği salgın sayrılık
derdinden baĢka bir Ģey değildi. Ve açlıktan ölmeyip de, bu ‗kendi‘ topraklarında
yaĢamlarını sürdürdüklerine dua edecekleri yerde, greve, hem de kutsal Alman yasalarına
karĢın bir greve kalkıĢmıĢtılar. Ġnsanın güzellik anlayıĢını kıran, hırpalayan bu barbar
görünüĢlü, bu çok çocuklu yaratıklar hemen Ģimdi, Berlin‘in yarınki Ģafağını görmeden,
geldikleri yere gönderilmeliydiler.‖ (Dal, 1976: 105).
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Türkleri; ırk, kültür, yetenek konularında kendilerinden aĢağı gören Almanlar, aslında
Batı‘nın da Türkler hakkındaki görüĢünü ifade etmiĢ olur. Türklerin fiziksel özellikleri, giyim
kuĢamları, kullandıkları renkler, çok çocuklu aile yapıları, Almanların gözünde olumsuz ve
çirkin ögeler barındırır. Aslında bu tutum; Almanya‘nın insan haklarına ve özgürlüklerine,
kültürlere ve dillere saygılı olduğu ve bunları birer zenginlik olarak kabul ettiği savını da
çürütür. Türkler için zaten hassas olan göç süreci, bu görüĢler nedeniyle giderek zorlaĢır.
Güney Dal, ilk göçmen kuĢağın yaĢadığı sorunları, katı bir gerçekçilikle esere taĢır.
Romandaki grevin baĢlamasıyla Türk iĢçiler; Alman halkı, fabrika yönetimi ve basın
tarafından dıĢlanır. Türkler, Almanya‘da istenmeyen kiĢiler olarak ilan edilir; üstelik
―yasadıĢı‖ olduğunu öne sürdükleri grevin müsebbibi olarak da Türkleri gösterirler. Türklerin
hedef hâline geldiği grevde Almanlar, Türklerle ilgili duygu ve düĢüncelerini ortaya dökme
fırsatı bulur. Bu süreçte Türk iĢçilerin Türk kuruluĢları tarafından da destek görmediği
anlaĢılır:
―Ġçimizden çoğu, ülkemizin devlet kuruluĢlarının bize yardımcı olacaklarını
sanmıĢtı. Oysa ne gördük? Konsolosluğu, ataĢeliği, çalıĢma bakanlığı ve bilmem ne
müĢavirliğiyle ülkemizin bu yabancı topraklardaki tüm kuruluĢları, Ford patronlarından
daha çok, bizleri yasa dıĢı grev yapmakla suçladılar. Sanki grev yapan biz on iki bin iĢçi,
kazandığımız markları Türkiye‘ye değil de Eskimolara gönderiyormuĢuz gibi
cezalandırıldık. Yalnız bırakıldık. Bizim yardım beklediğimiz, vatandaĢlarının yanında yer
alacağını umduğumuz bir yığın resmi kuruluĢumuz, Amerikan patronlarının yanına geçip
bizi Alman polislerine teslim ettiler.‖ (Dal, 1976: 161).

Türklerde görülen bu hayal kırıklığı, iĢçilerin yalnızlığının ve kendi dünyalarına
çekilmelerinin nedenlerini verir. Almanlarla Türk kuruluĢları tarafından değer görmeme
hissiyatını yoğun olarak gördüğümüz iĢçiler, sürgün gibi ceza çektiklerini düĢünür.
Edward Said, sürgün için güçlük yaratan tek nedenin, yuvadan uzakta yaĢama
zorunluluğu olmadığını belirtir. Said, sürgünün asıl zorluğunu Ģöyle dile getirir: ―(…) sürgün
bir arada kalma durumundadır, ne yeni ortamıyla tamamen birleĢebilir ne de eskisinden
tamamen kopabilir, ne bağlanmıĢlıkları tamdır ne de kopmuĢlukları, bir düzeyde nostaljik ve
duygusalsa bir baĢka düzeyde becerikli bir taklitçi ya da gizlice toplum dıĢına atılmıĢ
biridir…‖ (2017: 60). İş Sürgünleri‘ndeki göçmenler de Almanya‘da yaĢasalar dahi Türkiye
ile bağlarını koparmamakla birlikte buraya yabancılaĢmaya baĢlarlar. Aynı zamanda
Almanya‘yı da vatan olarak kabul etmezler. Çünkü Almanlarda kendilerine yönelik sıcak ve
samimi bir yaklaĢım bulamazlar. Türk kuruluĢlarınca da dıĢlanan Türk göçmenler, Said‘in
deyimiyle her iki taraftan da ―toplum dıĢına atılmıĢ‖ kiĢilere dönüĢür.
Romanda Almanların Türkleri değersiz görmesinin en canlı örneğine Kadir Derya‘nın
yaĢadığı travmatik olayda tanık oluruz. Kadir, ilk gençlik dönemlerinde kan davası nedeniyle
amcası tarafından Urfa‘dan Diyarbakır‘a götürülür ve burada bir ustanın yanına bırakılır.
Kadir‘i kan davasından korumak amacıyla gerçekleĢen bu olay, Kadir‘in zorunlu olarak
gerçekleĢtirdiği ilk göçtür. Kadir, Çanakkale‘ye asker olarak gider ve orada yanında kaldığı
Remzo Usta‘dan bir mektup alır. YaĢlandığı için Kadir‘i koruyamayacağını düĢünen ustası,
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Kadir‘in Diyarbakır‘a dönmemesini, ―bey kentlerden‖ birinde kalmasını bildirir. Bu da onun
ikinci zorunlu göçü olarak değerlendirilebilir.
Kadir, askerlik yaptığı Çanakkale‘de kalır; evlenir ve sonra Almanya‘ya göç eder. Daha
iyi Ģartlara kavuĢmak için göç ettiği Almanya‘da da kaderinden kaçamaz. Berlin‘de bir
bodrum katında ailesiyle birlikte yaĢayan Kadir, bir hayvan merkezinde çalıĢır. Burada karnı
ağrıdıkça Ģefi Bay Hartmann‘dan ilaç ister. Bay Hartmann, Kadir‘e hayvanlara verilen
hormon haplarından verir. Bir süre sonra Kadir‘in vücudunda değiĢimler oluĢmaya baĢlar.
Kadir, ―memeleri usul usul kabardığı, kara meme baĢları dolgunlaĢıp, böğürtlen meyvaları
gibi olmaya baĢladığı günlerde, aynalara daha sık gidip bakıyordu. Diyarbakır‘ın ya da
Kilitbahir‘in yatırlarından birinin kötülüğüne uğradığı kesindi. Kimbilir, bilmeyerek de olsa
onlardan birine ne yapmıĢ ve memelerinin büyümesiyle cezalandırılmıĢtı…‖ (Dal, 1976: 55).
Kadir, vücudundaki değiĢimlerin nedenini anlayamaz. Bay Hartmann‘ın verdiği ilaçların ne
olduğunu sorgulamaz, kendisine bu ilaçları sadece iyi niyetle verdiğine inanır. Onun saflığının
ve cehaletinin farkında olan Bay Hartmann, Kadir‘e bu ilaçları verirken vicdanen rahatsız
olmaz ve onunla alay eder. Alman‘ın acımasızlığı, Kadir‘in Türk olmasından kaynaklı olarak
dozunu arttırır ve Bay Hartmann, Türkleri insan yerine koymayan çarpık bir anlayıĢın
temsilcisi olur. ―Büyüyen memeleri ile birlikte kıllarının da dökülmeye baĢladığını düĢünen
Kadir Derya, yıllardır koruduğu eril kimlikten kopuĢun psikozunu‖ yaĢar (Özbay, 2017: 31).
Kadir, eril kimliğini korumak veya yeniden yapılandırmak için bıyık bırakmaya baĢlar; hatta
sakal bırakmayı dahi düĢünür. Bu Ģekilde ―erkekliğini kanıtlamak‖ ister (Dal, 1976: 64).
Kadir, erkek kimliğine laf gelmemesi için sıcak günlerde de kalın giysiler giyer.
Karısıyla arasına mesafe koyar, bu durum ailenin huzurunu da bozar: ―Memeleri büyümeye
baĢladığından bu yana Asiye‘ye değil dokunmak, onu elden geldiğince az görmek istiyordu.
Ġçinde, Asiye‘ye olan duygulanımlar azalmaya mı baĢlamıĢtı? Azaldığı söylenemezdi ama,
içinde her Ģeye karĢı bir gevĢeme vardı, bu kesin…‖ (Dal, 1976: 59). Kadir, aĢağılanmaya ve
―öteki‖liğin sınırlarını aĢan yaklaĢımlara maruz kaldığı için göçmenken sürgüne dönüĢür ve
bedensel değiĢiminden dolayı da giderek içine doğru bir çekilme yaĢar. Bu durum, içsel
sürgünlüğe evrilir. ĠĢe de gitmeyen Kadir, bütün acılarından ve utancından kurtulmak için
intihara teĢebbüs eder.
Romanda Almanların Türkler hakkında daha çok olumsuz düĢüncelere sahip olduğu
görülür. Hatta neredeyse olumlu bir görüĢe rastlanmaz. Olumsuz Türk imgesi, olumsuz
Alman imgesini de yaratır ve Türklerle Almanların iliĢki kurmasına olanak tanımaz. Roman
boyunca değiĢmeyen bu bakıĢ açısı, Güney Dal ve kuĢağının rahatsızlığını ve kırgınlığını
ifade etmesi bakımından ve yazarın kendisini neden sürgün olarak gördüğünü açıklaması
bakımından önemlidir.
Sonuç
Sürgün kavramı, esası itibarıyla insana bir ceza olarak verilir. Kavramın, bilimsel
düzlemde hissiyata bağlı kalınarak kullanılması pek olası değildir. Fakat göç etme nedenine
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de bağlı kalınarak göçmenlerin kendilerini kimi zaman sürgün kabul ettikleri
görülebilmektedir. Göçü yaĢama biçimi de göç nedenleri kadar bu duyguyu yaratmada
etkilidir. Gönüllü olarak gerçekleĢen bir göçün sürgün olarak algılanmasına, en somut Ģekliyle
göçmen yazarlarda rastlanır. Sürgünlük duygusu, göçmen yazarlar için bir beslenme kaynağı
olduğu gibi göç etmelerine yol açan etkenlerle hesaplaĢmalarını da beraberinde getirir.
Göçmen bir yazar olan Güney Dal, İş Sürgünleri‘nde Almanya‘ya giden ilk kuĢağı
anlatır. Romanda göç sürecinin sıradan bir yer değiĢtirme olmadığını göstermek ister.
Türklerin, ülkedeki iĢsizlik ve ekonomik sorunlar yüzünden Almanya‘ya göç ettikleri; iyi bir
hayata kavuĢmak istemelerine rağmen Almanya‘da ağır Ģartlar altında yaĢadıkları; Almanların
aĢağılamalarına ve hakaretlerine maruz kaldıkları vurgulanır. Roman kiĢileri; Almanya‘da
greve de sebep olan zorlu çalıĢma koĢulları, iĢçilerin insan yerine konulmaması ve
makineleĢtirilmeye çalıĢılması, Türklerin alıĢık olmadığı iĢ disiplini, Almanların insan ve
zaman yönetme uğraĢı ile bunalır. Bunlar, birer baskı unsuru ve kontrol mekanizması olarak
Türklerde sürgünlük hissiyatı oluĢturur.
Eserde Türk iĢçilerin göçmen olarak değersizleĢtirilmeleri, göçmenlerle iktidar arasında
gizli bir hesaplaĢmayı getirir. Bu hesaplaĢmaya kapitalist sistemin emek sömürüsüne
baĢkaldırısı da eĢlik eder. Eserde görülen göçmenlerin yerliler, iktidar, iĢveren ve yeni kültür
ile çatıĢması, onlarda sürgün duygusu uyandırır.
Roman kiĢileri, tecrübeleri ve tanıklıklarıyla yazarın tezini destekleyecek niteliktedir.
Bu kiĢilerin tamamı, zor koĢullar içinde çalıĢır ve Almanya‘ya da Almanlara da katlanmak
durumundadır. Tamamı, gurbetlik duygusu ve değersizlikle kuĢatılmıĢtır. Göçmenler,
katlandıkları bu hayattan Türkiye‘deki yetersiz koĢullara neden olan iktidarı sorumlu tutar.
Roman kiĢilerinin Türkiye‘ye dönememe, ülkeye giriĢlerinin yasak olması veya
vatandaĢlıktan atılma gibi durumları bulunmaz. Yine de göçmenler, geri dönseler dahi iĢ
imkânı bulamayacaklarını bilmekte ve Almanya‘daki yaĢantılarının altında ezilmektedir. Bu
iki çatıĢmalı durum arasında kalmak da Türklerin kendilerini sürgün kabul etmelerine yol
açar. Romandaki sürgün düĢüncesi ile roman kiĢilerinin hayatları birbiriyle bütünlük arz eder.
Bu romanla beraber kavramların bilimsel alanlar dıĢında esnetilip kullanılabildiği anlaĢılır.
Burada duyguların ön planda olduğu gözlenir.
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Özet
ÇağdaĢ Fransız yazınında polisiye-gerilim türünün önemli yazarlarından biri kabul edilen
Jean-Christophe Grangé‘nin 2019 yılında yayımlanan Son Av adlı romanı, iç içe geçmiĢ ve
birbiriyle bağlantılı bazı suçlar dizisini konu edinir. Kara Avcılar denilen bir örgütün izinin
sürüldüğü, saf ırk yaratmak uğruna kendi kanından insanları bile acımasızca öldüren aristokrat
bir ailenin yaĢamının anlatıldığı yapıtta; tarihsel, sosyolojik, mitolojik ve çevreyle ilgili pek çok
göndermenin yanı sıra YeniĢlerin ve aristokratların yaĢamına dair pek çok bilgiye rastlanır.
Yapıtta, özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve bir dönem oldukça ilgi gören
öjeni kavramına dikkat çekilmektedir. Hasta, engelli veya eĢcinsel insanların ayıklanarak
sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla insan ırkının ıslah edilme çabası olarak nitelendirilen
öjeni kavramı, insanın bir yandan doğal-biyolojik kazanç sağlama diğer taraftan da kültürel
olarak tür karakteristiklerine müdahale çabasının sonucudur. Grangé‘nin Son Av adlı romanında,
üstün ırk yaratma düĢüncesi içinde olan insanın çıkarına daha uygun olanı elde etmek adına ne
gibi kötülükler yapabileceği gözler önüne serilmektedir.
Son Av romanında öjeni kavramının anlatı düzeyinde kendisine nasıl
gösterileceği bu çalıĢmada, Grangé'nin yapıtına konu olan cinayetlerin nasıl
iĢlenerek hikâyenin olay örgüsüne yerleĢtirildiği ve geçmiĢle nasıl
gösterilecektir. Kimi zaman metinlerarası iliĢkiler yöntemine baĢvurulacak
yazarın polisiye hikâyelerin içine mistik, folklorik, mitolojik, kültürel
serpiĢtirdiğine dikkat çekilecektir.

yer bulduğunun
birer tören gibi
iliĢkilendirildiği
olan çalıĢmada,
unsurları nasıl

Anahtar Sözcükler: Jean-Christophe Grangé, Son Av, Öjeni, Polisiye.

The Concept of Eugenics in Jean-Christophe Grange's The Last Hunt

Abstract
The novel The Last Hunt, published in 2019, by Jean-Christophe Grangé, who is
considered one of the important writers of the detective-thriller genre in contemporary French
literature, is about a series of intertwined and interrelated crimes. In the work, in which the
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traces of an organization called the Black Hunters are traced, the life of an aristocratic family
that brutally murders even people of their own blood for the sake of creating a pure race is told;
In addition to many historical, sociological, mythological and environmental references, there is
a lot of information about the life of the Yenis and aristocrats.
In the work, attention is drawn to the concept of eugenics, which emerged in the first half
of the 20th century and attracted a lot of attention for a while. The concept of eugenics, which is
described as an effort to improve the human race through the selection of sick, disabled or
homosexual people and the reproduction of healthy individuals, is the product of human effort
to provide natural-biological gain on the one hand, and to interfere with cultural species
characteristics on the other. In Grangé's novel The Last Hunt, it is revealed what kind of evils a
person who has the idea of creating a superior race can do in order to obtain what is more
suitable for his interests.
In this study, it will be shown how the concept of eugenics found its place at the narrative
level in the novel The Last Hunt, and how the murders, which are the subject of Grangé's work,
are processed like a ceremony and placed in the plot of the story and how they are associated
with the past. In the study, in which the method of intertextual relations will sometimes be
applied, attention will be drawn to how the author sprinkles mystical, folkloric, mythological
and cultural elements into detective stories.
Keywords: Jean-Christophe Grange, Last Hunt, Eugenics, Detective.

GiriĢ
ÇağdaĢ Fransız edebiyatında polisiye-gerilim türünün önemli yazarlarından biri olan
Jean-Christophe Grangé, 1994 yılında yayımladığı ilk romanı Leyleklerin Uçuşu ve 1998'de
yayımlanan ikinci kitabı Kızıl Nehirler ile dünya çapında tanınmıĢtır. Türk okurlarının da
oldukça ilgisini çeken yazar, 2000 yılında yayımladığı Taş Meclisi adlı yapıtında Türk ve
Moğol Ģamanların mirasçıları arasındaki savaĢın yanı sıra pek çok mistik ve folklorik öğeyi
iĢler. 2003 yılında Kurtlar İmparatorluğu'nu, 2004'te Kötülüğün Kaynağı üçlemesinin ilk
romanı Siyah Kan yayımlanır. Üçleme, 2007'de Şeytan Yemini ve 2008'de Ölü Ruhlar Ormanı
serisi ile tamamlanır. 2008'de aynı zamandı Koloni'yi yayımlayan yazar, 2011 yılında Sisle
Gelen Yolcu'yu ve 2012 yılında Kaïken romanını yayımlar. 2015'te kökeni Afrika
kültüründeki iliĢkilere dayanan bir aile öyküsünün ilk bölümü olan Lontano basılır. 2016'da
ise Kongo'ya Ağıt ile bu öykü tamamlanır. Grangé‘nin Kızıl Nehirler adlı televizyon dizisinin
devamı niteliğinde olan ve baĢ komiser Pierre Niémans'ın cinayet araĢtırmalarını konu edinen
kitaplar serisi ise 2019 yılında yayımlanan Son Av ve 2020 yayımlanan son romanı Külleri
Günü 'dür.
Okurlarına sadece bir polisiye hikâye sunma amacı taĢımayan Grangé, onu oyun
oynamaya, Ģüphelenmeye ve düĢünmeye davet eder. Gerilim veya polisiye romanlarında pek
alıĢık olmadığımız, orman, dağ, küçük kasabalar gibi uzam betimlemelerine dikkat çeken
Grangé, her kitabında bambaĢka ruhsal yapılandırmalarla ve bambaĢka karakterler yaratarak
psikolojiyi vazgeçilmez bir öğe olarak kullanır. Onun karakterleri genellikle kiĢiliklerinin tam
bilincinde olmayan, geçmiĢleriyle yüzleĢmek zorunda olmalarına karĢın bunu bir türlü
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beceremeyen yalnız ve anlaĢılmaz kiĢilerdir. Grangé'nin en önemli ustalığı ise romanına konu
olan cinayetlerin birer tören gibi iĢlenerek hikâyenin olay örgüsünü sadece günümüzle
sınırlandırmadan geçmiĢle iliĢkilendirmesidir. Olayları olguların birer sonucu biçiminde
yansıtmayı baĢaran yazar, farklı ve sıra dıĢı kültür öğeleriyle süslediği romanlarını inanılmaz
bir olay örgüsüyle birleĢtirerek farklı ülkelerin bilinmeyen yakın ve uzak tarihiyle harmanlar.
Polisiye hikâyelerin içine sıklıkla mistik, folklorik, mitolojik, kültürel unsurlar serpiĢtiren
yazarın yapıtları metinlerarası okumalara açıktır. Yazarın Son Av adlı romanında öjeni
kavramının anlatı düzeyinde kendisine nasıl yer bulduğuna ve yapıttaki metinlerarası
göndermelere dikkat çekeceğimiz çalıĢmaya geçmeden önce, romanın konusuna değinmekte
fayda vardır.
1.Romanın Konusu
Yazarın üç bölümden oluĢan Son Av adlı romanı iç içe geçmiĢ ve birbiriyle bağlantılı
bazı suçlar dizisini konu edinir. Grangé bu kitabında,Kızıl Nehirler adlı romanının
baĢkahramanı komiser Pierre Niémans'ı farklı bir cinayeti çözmek üzere tekrar olay örgüsüne
davet eder. Bir önceki romanda yaĢadığı korkunç olayla fiziksel ve ruhsal olarak güçsüz
düĢen Niémens, polis okulunda bir süre ders verdikten sonra bölgeye yayılan bazı suçlarda
polis ve jandarmaya yardımcı olmak üzere özel bir birlikte görev alır. Bu görevde ona polis
okulundaki eski öğrencilerden Ivana Bogdanoviç de eĢlik eder. Aralarında garip bir duygusal
bağ bulunan bu iki polisin ilk görevleri onları bir Alman Ģirketinin zengin aristokrat varisinin
"la pirsch" gözetleme avının ayinine göre öldürüldüğü Alsace‘a götürür. Ġki polis, aristokrat
ailenin Kara Orman'ın derinliklerinde sakladığı baĢka bazı sırlar olduğunu keĢfederler.
SoruĢturma boyunca aile üyeleri ve bu aile ile yakın iliĢkide olan pek çok kiĢi sorgulanır. Ġlk
sorgulanan kiĢi aynı zamanda ailenin de hekimi olan bir bilim adamıdır. Maktulün adli tıp
muayenesinde de görev almıĢ olan bu bilim adamının yaĢadığı yer, bir villadan ziyade
ormanın bir parçası izlenimi verir. Ġkinci soruĢturma maktulün kız kardeĢi olan baĢarılı iĢ
kadını Laura ile gerçekleĢir. Aile bireylerinden kuzenler Max ve Udu ile maktulün amcası
sorgulanır. Amca Franz, 72 yaĢında, kuĢbilimi öğrenimi görmüĢ, tekerlekli sandalyeye
bağımlı bir doğa tutkunudur. Aristokrat ailelerin yaĢamına dair pek çok bilginin sunulduğu
kitapta, av karĢıtı bir eylemcinin kendisine katil süsü vermek isteyebileceği düĢüncesiyle
çevreci militan Thomass Krauss da sorguya çekilir. Öldürülen kiĢinin geçmiĢte dadılığını
yapmıĢ olan kiĢinin bile sorgulandığı romanda, iki kardeĢin çocukluğu ve kiĢilik özellikleri
hakkında bilgiler toplanır. Böylece, söz konusu Geyersberg ailesinin Nazilere olan yakınlığı
ortaya çıkarılır. Ġkinci cinayet ise iğdiĢ edilerek öldürülen maktulün kuzeni Max olur. Ailenin
en yaĢlı üyesi olan amcanın ―Siyah Kan‖ adında bir dernek kurarak eski mahkûmları ve
kaçakları ormandaki sayısı artan hayvanları öldürmek üzere görevlendirdiği görülür. Burada
amaç doğadaki dengeyi sağlamaktır. Bu örgüt iki polise motosikletleriyle saldırırlar.
Saldırıdan kurtulan polisler kentin en küçük ailesine dair bile bilgi sahibi olan bir sosyal
bilimciden aile hakkında bilgi alır. Sosyal bilimci onlara Geyersberg‘lerin her kuĢakta
oğullarından birini erken yaĢta kaybettiklerinden ve bazılarından hiç haber alınamadığından
bahseder. Her kuĢaktan bir dalın silindiğini ve kayıpların bir simetrisi olduğu ifade eden bilim
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adamı, bunun bir ayıklama iĢi olabileceğini ve bu saf dıĢı bırakma iĢini ―Kara Avcıları‖
denilen bir grubun yapmıĢ olabileceğini belirtir. Aile doktoruna gittiklerinde ise doktorun da
cinayete kurban gittiğini ve bilgisayarında Laura‘nın öldürülen Jürgen‘in genetik olarak
kardeĢi olmadığı bilgisini elde ettiğini, bunun için öldürülmüĢ olabileceğini öğrenirler. Kara
Avcılar denilen bir örgütün izinin sürüldüğü, saf ırk yaratmak uğruna kendi kanından
insanların bile acımasızca öldürüldüğü bir aristokrat ailenin anlatıldığı romanda; tarihsel,
sosyolojik, mitolojik ve çevreyle ilgili pek çok göndermenin yanında YeniĢlerin ve
aristokratların yaĢamına dair pek çok bilgiye rastlanır. Çevreci ama aynı zamanda çağdaĢ olan
bir kent uzamının çizildiği romanda özellikle öjeni konusuna dikkat çekilmektedir.
2. Romanda Öjeni Kavramı
20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve bir dönem oldukça fazla ilgi gören öjeni
kavramı; hasta, engelli veya eĢcinsel insanların ayıklanarak sağlıklı bireylerin çoğaltılması
yoluyla insan ırkının ıslah edilmesi anlamı taĢımaktadır. Felsefi olarak temelleri Platon‘un
Devlet adlı yapıtına kadar uzanan bu kavramda, güçlü bir devlet ve mükemmel toplum
tasarımı amaçlayan filozof, sağlıklı ve güçlü neslin ortaya çıkarılması için manipüle edilmiĢ
bir evrimleĢmeyi savunur. Toplum için faydalı olan evlilikleri kutsal sayan Platon, üstünlere
üremeleri için imkânlar verip zayıflara sınırlamalar getirerek, üstün soy yetiĢtirme amacı
taĢımıĢtır (Dağ, 2019: 163). ÇağdaĢ anlamda öjeni üzerine yapılan tartıĢmaların hız
kazanması ise Darwin‘in evrim teorisiyle olur. Peter Bowler‘e göre, öjeni kavramının ortaya
çıkmasında rol oynayan etkenlerden biri Darwin‘in doğal seleksiyon teorisidir. Darwin‘in
kuzeni olan Francis Galton, Darwin‘in bitki ve hayvan türlerinin evirilme süreçlerine ıĢık
tutan evrim teorisinden etkilenerek bunu insanlar üzerinde uygulamak ister. Roswell H.
Johnson ise, Francis Galton‘un öjeni terimini ilk olarak 1873 yılında yazdığı bir makalenin
dipnotunda kullandığını ve terimi ―soyu iyileĢtirme bilimi‖ olarak tanımladığını (TaĢ, 2020:
435) belirtir. Francis Galton, 1904 yılında yayımladığı makalesinde öjeniyi bir bilim dalı
olarak nitelendirir ve Ģöyle tanımlar: ―neslin doğuştan gelen niteliklerini geliştiren tüm
etkenler ile uğraşan bilim” (Galton, 1904: 1). Ġlerleyen yıllarda bu terimin gerçek anlamından
koptuğu, kötüye kullanıldığı, özellikle, ―Mussolini, Hitler ve dönemin diğer ırkçı
politikacılarının yarattığı imaj ve politik uygulamalarla özdeĢleĢip olumsuz çağrıĢımlara
neden olan bir terim haline geldiği görülmektedir‖ (TaĢ, 2020: 435).
20. Yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın baĢından itibaren, öjeni kavramı; yazın ve sinema
dünyasında, özellikle bilimkurgu ve distopik türdeki yapıtlarda sıklıkla kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Bu kavramın insanların genetik özelliklerine yapılan bir tür manipülasyon olarak
algılanmasındaki en önemli nedenlerden biri kuĢkusuz Nazilerin kusursuz ve saf Alman ırkı
yaratmak amacıyla toplumda yaĢayan zayıf, engelli veya hastalıklı kiĢileri öldürerek ya da
kısırlaĢtırarak gen havuzunun dıĢına atma uygulamasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde
ise genetik bilimin ve biyoteknolojinin hızla geliĢmesiyle birlikte yaĢamımızın pek çok
alanına genetik yapısı değiĢtirilmiĢ gıdalar, hayvanlar ve kopyalanmıĢ canlılar girmeye
baĢlamıĢtır. Bilim insanları, genomun, gelecekte yapılacak tüm araĢtırma ve buluĢların
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temelini oluĢturacağına ve bu konuda yapılacak uygulamaların çevre, sağlık, tarım ve enerji
alanlarında yaĢamımızın vazgeçilmez parçaları olacağı konusunda hem fikirdirler. Her ne
kadar bilimsel geliĢmeler ve insanların toplumsal kurallar çerçevesinde yaĢamaları onları
diğer canlılara göre üstün hale getirmiĢ olsa da insan aynı zamanda kendi türü içinde de güçlü
olanın hayatta kaldığı bir var olma savaĢı verdiği tarihteki örneklerinde görülmektedir.
Grangé‘nin Son Av adlı romanında öjeni kavramı, insanın bir yandan doğal-biyolojik
kazanç sağlama çabasını diğer taraftansa tür karakteristiklerine müdahale ederek güçlü olanın
hayatta kaldığı acımasız bir toplum düzenini temsil eder. Örneğin, romanda, bir çiftlikte
bulunan Max–Planck Enstitüsünde özellikle kadınlardan oluĢan bir gurup araĢtırmacının
biyodegradasyon faaliyetleri ile uğraĢtıkları görülür. ―Bir denizkestanesinin dikeninden yola
çıkarak okyanusun bir bölümünün genetik evrimini ayrıntılarıyla anlatabilecek bilgiye sahip
oldukları belirtilen bu çok diplomalı kadınlar, ev yapımı sabunla açık havada çamaĢırlarını
yıkamaktadırlar‖ (Grangé, 2020: 114). Organik maddelerin bakteri ve mantar gibi
mikroorganizmalar tarafından parçalanması prensibine dayanan biyodegradasyon, günümüzde
çevre kirliliğinin önlenmesinde kullanılan etkili biyoteknolojik yaklaĢımlardan biri olup genel
olarak kirlenmiĢ topraklar ve yeraltı suları için kullanılmaktadır.
Yazarın romanda özellikle vurgulamak istediği nokta, hangi çağda olursa olsun üstün
ırk yaratma ve ıslah etme çabası içinde olan insanın çıkarına daha uygun olanı elde etmek
adına ne gibi kötülükler yapabileceğini gözler önüne sermektir. Romanın olay örgüsü
günümüz Almanya‘sında geçmesine rağmen romanda 1933 ile 1945 yılları arasında hüküm
sürmüĢ olan Nazi Almanya‘sına açık veya kapalı pek çok gönderme vardır. Örneğin, romanda
Nazilerin de bir dönem yetiĢtirdiği ama soyunun tükendiği düĢünülen, havlamayan sadece
ısırarak öldüren Roetkenler (Kan Köpekleri) cinsine rastlanır. Bu köpek, roman kahramanı
baĢ komiseri neredeyse öldürecekken silahla vurulur. Bunun üzerine köpek yetiĢtiriciliği
yapan bir adam sorguya çekilir. 2000 yılında bu aristokrat aile tarafından köpek kullanılarak
saldırıya uğrayan kız çocuğunun babası, cinayet Ģüphelisi olarak sorgulanır. Bu kız
çocuğunun ve içinde yaĢadığı topluluğun YeniĢler olması özellikle dikkat çekicidir. Yazarın,
Avrupa'da Romanlar ve Sinti'lerden sonra en kalabalık göçebe topluluğu oluĢturan bu etnik
gruba yer vermesinin nedeni, bu gurubun da tıpkı Yahudiler gibi Nazilerin ideolojik ırk
kavramı altında zulmedilen ve yok edilmesi gereken guruplar olarak hedef alnınmıĢ
olmasından kaynaklanır. YeniĢlerin yaĢamına dair çeĢitli bilgilerin yer aldığı yapıtta özellikle
bu etnik gurubun Romanlarla ortak noktaları vurgulanır:
Marjinal yaşamlarına, yerleşik hayatın dışında olmalarına rağmen her zaman olan bitenden
haberdarlardır. (…) “Eğer Yenişler Romanlar gibiyse, paralarını zenginliklerini dışa vuran
şeylere yatıracaklardır” (…) Yenişlerin ve Romanların sorunu aynıydı: Karavanlarının
çatısında uydu antenleri olması ve modern bir görüntü sergilemeye çalışmaları boşuna bir
uğraştı. İnançlarında değişen bir şey yoktu”(Grangé,

2020: 167-172).

Nazi yönetiminin katı, acımasız, diktatör tutumu ile sadomozoĢist eğilimleri romanda
sözü edilen aristokrat aile bireylerinde de görülmektedir. Bu aristokrat ailenin varisleri de
babaları gibi Ģirketi katı bir otorite ile yönetmektedirler. Örneğin, ailenin varislerinden olan
Laura, ―burada benim haberim olmadan yaprak bile kıpırdamaz”(Grangé, 2020: 59) der.
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Yazar, roman kahramanı aracılığıyla, Fransız Breton asıllı bir aileden olan ve ġili‘yi 19731990 yılları arasında dikta rejimi ile yöneten General Pinochet‘ye gönderme yaparak,
dedektife: ―General Pinochet‟den alıntı yapmak sizi rahatsız etmiyor mu” diye sordurur.
―Şimdi manzaradan Fort Chabrol olaylarındaki gibi pis kokular yükseliyordu” ( Grangé,
2020: 201) ifadesiyle, durum betimlemesi yapılarak 1899 yılında, Paris Chabrol Sokağında
baĢlayan ve 12 Ağustos‘tan 20 Eylül‘e kadar süren Yahudi karĢıtı ayaklanmaya gönderme
yapılarak toplumsal bellek harekete geçirilir.
Öldürülen diğer varis Jürgen‘in ise sadomazoĢist eğilimleri vardır. Jürgen,
―kırbaçlanmayı, yakılmayı ve daha birçok işkenceyi seviyordu. Ayrıca hakarete uğramaktan,
aşağılanmaktan, boyunduruk altına girmekten hoşlanıyordu. Big boss köle ruhluydu”
(Grangé, 2020: 58). Bu alıntıda kullanılan ―yakılmak‖, ―iĢkence‖ gibi sözcükler Nazi
yönetimine gönderme niteliği taĢımaktadır. Avlanma karĢıtı eylemci ise, ―zaten, onlar
insanlara da hayvanlar gibi davranıyorlar. Dünya bu tür aşağılıkların elinde yok olacak‖
(Grangé, 2020: 103) diyerek, bu aileyi en sert biçimde eleĢtirir. Bu ailenin Ģirketlerini av
kurallarıyla yönettiklerinden ―daha iyinin kazandığı, yani en zayıfın kaybettiği bir yönetim
Ģeklini‖ (Grangé, 2020: 104) benimsediklerinden bahseder. Romanın anlatı kiĢisi ise bu
ailenin Nazilerle olan benzerliklerini destekler nitelikte; iki dedektifin, ―sebebinin büyük
maddi çıkarlar ya da kiĢisel bir intikam olduklarını düĢündükleri vâris cinayetinden yola
çıkmıĢ olduklarını ama ölüler diyarından fırlamıĢ bir Nazi çetesiyle karĢılaĢmıĢ‖ (Grangé,
2020: 114) olduklarını açıkça itiraf eder.
Ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu yönetim
biçimi olan aristokrasi çağımızda her ne kadar soylular sınıfı anlamında kullanılsa da romanda
hala bu gurubun geçmiĢin özlemi içinde olduğu ve bu yönetim sistemini sürdürmeye istekli
olduğu görülür. Laura‘nın:―Bu alman tarzı. Bizim sevdiğimiz bir gelenek. Şerefli, etnik,
acımasız. Burada her zaman güçlü olanın yasası geçerli olmuştur” (Grangé, 2020: 277) sözü
bunu doğrular niteliktedir. Ailenin yaĢlı üyesi Franz‘a, Ģirketin neden korku içinde yönetildiği
sorulduğunda ise bu soruya, beyaz ırkın daha üstün olduğu yönündeki inancını gizlememiĢ
olduğu bilinen bir dönemin BirleĢik Krallık BaĢkanı Churchill‘den bir alıntıyla cevap vermesi
ise ilginçtir: ―bir şirketin sahibi alaşağı edilecek biri ya da sağılacak bir inek olarak görülür.
Çok az insan onun arabayı çeken at olduğunu anlar‖ (Grangé, 2020: 131).
Romanda aristokrat ailenin tuttuğu, ―Kara Avcılar‖ denilen gurup ise sözde düzeni
sağlamak için gelen ama düzeni bozan kiĢilerdir: ―üniforma giymiĢ, tepeden tırnağa silahlı,
korkunç görünümlü, köpeklerle dolaĢan ve yasayla korunan soyguncular, katillerdir. (Grangé,
2020: 145)
Bilindiği gibi, özel mülkiyetin geliĢmesi ve mülklerin az sayıda ailenin elinde
toplanması, aristokratik sınıfın oluĢmasında etken olmuĢtur (Mansel, 1984, s. 98). Kendilerini
diğer sınıflardan üstün gören aristokratlar için umut ve sevgi tehlikeli duygulardır. Çünkü
umutlanan ve beklenti içinde olan halk, hak ettiği özgürlüğü ve eĢitliği talep edecektir.
Aristokratların kendilerinden olmayan sınıflara, ellerindekiyle yetinmeyi öğütledikleri ahlak
felsefesine özellikle vurgu yapmak isteyen yazar, bunu, ―soy her Ģeydir ve öğrenim aĢağı
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tabakadan biri için zavallı bir umuttur (Grangé, 2020: 279) sözleriyle bir aristokratın dilinden
seslendirir. Yazarın bilinçli olarak kullandığını düĢündüğümüz ―umut‖ sözcüğü, 6.yüzyılda
yoksul halk tabakaları arasında yayılmıĢ olan ve aristokratlara meydan okuyan Orfeusçuluk
anlayıĢına gönderme yapar. Ezilen halk tabakalarını temsil eden Orfeusçular, ―aristokrat
ahlakının çok eski bir yasası olan, umut, aĢk, fazla çaba, tanrılarla aĢık atmak tehlikelidir, yani
―ölçülü ol‖ ―elindekiyle yetin‖ anlayıĢına meydan okumuĢlar, ellerinde hiçbir Ģey
olmadığından umutlarının peĢinden gitmek istemiĢlerdir‖ (Thomson,1988: 293-294).
Aristokratların kibirli davranıĢlarına da dikkat çekilen romanda; Laura, kibrin günah
olduğunu bile bile Ģu itirafta bulunur: ―Yedi günahtan biri kibir. Herkesin zaferimi
hayranlıkla seyretmesini istedim‖ (Grangé, 2020: 281). Roman karakterinin Hristiyanlık
inancına göre yedi büyük günahtan ilki olan kibri öne çıkarması aristokrasinin sonunu getiren
en önemli nedenlerden biri sayılabilir.
Cinayet Ģüphelisi olarak sorgulanan Laura, polislere annesinin çocuğu olmadığından,
babasının da aile servetinin kuzenlerine kalmasını istemediğinden kimseye fark ettirmeden
evlat edindiğini ama ağabeyinden sonra kendisinin doğduğunu söyler. Romanın sonunda
aslında evlat edinilenin ve cinayeti iĢleyenin Laura olduğu ortaya çıkar. Bu aile yıllardır farklı
ailelerden gizlice evlatlık çocuklar alarak kendi soyundan olanlarla yarıĢtırmakta ve en güçlü
olanın hayatta kaldığı bir cinayet oyunu tasarlamaktadır. Avın halkı, avcının ise aristokrasiyi
temsil ettiği yapıtta, söz konusu aristokrat aile evlat edinilen çocuğu bir tür av hayvanı olarak
görür: ―Klanımız onu besler, yetiştirir, ona en iyi eğitimleri sunar, onu en tehlikeli hasım
yapmak için ona avlanmayı öğretir” (Grangé, 2020: 276). Tüm bunlar gerçek varisin
ormanda ona meydan okuması içindir. Böylece yem olarak kullandıkları sıradan ailelerinin
çocuklarını öldürerek üstün bir ırka ve kana sahip olduklarını kanıtlama amacı güderler.
Ayrımcılık ve aĢağılamaya dikkat çekilen romanda güç ve otorite kavramları bir çeĢit
genetik mühendislik oyunuyla sağlanmaktadır. ―Bugün biz müreffeh bir sanayi gurubuyuz
ama değerlerimiz değişmedi. Aristokratların tek bir meydan okuması vardır, kan” diyen
Laura, bir Geyersberg olduğuna inanmakta ve kanla bağlı olduğunu düĢündüğü bu ailenin
üstünlüğünü sonuna kadar savunmaktadır. Çünkü bu acımasız topluluk, onları daha fazla
motive etmek için her birinin kendi kanının meĢru olduğuna inanmalarını ister. Her ne kadar
katil olduğu ortaya çıksa da Laura gerçeği bilmeden ölecektir. Her türlü doğuĢtan gelen
üstünlük, sosyal tahakküm ya da asil kan fikrinin karĢısındaki isyanın aktarıldığı yapıtta,
romanın kadın dedektifi Ġvana‘nın olayın bir diğer yönüyle de ilgilendiğinin altı çizilir:―Bu
kez kazanan yabancı çocuktu. Onun basit ve önemsiz bir soydan gelen kanı, Geyersberg
imparatorluğunu alt etmişti, sanki bir anda yeniden halka geri verilmişti. Ne olursa olsun bu
düşünce onun hoşuna gidiyordu, sonuçta hesaba katılmayan bir şey vardı, kazanan bir
kadındı‖ (Grangé, 2020: 289). Romanın sonunda aristokrasi karĢısında kazananın halk olduğu
vurgulanmakla birlikte, tarih boyunca ataerkil toplum düzeni karĢısında cinsiyetçi
yaklaĢımdan dolayı haksızlığa uğramıĢ olan kadınlara da dikkat çekilmektedir.
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3.Metinlerarası Göndermeler
Her yapıt gerek kendi disiplini gerekse farklı disiplinlerden kendisinden önce üretilmiĢ
yapıtlardan izler taĢır. ―Metinlerarasılık olarak nitelenen bu yaklaĢımdaki alıĢveriĢ, kimi
zaman o yapıta açık göndermeler Ģeklinde olabileceği gibi kimi zamanda daha örtük
biçiminde görülebilir‖ (Güngör, 2018: 285). Metinlerarası okumalara açık olduğu görülen bu
yapıtta edebiyattan, sinemaya, felsefeden,müziğe pek çok farklı sanat dalına ve siyasi olaya
gönderme yapılır. Edebiyatın ve felsefenin gücüne vurgu yapmak isteyen yazar, romanın
baĢkarakteri Kontes‘in Sorbonne‘ da okuduğuna dikkat çekerek, ona, ―benim düşünceme
göre, Sorbonne bütün okullardan çok daha değerlidir. Orada felsefe ve Fransız Edebiyatı
okudum” (Grangé, 2020: 59) dedirtir. Yine baĢka bir bölümde, Kontesin diz çökerek dua
ettiği yerde duvar tahtalarının içine vidalanmıĢ beyaz mermerden bir levhada Jürgen‘in adı ile
ölüm tarihinin yazılı olduğu Fransızca bir Ģiir alıntısı vardır:
“Yap onca gücünle uzun ve ağır işini
Kaderin seni çağırdığı yolda,
Sonra acı çek ve öl, sessizce, benim gibi” (Grangé, 2020: 199).
Anlatıcının, bilinen bir Ģiir bölümü olmasına karĢın polisin ilk baĢlarda kime ait
olduğunu kestiremediği bu dizelerin, romanın ilerleyen bölümlerinde ―Alfred de Vigny‘nin
―Kurdun ölümü‖ adlı Ģiirinin son mısraları‖ (Grangé, 2020: 211) olduğu vurgulanır. ġiirde
ben diliyle konuĢan kiĢinin bir kurt olduğu ve―Ģairin, hayvanın avcılar tarafından katledildiği
sırada bu düĢünceyi kurdun bakıĢlarından okuduğu‖ (Grangé, 2020: 212) belirtilerek
romantizmin bu önemli temsilcisi anılır.
Romanda uzam, durum ve kiĢi betimlemeleri yapılırken sıklıkla metinlerarası
göndermelere baĢvurulur. Örneğin, dedektifin sorgu için aristokrat ailenin evine gittiğinde
sanki bir televizyon filmindeymiĢ hissi yaĢadığından bahsedilirken aynı zamanda ünlü
polisiye yazarı Agathe Christie‘nin adı anılarak onun romanlarındaki duygu durumu
yaratılmaya çalıĢılır. “Sanki bir Agatha Christie romanındaymış gibi şöminen başında
aperatiflerini içiyorlardı” (Grangé, 2020: 59) benzetmesi bu durum betimlemesine örnek
gösterilebilir. Yine baĢka bir uzam betimlemesinde sanki “Mad Max tarzı bir sahne cereyan
ediyordu” (Grangé, 2020: 150) ifadeleriyle, okuyucunun zihninde bir bilimkurgu veya
aksiyon filmi ortamı canlandırılmaya çalıĢılır.
KiĢi betimlemelerinde de sıklıkla metinlerarası göndermelerin varlığına rastladığımız
yapıtta, örneğin Max–Planck Enstitüsünün avlusunda araĢtırma yapan kadınlar, Emile
Zola‟nın Gervaise„indeki yaşlı çamaşırcı kadınları hatırlatıyorlardı (Grangé, 2020: 114)
ifadesiyle Emile Zola‘nın Meyhane adlı romanından uyarlanmıĢ filme gönderme yapılarak
görsel bellek harekete geçirilir. Diğer taraftan Ģüphelilerden biri olan Thomas Krauss
betimlenirken, ―19.Yüzyılın lanetli şairine benziyordu: 40 yaşından önce frengiden ya da aşırı
apsent içmekten ölen, değeri anlaşılmamış bir deha örneği” (Grangé, 2020: 99)denilerek, adı
anılmadan bile çıkarım yapılabilecek olan sembolizmin öncüsü büyük Ģair Baudelaire anılır.
Udo betimlenirken ―Wagner soslu bir Prometheus‖ (Grangé, 2020: 159) ifadesi kullanılarak
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mitolojik gönderme yapılır. Franz Karl-Heinz von Geyersberg, X-Men‘in telepatik akıl hocası
Profesör Xavier‘ye (Grangé, 2020: 127) benzetilir. Amca Franz ünlü düĢünür Pascal‘dan
alıntı yapar. ―Eğer Tanrı varsa beni affedecektir. Eğer Tanrı yoksa bu durum yine benim
yararımadır”(Grangé, 2020: 131) sözüyle, düĢünürün paradoksal felsefesine dikkat çekilir.
Bir diğer taraftan, Erasmus‘un bir süre yaĢamıĢ olduğu Balina Evi‘nden hareketle hem bu
düĢünüre hem de düĢünürle aynı adı taĢıyan ve günümüzde öğrencilere uluslararası seyahat
etme fırsatı tanıyan ―Erasmus Öğrenci Programına‖ (Grangé, 2020: 141) gönderme yapılır.
Sinemaya ilgisi bilinen ve televizyon dizilerine senaryo yazan Grangé‘nin, bu
romanında da sinemaya dair çeĢitli göndermelerine rastlanır. Örneğin Balina Evi adlı yerde
çekimi yapılan, 70‘li yılların Dario Argento imzalı bir korku filminin adı anılarak: ―Kült bir
filmdi.(…) aynı zamanda da berbattı ve anlaşılmazdı. Bir cadı tarafından peş peşe öldürülen
genç dansçı kızların hikâyesini anlatan, görülmemiş vahşet sahneleriyle dolu bir
filmdi…(Grangé, 2020: 142) ifadeleriyle, görsel bellek harekete geçirilir. Sadece sinema,
edebiyat, felsefe, siyaset gibi disiplinlere değil aynı zamanda müziğe de gönderme yaptığına
Ģahit olduğumuz yazar, böylece okurun iĢitsel belleğine seslenir. Örneğin, Ġvana, köpek
çiftliğinde sağlıklı ortamlarda yetiĢtirilmeyen hayvanları gördüğünde, aklına, Nine Inch
Nails‘ın ―Right where it Belongs‖ (Grangé, 2020: 121) adlı bir gençlik Ģarkısı gelir ve bu
Ģarkının sözleri anımsatılır.
Sonuç
Grangé‘nin Son Av adlı romanı, polisiye türünde yazılmıĢ olmasına karĢın otorite,
despotizm, sınıf ayrımı, ırkçılık, insan psikolojisi ve toplumun iĢleyiĢ mekanizmaları gibi pek
çok sosyal olguya değinmektedir. Yazarın söz konusu yapıtını, dünyanın bir dönem yaĢadığı
acımasız soykırım hareketinden ve sınıf ayrımını esas alan aristokratik yönetiminden
esinlenerek oluĢturduğu söylenebilir.20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan ve güçlü olanın
ayakta kalıp zayıf olanın yok edildiği insan ırkının ıslah edilmeye çalıĢılması anlamına gelen
öjeni kavramına gizli göndermeler yapılır. Olayları, olguların birer sonucu biçiminde
yansıtmayı baĢaran yazar, farklı ve sıra dıĢı kültür öğeleriyle süslediği romanını ilgi çekici
olaylar örgüsüyle birleĢtirerek farklı ülkelerin bilinmeyen yakın ve uzak tarihiyle harmanlar.
Romanda olay örgüsünün Almanya sınırlarında geçmesi, YeniĢlere uygulanan kötü
muamele, aristokrat ailenin farklı ailelerden çocuklar alarak soyunun devamlılığını
güçlendirme çabası, despotizm, sapkın düĢünceler, kibir, sadomazoĢist eğilimler gibi pek çok
olgu1933 ile 1945 yılları arasında yaĢanmıĢ Nazi Almanya‘sına dair toplumsal bellek
hatırlatmaları içerir. Bu fikrin günümüzde bile davam etmeye eğilimli ve tehlikeli olduğuna
gönderme yapan yazar, etnik, ulusal, dinsel, cinsel tüm kimliklerden sıyrılarak insanlar için
ortak evrensel bir özgürlük arayıĢına dikkat çeker.
Tarih, felsefe, edebiyat, sosyoloji, psikoloji gibi birçok farklı disipline ait bilgiyi
kurmaca yapının içine yerleĢtiren Grangé, anlatının baĢından itibaren çeĢitli imleri roman
dokusunun içine dağıtır. Romanda farklı kültür ve dönemlerin siyasi olayları, edebiyat,
sinema, felsefe, müzik gibi farklı sanat dallarına ait yapıt ve kiĢi adları paylaĢarak metne
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görsel ve iĢitsel zenginlik katar. Anlatımı güçlendirmek için özellikle kiĢi, uzam ve durum
betimlemelerinde sıklıkla metinlerarası göndermeler yaptığı görülen yazarın, böylece,
geçmiĢle Ģimdi arasında bir bağ kurarak okuyucunun kültürel, sosyal ve toplumsal belleğini
harekete geçirmeye çalıĢtığı ve okuru zengin bir imgelem dünyasının içine çektiği görülür.
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KADIN ERKEKLEŞİNCE ESERĠNĠN EDEBĠYAT SOSYOLOJĠSĠ
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Mehmet Baki BĠLĠK
ORCID ID: 0000-0002-0549-6549

Özet
Bu bildiri Hüseyin Rahmi Gürpınar‘a ait ―Kadın ErkekleĢince‖ adlı eseri, edebiyat
sosyolojisi açısından tartıĢmayı amaçlamaktadır. Yazıldığı dönem edebiyat dünyasında
fazlasıyla tartıĢılan eser, Türk modernleĢme serüveninde kadınların, modern dünyaya
tutunurken yaĢadıkları zorlukları/çeliĢkileri çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Yazar,
tiyatro eseri olarak kaleme aldığı eserinde erken sayılabilecek bir dönemde toplumsal cinsiyet
rollerini tartıĢmaya açtığı söylenebilir. Yüzyıllardır din ve gelenekle yoğrulmuĢ kadının
modernleĢme sürecinde yaĢadığı sancıları zıt kadın karakterleri üzerinde tartıĢan Gürpınar,
gelenek ile modern arasında sıkıĢan Müslüman Türk kadınına çıkıĢ yolu aramaktadır.
Geleneksel kadını eleĢtirdiği eserinde, yanlıĢ modernleĢmenin, kadını asli kimliğinden
uzaklaĢtıracağını, dahası erkekleĢtireceğini iddia etmektedir.
Edebiyat sosyolojisi açısından incelemeye değer bir örnek oluĢturan eser, özelde kadın
modernleĢmesi genelde ise dönemin toplumsal problemlerine yoğunlaĢması nedeniyle dikkat
çekmektedir. Modern toplumu, geleneksel toplumdan ayıran önemli farklardan bir tanesi
kuĢkusuz kadının sosyal hayatta değiĢen rolüdür. ModernleĢmeyle birlikte yüzyıllardır her
açıdan din ve gelenek ile yoğrulmuĢ kadının toplumsal konumu tartıĢmaya açılmıĢtır.
Zamanının büyük bir kısmını evde ev iĢleriyle geçiren, iĢ hayatına neredeyse hiç katılmadığı
gibi kamusal alanda da pek görünür olmayan geleneksel ―mahrem‖ kadın, modernleĢme ile
birlikte, erkek ile her anlamda eĢit haklara sahip olma talebinde bulunmuĢtur. Bu talep, geç
modernleĢen toplumlarda kadının konumuyla ilgili kadın ile erkek arasındaki çatıĢmayı
derinleĢtirmiĢtir. Bir diğer ifadeyle ataerkil kodlarla örülü toplumsal cinsiyet rollerini tartıĢmaya
açmıĢtır. Nihayetinde bu tartıĢmaları kendine özgü üslubuyla ele alan Gürpınar‘ın eseri, edebi
açıdan olduğu kadar sosyolojik açıdan da dikkat çekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kadın ErkekleĢince, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Edebiyat Sosyolojisi.
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EVALUATION OF THE WORK KADIN ERKEKLEŞİNCE (WHEN
WOMEN BECOMES MASCULINE) IN TERMS OF LITERARY
SOCIOLOGY
Abstract
This article aims to discuss Hüseyin Rahmi Gürpınar's work "When Woman Becomes
Masculine" from the point of view of literary sociology. The work, which is highly discussed in
the literary world at the time it was written, strikingly reveals the difficulties/contradictions that
women experience while clinging to the modern world in the Turkish modernization adventure.
It can be said that the author opened up the discussion of gender roles in his work, which he
wrote as a theatrical work, at a time that can be considered early. Discussing the pains of
women who have been kneaded with religion and tradition for centuries, on the opposite female
characters, Gürpınar seeks a way out for the Muslim Turkish woman who is stuck between
tradition and modernity. In her work, in which she criticizes the traditional woman, she claims
that false modernization will alienate women from their original identity, and moreover,
masculinize.
The work, which is an example worth studying in terms of literary sociology, attracts
attention due to its concentration on the social problems of the era, especially the modernization
of women. One of the important differences between modern society and traditional society is
undoubtedly the changing role of women in social life. With modernization, the social position
of women, who have been kneaded with religion and tradition in every aspect for centuries, has
been opened to discussion. The traditional "private" woman, who spends most of her time at
home with housework, hardly participates in business life and is not very visible in the public
sphere, has demanded to have equal rights with men in every sense with modernization. This
demand has deepened the conflict between men and women regarding the position of women in
decently modernizing societies. In other words, it has opened up the discussion of gender roles
covered by patriarchal codes. Finally, Gürpınar's work, which handles these discussions with
her unique style, draws attention not only from the literary point of view, but also from the
sociological point of view.
Keywords: When Woman Becomes Masculine, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sociology of
Literature.

GiriĢ
Edebiyat birçok yönüyle sosyolojinin ilgisini çekmektedir. Öncelikle edebi eser
toplumsal bir üründür. Ortaya çıktığı dönemin sosyal, ekonomik ve politik atmosferinden
etkilenen eser, bu yönüyle kaleme alındığı döneme ve topluma ayna tutmaktadır. Öte yandan
eseri kendi zihin dünyasının bir ürünü olarak ortaya koyan yazar da pekâlâ toplumun bir
ferdidir ve malzemesini, tedrisatından geçtiği toplumun öğelerinden alır. Dolayısıyla
toplumun bir üyesi olan yazar, tanık olduğu toplumsal dünyayı ortaya koyarken eseriyle,
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zengin bir sosyolojik laboratuvar da kurmaktadır. Toplum bilimciye düĢen ise laboratuvardaki
malzemelerden hareketle toplumsal problemlere ıĢık tutmaktır.
Sosyolojik perspektiften edebiyatı inceleyen düĢünürlerden biri olan Albrecht (1954)‘e
göre edebiyat ve toplum arasında karĢılıklı ve çok boyutlu bir iliĢki söz konusudur. Bu
iliĢkilerden ilki olan yansıma, edebiyatın toplumsal alanı yansıtmasıyla ilgilidir. Topluma
ayna tutan edebiyat, dil aracılığıyla okuyucusuna bilgiler sunar. Bir diğer iliĢki ise etkidir.
DüĢünüre göre edebiyat aynı zamanda toplumsal alanı bir takım idealler etrafında yeniden
inĢa eder. Son olarak edebiyatın oluĢturduğu birtakım normlar ile toplumsal kontrol
sağladığını söyleyen Albrecht, edebiyatın bu yönüyle muhafazakâr bir görev üstlendiğine dem
vurur (Albrecht, 1954: 432).
1. Kadın ErkekleĢince Eseri
Bu araĢtırmanın konusunu oluĢturan ―Kadın ErkekleĢince‖ (Gürpınar, 1974) adlı eser de
benzer Ģekilde yazıldığı dönemin tartıĢmalarına yer vermesiyle dikkat çekmektedir. Hüseyin
Rahmi Gürpınar1 tarafından 1932 yılında kaleme alınan tiyatro eseri, modernleĢme sürecinde
kadının yaĢadığı değiĢimi ve devamında ortaya çıkan sorunları toplumsal cinsiyet rolleri
üzerinden tartıĢmaktadır.
Eser, toplumun cumhuriyetin kurucu kadroları tarafından radikal bir Ģekilde
dönüĢtürülmeye çalıĢıldığı bir döneme denk düĢer. Genel olarak üç tablo ve üç perdeden
oluĢan oyun, modern bir aile kurma iddiasındaki Ali Süreyya ile geleneksel kadın kimliğini
reddedip güçlü bir kadın olma hırsına kapılan Nebahat‘ın evlilikleri etrafında kurulmuĢtur.
Birinci perde, Mebrure Hanım‘ın, oğlu Ali Süreyya‘yı, vesayetleri altında zengin bir kız
olan Memduha ile evlendirme isteğini dile getiren kurnaz planlarıyla ilgilidir. Fakat gençler
bu evliliği istememektedirler. Ġkinci Perde, Mebrure Hanım‘ın planlarının boĢa çıktığı
kısımdır. Memduha aĢığına kaçarken, Ali Süreyya‘nın ise annesinin benimsemeyeceği bir
kadınla (Nebahat) gizlice evlendiği ortaya çıkar. Bu perde geleneksel ile modern çiftlerin aynı
çatı altında yaĢadıkları çatıĢmalarla geçer. Üçüncü perdede ise Ali Süreyya ile Nebahat‘ın
aralarında yaĢadıkları çatıĢmalar sergilenir. Baba evinde yaĢadıkları sorunlar nedeniyle evden
kovulan genç çift, çatı katında, eski püskü eĢyalarla donatılmıĢ bir odada yaĢama tutunmaya
çalıĢırlar. Fakat düĢünsel açıdan benimsedikleri görüĢlerin pratikte hiç de kolay olmadığını
deneyimleyerek öğrenirler. Çiftlerin evin geçimi, iĢlerin paylaĢımı, çocuk bakımı gibi
konularda yaĢadıkları çatıĢmalar, bakımsız kalan bebeklerinin ölmesiyle doruk noktasına
ulaĢır. Bebeğin ölümü ailede yaĢanan çatıĢmanın çözümü için bedel olarak izleyiciye sunulur.

1

1864 yılında Ġstanbul‘da doğan Hüseyin Rahmi Gürpınar, üç yaĢındayken annesini kaybeder ve babasının
sürekli yer değiĢtirmesi nedeniyle Ġstanbul‘da anneannesi ve teyzesinin yanında büyür. Kadınlar arasında
büyüyen yazar, daha sonra eserlerine de ilham kaynağı olacak olan Ġstanbul‘un mahalle iliĢkilerine Ģahitlik eder.
Memuriyet, köĢe yazarlığı, milletvekilliği gibi farklı görevler üstlenen Gürpınar, kaleme aldığı birçok eserle
toplumsal hafızada yazar olarak yer edinmiĢtir. Hiç evlenmeyen ve ömrünün büyük bir kısmını Heybeliada‘daki
köĢkünde geçiren yazar, 1944 yılında yaĢama veda etmiĢtir (Göçgün, 1996: 324-326).
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Yukarıda kısaca özetlenen tiyatro oyununda Gürpınar, Tanzimat‘la hız kazanıp
Cumhuriyet ile doruğa çıkan modernleĢme sürecinde değiĢen aile yapılarını, toplumsal
cinsiyet rolleri üzerinden tartıĢmaktadır. Bu anlamda geleneksel kadını Mebrure Hanım temsil
ederken, modern kadını, kadının erkekleĢmesi gerektiğini savunan batılılaĢma eğilimindeki
Nebahat temsil etmektedir. Belli belirsiz bir ara form olarak da Memduha öne çıkarılır.
Benzer Ģekilde Ali Tevfik Bey ile Mebrure Hanım, geleneksel ataerkil evliliği temsil ederken;
Ali Süreyya ile Nebahat modern aileyi temsil etmektedirler.
2. Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟te Kadın ve Aile
Eserin sosyolojik değerlendirmesine geçmeden önce yazarın fikir dünyasına da sirayet
eden Tanzimat‘tan Cumhuriyet‘te Türk kadının modernleĢme serüvenine ve değiĢen aile
yapısına kısaca bakmakta yarar var. Türk modernleĢmesinin en sancılı konularından birisi hiç
kuĢkusuz kadın ve aile olmuĢtur. Tanzimat‘a kadar hep pas geçilen toplumsal alanla ilgili
modernleĢme nihayet Tanzimat Fermanı‘yla resmi olarak baĢlatılmıĢtır. Bu dönem aynı
zamanda kadının sosyal ve ekonomik statüsüyle ilgili tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir.
Dönemin aydınları kadının modernleĢmesini, BatılılaĢma yönündeki önemli adımlardan biri
olarak görmüĢlerdir (Çaha, 1996: 87). ModernleĢmenin ancak BatılılaĢma ile mümkün
olacağını ileri süren BatılılaĢma eğilimindeki aydınlar, kadınların geri kalmalarını dini
faktörler üzerinden tartıĢmıĢlardır (Sancar, 2012: 81-87). Öbür taraftan kadınların dini
gelenekten uzaklaĢtırılarak özgürleĢtirilmesini savunan görüĢlere mesafeli yaklaĢan
muhafazakâr kesim, kadınlara iliĢkin reformlar ile liberalleĢme eğilimlerine hep kuĢkuyla
yaklaĢmıĢlardır (Cihan, 2018: 276).
Bu dönem, aynı zamanda, Cumhuriyet‘e kadar giderek artacak olan kadın
okuryazarlığına da iĢaret eder. Dönemin edebiyatında geleneksel aile ve görücü usulü
evlilikler eleĢtirilirken, modern ailenin ana aktörü olarak eğitimli, iĢ hayatında aktif rol alan
modern kadınlar ön plana çıkarılmıĢtır (CoĢkun, 2010). Kadınların eĢit hak talebi, ailenin
dönüĢümü ve toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili tartıĢmaları da beraberinde getirmiĢtir.
Osmanlı‘nın değiĢime direnen, mukaddes, mahrem ailesi yerleĢik toplumsal cinsiyet rolleri ve
ataerkil aile yapısına yönelik eleĢtirilerle edebiyat sahasına taĢınmıĢtır.
Cumhuriyetin kuruluĢu ile birlikte kadınların eĢitlik talepleri eskiye oranla nispeten
karĢılık bulmaya baĢlamıĢ olsa da ataerkil kodlar varlığını devam ettirmiĢtir. Bu dönemde
seçme seçilme hakkı gibi birçok kazanıma karĢın ataerkil aile anlayıĢı, 1926‘da yürürlüğe
giren Türk Medeni Kanunu‘nda belirtildiği Ģekilde varlığını sürdürmüĢtür. ―Kocanın aile
birliğinin reisi olarak tanımlanması (m. 152); müĢterek saadetin temini hususunda kadının
yardımcı tayin edilmesi ve eve kadının bakacağı(m. 153); asli görevi ev iĢine bakmak olan
kadının ev dıĢında çalıĢmasının da kocanın açık ya da zımni rızasına bağlanmıĢ olması
(m.159)‖ hükümleri, erkeğin reis, kadının ise ev iĢlerinde sorumlu kiĢi olarak tayin edildiğini
göstermektedir (Tekeli, 1982).
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Tanzimat‘tan Cumhuriyet‘e süregelen bu tartıĢmaların en önemli mecralarından birisini
de kuĢkusuz edebiyat oluĢturmuĢtur. Dönemin aydınları ortaya koydukları eserlerle bu
tartıĢmaları zenginleĢtirmiĢlerdir. Bu dönemin atmosferinde büyüyen Hüseyin Rahmi
Gürpınar da benzer Ģekilde bu tartıĢmalara katılmıĢ ve Kadın Erkekleşince adlı eseriyle
konuyu edebi sahnesine taĢımıĢtır. Eserlerinde nerdeyse hiç Anadolu‘ya yer vermeyen
Gürpınar, oluĢturduğu zıt karakterlerle dikkat çekmektedir. Kadınlar arasında büyümenin
sağladığı avantajla kadın dünyasını iyi tanıyan düĢünür (Ortaylı, 2010: 162), söz konusu
tiyatro eserinde ustalığının hakkını vermektedir. Dönemin toplumsal yaĢamını yansıtacak
karakterler yaratmakta pek mahir olan Gürpınar, eserde yaĢanan çatıĢmalarda hangi tarafta
durduğunu da eserin sonuna kadar ustalıkla gizleyebilmektedir.
3. Eserdeki Sosyolojik Öğeler
Nitekim Kadın ErkekleĢince adlı eserde de okuyucu, neredeyse eserin sonlarına kadar
yazarın hangi kadın formu ile hangi evlilik biçimini benimsediğini fark edememektedir.
YerleĢik toplumsal cinsiyet rollerini savunmasıyla geleneksel kadın ve evlilik biçimini
desteklediğini düĢündüğümüz bir anda, yazar tam tersine geleneksel olanı acımasızca
eleĢtiriye tabi tutabilmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili kafası bir hayli karıĢık olan
Gürpınar, nihayetinde eril bir bakıĢ açısından kendisini alamamaktadır. Eserdeki
diyaloglardan yazarın, toplumsal cinsiyet rolleri ve aile biçimlerine dair tartıĢmaları
görebilmekteyiz.
Gürpınar, geleneksel evlilik tipi ve bu aile biçiminde oluĢan toplumsal cinsiyet rollerini,
Ali Tevfik Bey ile Mebrure Hanım‘ın evlilikleri üzerinden aktarmaktadır. Bu evlilik otuz yılı
aĢkın, geleneklere uygun, görücü usulüyle yapılmıĢ bir evliliktir. Ali Tevfik Bey‘in ―Bilirsin
ya hanım, biz vaktiyle birbirimizin gözlerimizin içine baygın baygın bakmadan evlenmiştik. O
baygınlıklara sonradan uğradık…” (Gürpınar, 1974: 13) sözleri çiftin evlendiklerinde
birbirine âĢık olmadıklarını daha sonra birbirilerini sevmeye baĢladıklarını gösterir. Mebrure
Hanım‘ın ―Bizimkinde o kadar büyük bir uğursuzluk görülmedi, amma zaman zaman bu
zincirin ağırlığından şikâyet ettiğimiz anlar da olmadı değil… Evliliğimizin üzerinden otuz yıl
geçti. Dile kolay… Artık ayılsak da bayılsak da para etmez” (s.,14) sözleri,evliliğin kimi
zaman çiftlerin sırtında ağır bir yüke dönüĢtüğünü göstermektedir. Fakat geleneksel yapıların
baskısı; toplumsal kurumların boĢanmayı zorlaĢtırmaları bu evliliklerin birçok anlaĢmazlığa
rağmen varlığını sürdürdüğünü yine aynı diyaloglardan yakalayabilmekteyiz.
Bir geleneksel evliliğin kadının da doğal olarak geleneksel olması beklenir. Mebrure
Hanım‘da bu anlamda geleneksel bir kadındır. Oyunda belli belirsiz geleneksel evliliği
olumlayan Gürpınar için, Mebrure Hanım olumsuz bir karakterdir. Evliliklerinde kocasının,
üzerine baĢka kadın getirmemesi için dolaplar çevirmiĢ olan Mebrure Hanım, sırf kendisine
kalan mirastan dolayı, kimsesiz Memduha‘yı oğluyla evlendirmeye çalıĢması bu kadın
karakterini kurnaz, çıkarcı bir boyuta taĢımaktadır. Benzer Ģekilde oğlunu bir hafiyeye takip
ettiren Mebrure Hanım‘ın oğlundan Memduha ile parası için evlenmesini istemesi; Memduha
ile mutlu olamaması durumda aĢağıda diyaloğu aktarılan Ģekilde metres tutması yönünde
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oğluna akıl vermesi,
netleĢtirmektedir.

Gürpınar‘ın

geleneksel

kadınla

ilgili

olumsuz

tutumunu

Gönül evlenmesi vardır; servet, ticaret evlenmeleri vardır. Her evlenen bir karı ile oturulmaz
ya… Sen bu kızı bir kere al; bu kesinlikle gereklidir; sonra gönül eğlendirecek Ģeylere
baĢvurmaktan seni alıkoyacak bir kimse var mı? … Kanun iki kere evlenmeyi yasaklıyorsa da,
metres alanlara ceza vermiyor ya…‖ (s.,

24)

Mebrure Hanım‘ın bu sözleri geleneksel toplumlardaki kadının bilinçaltında yatan erkek
egemen düĢünceye örnek niteliğindedir. Bir taraftan kocası Ali Tevfik Bey‘i otuz yıl boyunca
türlü oyunlarla kontrol etmiĢ Mebrure Hanım‘ın oğlu Ali Süreyya‘yı, evlendirmeyi planladığı
Memduha‘yı gerekirse aldatabilmesi yönündeki ―Sen bu kızı al, sonra da gönlünün seveceği
bir kadına rastlayınca, onunla eğlen. Bu kızın parası sana birkaç kadın sevdirmeye
elverişlidir‖ (s., 24) sözleri, geleneksel kadının çıkarları söz konusu olunca hemcinsine karĢı
ne kadar acımasız olabileceğini yansıtmaktadır.
Gürpınar, Ali Tevfik Bey ile Mebrure Hanım‘ın geleneksel evliliklerinin karĢıtı olarak
Ali Süreyya ile Nebahat‘ın modern evliliklerini bizlere sunar. Aralarında geçen konuĢmalarda
birbirilerine âĢık olmadıklarını anladığımız Ali Süreyya ile Nebahat çifti, bir evlilik
sözleĢmesi ile evlenmiĢlerdir. Gürpınar‘ın eseri kaleme aldığı 1932‘lerde böylesi bir temayı
iĢlemesi o günün toplumsal yapısından radikal bir talep sayılabilir. Günümüzün anlaĢmalı
evliliğine örnek niteliğindeki bu evlilik sözleĢmesinin birkaç maddesi Ģöyledir: ―Şimdiye
kadar kafalarımızda yer etmiş eski karı kocalık görenekleriyle ilgili gelenek ve
davranışlardan hiçbirisine uymamak… Dünyaya çocuk getirirsek, büyütme zorluk ve
sıkıntılarını, masraflarını eşit olarak çekmek… Ve daha…‖ (s., 69). SözleĢmenin bu maddeleri
eĢlerin rolleri ile ilgili eski geleneklerin tümüyle terkedilmesini esas görmektedir. Benzer
Ģekilde eĢler arasındaki iĢ bölümünün geleneksel cinsiyet rol tanımlarına göre değil de çiftler
arasında eĢit paylaĢılan sorumluluklarla düzenlendiği anlaĢılmaktadır. Gürpınar‘ın aslında
eleĢtirdiği ve sonunu felaketle bitirdiği bu evlilik biçimine yönelik tartıĢmalar, günümüzde de
kısmen devam etmektedir.
Evlilik sözleĢmesine dayalı Ali Süreyya ile Nebahat‘ın evliliği baĢlangıçla Ali
Süreyya‘nın istediği bir evlilik biçimidir. Ali Süreyya‘nın söylediği ―Evlenecek olsam benimle
yumruk yumruğa fikir çarpışmalarına gücü yetecek bir kadın almak isterim‖ ve “…Ben
çalışacağım, karım çalışacak… Kazancımızı akşam yuvamıza getireceğiz. Civcivlerimizi
besleyeceğiz. İki kafa, dört kol… İşte yaşamak için kullanacağımız araçlar…” (s., 22) sözleri
geleneksel bir evliliği arzulamadığını gösterir. Fakat Ali Süreyya‘nın planladığı bu evlilik
giderek bir kâbusa dönüĢecektir.
Nebahat, yazarın dolaylı olarak eleĢtirdiği modern kadın karakteridir. Metinde geçen
diyaloglarda ısrarla Nebahat‘ın geleneksel kadın imajını yıkmaya çalıĢtığı vurgulanmaktadır.
Nebahat‘a göre kadının bu güçsüz yapıdan kurtulmasının tek yolu erkekleşmesidir.
ErkekleĢmeden ne anlayacağımız konusunda Nebahat, aĢağıdaki sözleriyle kadının, erkek ile
eĢit haklara sahip olması gerektiğini ifade eder.
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Erkeğin eline bakan kadın özgür değildir; bir çeĢit aile halayığı… koca esiridir. Bu kaba koca,
akĢamüzeri evine gelip de emirlerinden birinin ihmal edildiğini görünce kadını haĢlar. Canı
isterse döver bile… Kadının elinde derebeyine karĢı kullanabileceği hiçbir silah yoktur…
Kadın yaradılıĢtan bu düĢkünlüğe mahkûm olacak zavallı bir yaratık değildir. Kadın bugün
kocası ile hukuk bakımından eĢitlik istiyor (s.,

57).

Fakat haklı talepler olarak yorumlayacağımız bu isteklere, Gürpınar‘ın mesafeli
yaklaĢtığını görmekteyiz. Bir baĢka bir diyalogda Nebahat‘ın ―önce bir zayıflık ifadesi olan
kadın sözcüğü ortadan kalkmalıdır‖ (s., 57) ifadeleri Nebahat‘ın kadın kimliğine karĢı
yabancılaĢtığını göstermektedir.Metnin sonlarında,çalıĢan anne babanın sahip çıkamaması
nedeniyle, evde bakımsızlıktan ölen bebek teması, yazarın ataerkil görüĢlerini ortaya koymak
için okuyucuya sunduğu kurban niteliğindedir. Gürpınar, beĢikteki ölü bebek temasıyla,
kadınların eĢitlik taleplerini ĢeyleĢtirmektedir.
Gürpınar‘ın geleneksel kadını onaylamadığı gibi çalıĢan kadın konusunda da endiĢeleri
olduğu anlaĢılmaktadır. Yazar, evli kadının esas görevinin çocuğa bakmak olduğunun altını
çizer. Bu sözleri, örtük olarak Gürpınar‘ın görüĢlerini temsil eden Ali Tevfik Bey‘in
ifadelerinden yakalıyoruz. Ali Tevfik Bey‘in aĢağıdaki sözleri, yazarın bizlere vermek isteği
ana mesajı oluĢturmaktadır.
…Toplum içinde bozulan karı koca dengesinin mini mini kurbanları… ÇağdaĢ hayatta erkek,
baĢıboĢ bir serbestliğe koĢuyor; kadın ezilmemek için erkekleĢmeye uğraĢıyor. Doğanın bu iki
cinse verdiği roller değiĢtirilebilir mi? Evlilik o kadar gevĢek bir bağ oldu ki, var mı yok mu
belli değil… Evlenmeler azaldı. Erkek bekârlar yığının karĢısında bir o kadar kadın alayları
diziliyor… Bu küçük tabut, Türk kökünün bir filizinden soy verecek birini mezara götürüyor.
Asıl hüner doğurtmakta değil, büyütmektedir. Bu da vatanla ilgili sosyal görevlerin en
büyüklerindendir (s.,

79).

Sonuç ve TartıĢma
Tanzimat‘la baĢlayıp, Cumhuriyet‘le birlikte hızlanan sosyal alandaki modernleĢme
sürecinde kadın, yasal anlamda birçok hak elde etmiĢtir, fakat pratikte hala geleneksel tanımın
dıĢına çıkabilmiĢ değildir. Hüseyin Rahmi Gürpınar‘ın Cumhuriyet‘in kurumsallaĢmaya
baĢladığı yıllarda kaleme aldığı eserindeki tartıĢmaların/çatıĢmaların günümüzde de hala
devam ettiği söylenebilir. Bu çatıĢmaların nedenleri bir taraftan kadınların iĢ hayatına katılma,
ev iĢleri ve çocuk bakımında erkekler ile eĢit iĢ bölümü gibi modern talepleri öbür taraftan
erkeklerin ev iĢleri, çocuk bakımı gibi iĢlerden kaçma arzuları ve bu iĢleri kadınlarla
özdeĢleĢtirme düĢünceleri olarak özetlenebilir.
Gürpınar‘ın bu eserinden hareketle Türk toplumsal yapısında kadının konumuna dair üç
farklı prototip çizilebilir. Bunlardan ilki, din ve geleneğin baskılarından tümüyle sıyrılmıĢ, iĢ
hayatında aktif rol alan, evliliğe mesafeli veya çoğunlukla mantık ilkeleri üzerine kurulmuĢ
evliliğin kadınıdır. Bu kadın, Gürpınar‘ın çizdiği Nebahat gibi hayatın her alanında erkek ile
iĢ bölümünü savunur. Bu iĢ bölümüne ev iĢleri ve çocuk bakımı dâhildir. Bu tür aile ve evlilik
yapılarının tümüyle seküler değerler üzerine inĢa edildiği söylenebilir. Geleneksel değerler
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içinde yetiĢmiĢ bir erkeğin tümüyle onaylamadığı bu kadın tipi, Gürpınar tarafından da
onaylanmamıĢtır.
Ġkinci kadın portresi ise kadını dini ve geleneksel kodlarla tanımlayan görüĢtür. Din ve
geleneği referans alan bu görüĢ mensupları, kadının, dinin belirlediği çerçevenin dıĢına
çıkmaması gerektiğini söylerler. Bu yönüyle kadının sosyal çevresini evle sınırlayan bu görüĢ
katı geleneğin tanımladığı Ģekliyle kadını, yalnızca ev iĢlerinden ve çocuk bakımından
sorumlu tutar. Kadının eğitim yaĢamı kısıtlıdır. Evlilikler tümüyle görücü usulüne dayanır ve
kadın dini referansları ölçüsüyle giyinir, kuĢanır.
Üçüncü kadın tipi ise tarihi süreç içerisinde, modernleĢmenin dayatmaları karĢısında,
dini ve geleneksel kodları nispeten çözülen fakat tümüyle yok olmayan toplumsal yapılarda
biçimlenen yarı modern yarı geleneksel kadındır. Bu toplumsal çevrelerde kadının tanımı ve
yaĢam pratiği ikili bir yapı üzerinden değerlendirilmelidir. Bu yapının bir ucunda din ve
gelenek, diğer ucunda ise modern/seküler değerler vardır. Kadın dinsel referansları ve
gelenekleri yok saymadan modern yaĢama entegre olmaya çalıĢır. Din ile modern yaĢam
arasında sıkıĢan kadın her iki değer dünyasının kodlarını harmanlayarak kendini yeniden
konumlandırır. Dine ve geleneğe yaklaĢtığı ölçüde dinsel pratikleri yaĢamına aktaran kadın,
öbür taraftan modern yaĢamın sunduğu olanaklardan da yararlanmaya çalıĢır. Bu iki referans
arasında gidip gelen kadının, giyim, eğitim, evlilik, ev ve iĢ yaĢam pratiği de bu yönüyle ikili
bir yapıda biçimlenir. Bu sosyal yapının kadını, hem iĢ hayatında aktif rol oynayan bir iĢ
kadınıdır; hem de evdeki iĢlere koĢturan, çocuk yetiĢtiren geleneksel bir annedir. ĠĢ hayatı
önemlidir fakat esas olan ev kadınlığı ve anneliktir. Ev iĢleri çiftler arasında tümüyle
bölüĢtürülmemiĢtir. Ev iĢleri ve çocuk bakımı çoğunlukla kadının sırtındadır. Kadın
geleneksel iĢ yükünü modern bir sıfatla yürütmektedir. Bu yarı modern yarı geleneksel kadın,
eski geleneksel kadından daha fazla yıpranmaktadır; çünkü bir taraftan geleneksel ev kadını
görevlerini yürütürken öbür taraftan iĢ hayatında aktif rol almaya çalıĢmaktadır. Günümüz
Türkiye‘sinde bu kadın tipine fazlasıyla rastlamak mümkündür. Her ne kadar dinsel
referanslardan bahsetmese de Gürpınar‘ın ―Kadın ErkekleĢince‖ adlı oyunda benimsediği
kadın tipi yarı modern yarı geleneksel olandır. Bu anlamda 1932 yılında yazılan eserin
günümüzde fazlasıyla vücut bulduğu söylenebilir.
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BĠLĠMKURGU EDEBĠYATI SĠYASETNAME OLARAK
OKUNABĠLĠR MĠ?: ISAAC ASĠMOV‟UN VAKIF
ÜÇLEMESİ‟NDE SĠYASET VE TOPLUM DÜġÜNCESĠ
Enes ġAHĠN
ORCID ID: 0000-0002-5974-240X

Özet
Modern dönemde bilim ve teknolojideki yeniliklerin edebiyatı da etkilemesinin bir
neticesi olarak ortaya çıkan Bilimkurgu Edebiyatı, günümüzde dünya çapında takip edilen ve
popüler kültürde kendisine yer bulan bir tür olmuĢtur. Bilimkurgu her ne kadar bilim ve
teknolojiye dair öngörüler ve hayal gücü çerçevesinde tesis edilse de bu tür aynı zamanda
toplumsal bilimlere yönelik söylemler de ortaya koymaktadır. Bilimkurgu Edebiyatı‘nın en çok
bilinen ve sevilen serilerinden biri olan Isaac Asimov‘un Vakıf Serisi de bu doğrultuda
bilimkurgu ögelerinin yanında ve onlara göre daha fazla olacak Ģekilde toplum ve siyasetle
alakalı söylemler inĢa etmiĢtir. Asimov‘un Edward Gibbon‘un Roma İmparatorluğunun
Gerileyişi ve Çöküşü serlevhalı eserinden mülhem bir Ģekilde kaleme aldığı Vakıf Serisi bu
manada bir bilimkurgu eseri olmanın yanında siyasetname olarak da okunabilecek niteliğe
bürünmektedir. Bu hususta Asimov‘un hususi katkısı onun Vakıf Serisi‘nde ürettiği ve
toplumsal hareketlerin matematiksel bir dille formüle edilmesine dayandırdığı Psikotarih Bilimi
çerçevesinde ortaya koyduğu zihniyette kendisini göstermektedir. Vakıf Serisi‘nde insanlık
dünyadan çıkmıĢ, evrenin her yerindeki gezegenlere yerleĢmiĢ ve bütün evren bir imparatorluk
olarak yönetilir hâle gelmiĢtir. Bireylerin değil fakat toplumların tarihsel süreç içerisindeki
değiĢim ve dönüĢümlerini matematiksel olarak ortaya koyan Psikotarih Bilimi doğrultusunda
evreni yöneten imparatorluğun yok olacağı gözlemlendiğinden medeniyetin devam
ettirilebilmesi amacı ile evrenin iki noktasındaki gezegenlere Vakıf adı verilen yapılar
kurulmuĢtur. Bu yapılar öncelikli olarak diplomasi, din, bilim ve ticaret gibi ögeleri kullanarak
baĢlangıçta varlıklarını muhafaza etmiĢ; ardından etkinlik alanlarını geniĢletmiĢtir. Bu
doğrultuda çalıĢma, Asimov‘un Vakıf Serisi‘nin temel metni olan ve 1951-1953 yılları arasında
neĢredilmiĢ üçleme ile sınırlandırılmıĢ ve bu seride siyaset ve toplum üzerine ortaya koyulan
söylemlerin söylem analizi yöntemi ile tetkik edilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmanın neticesinde
varılan sonuç, edebiyat sahasındaki akademik çalıĢmalarda görece ihmal edilmiĢ bir tür olan
Bilimkurgu Edebiyatı‘nın fantastik ögelerin yanında siyaset ve toplum gibi alanlar üzerine
söylem ürettiği ve Asimov‘un Vakıf Üçlemesi‘nin bu hususta özel bir örnek teĢkil ettiği
olmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Bilimkurgu Edebiyatı, Siyaset ve Toplum, Isaac Asimov, Vakıf Üçlemesi.
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A Sci-Fi Literature Could Be Use As Political Treatise?: Politics & Society
Thoughts from Isaac Asimov‟s Foundation Trilogy
Abstract
The science-fiction literature has become followed word-widely and found a spot in
popular culture for itself due to improvements that occur on modern era and technology
effecting literature. Although, science fiction is based on imagination and foresight around
science and technology, it also presents discourses about social sciences. As the most known
and loved trilogy, Isaac Asimov‘s Foundation, is also find a spot for itself in this direction and it
builds discourses about society and politics much more. In this sense, Asimov‘s Foundation
Trilogy which had been inspired from Edward Gibbon‘s The History of the Decline and Fall of
the Roman Empire, also could be read as a political treatise far from being just a science fiction
piece. In this respect, the personal contribution of Asimov has shown itself on a mindset which
occurs as a part of Psychohistory Science that is Asimov‘s creation in trilogy and social
movements formalized by a mathematical language. In the Foundation Trilogy; humanity leaves
the earth, spread all over the universe and the whole universe governed as an empire. In
accordance with Psychohistory Science which presents changes and transformations of societies
instead of individuals in historical process, with the purpose of maintain civilization when
considered the governed empire‘s annihilation, the structures called Foundations have build in
two destinations of the universe. At the beginning, these structures have used factors in order to
maintain their existence including diplomacy, religion, science and trade, later on they extend
their operation areas. Thus, the Foundation Trilogy‘s baseline text which had been disseminated
between 1951 and 1953, and also limited as trilogy that includes discourses about politics and
society, have been aimed to explore by using discourse analysis technique. As a result of the
study, Asimov‘s Foundation Trilogy is an exclusive example to the science fiction literature
which had been relatively ignored in literature academic studies, contains not only fantastic
factors but also produces discourses such as politics and societies in this regard.
Keywords: Science Fiction Literature, Politics and Society, Isaac Asimov, Foundation Trilogy.

GiriĢ
Avrupa‘da Geç Orta Çağ‘dan itibaren kendisini gösteren sınıfsal, iktisadi, dinî ve
toplumsal değiĢimlerin çok farklı neticeleri ortaya çıkmıĢ olsa da bunların en önemlilerinden
birinin bilimin teknik ve teknoloji olarak iĢlevsel bir niteliğe büründürülmesi olduğu
söylenebilir. Üretim kapasite ve hızlarının arttırılması, üretilen ürünlerin ilgili pazarlara
aktarımının sağlanması, hammadde ve iĢ gücü hareketliliğinin hızlandırılması gibi arayıĢlarla
baĢlayan bilimin günlük hayatta teknik ve teknoloji olarak pratiğe dökülmesi süreci askerî
teknolojilerden iletiĢim araçlarının geliĢtirilmesine kadar çok farklı alanlara intikal eder.
Bahsi geçen süreçte teknik ve teknolojinin geliĢimi ile ortaya çıkan araçlar yalnızca günlük
hayat pratiklerini etkilemekle kalmaz, bunun yanında kültürel değiĢime de sebebiyet verir.
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Kültürel unsurların değiĢimi esnasında teknik ve teknolojiden etkilenen alanlardan biri de
edebiyat olur. Var olan bilimsel geliĢmelerden hareketle gelecekte neler olabileceğini
öngörme ve tahayyül arayıĢı neticesinde edebiyatta ilk kez 1926‘da Hugo Gernsback
tarafından bilimkurgu olarak adlandırılan roman türü kendisini gösterir (Westfahl ve Mullen,
1994: 273). Bu dönemden itibaren gerek bilimkurgu dergilerinde yayımlanan öyküler gerekse
türün rağbet görmeye baĢlamasının ardından romanlar telif edilerek alanın geniĢlemesine
imkân sağlanır. 1950‘lerle birlikte günümüzde bilimkurgu edebiyatının kült metinleri olarak
görülen eserler kaleme alınmaya baĢlanır. Türün popüler kültüre etki etmeye baĢlaması ile
sinema da türe kayıtsız kalamaz ve gerek bilimkurgu romanlarından uyarlanan gerekse
yalnızca sinema için kaleme alınan senaryolar ile bilimkurgu sineması, sinema endüstrisinin
önemli unsurlarından biri hâline gelir. Günümüzde dünya çapında bir bilinirlik ve sevilirlik
kazanan Bilimkurgu Edebiyatı popüler kültürün önemli bir parçası olarak varlığını muhafaza
etmektedir.
Temelde teknik geliĢmelerin ulaĢabileceği yerlere yönelik arayıĢ ve böyle bir ortamda
geliĢmelerin insan hayatında ne gibi etkiler ortaya koyabileceği sorusuna bir cevap niteliğinde
konuları merkeze alan bilimkurgu edebiyatında insanlığın uzaya yönelik keĢifleri ve bilhassa
Ay‘a gidiĢle birlikte uzay teması da önemli bir yer tutmaya baĢlar. Uçan otomobiller,
galaksiler arası yolculuk yapabilen uzay araçları, ıĢınlanma, zamanda yolculuk gibi temaların
sıkça rastlandığı bilimkurgu edebiyatına yönelik tetkikler de özellikle son döneme kadar genel
olarak meselenin bu boyutunun dıĢına çıkamamıĢ ve bu eserlerdeki umumi olarak sosyal
bilimler alanında hususi olarak siyasal ve toplumsal arayıĢ, tespit ve söylemler sıkça göz ardı
edilmiĢtir. Hâlbuki bahsi geçen metinler bu gözle değerlendirildiğinde bilimkurgu
yazarlarının yalnızca fen bilimleri, teknik ve teknolojiyi değil aynı zamanda siyasal ve
toplumsal meseleleri de sıkça eserlerinde dikkate aldıkları ve olası bir gelecekte bu unsurların
değiĢim ve dönüĢümlerden nasıl etkilenebileceğine yönelik cevaplar üretmeye gayret
gösterdikleri rahatlıkla görülebilir. Öyle ki alanda kült hâline gelmiĢ bazı isimlerin bilimkurgu
ortamını siyasal ve sosyal değerlendirmelerini ifade etmek için bir araç olarak kullandıkları
dahi söylenebilir. Bilimkurgu edebiyatının ilk ortaya çıktığı dönemde yazarlar için en temel
amaç olan gelecek inĢası ve orada olabilecek teknolojileri hayal etme bu isimler için bir araç
hâline gelir. Bu isimlerin en önemlilerinden birinin Isaac Asimov olduğu söylenebilir. Velût
bir müellif olan Asimov; tarih, toplum, siyaset, iktisat ve din gibi alanlara yönelik fikir ve
nazariyelerini ifade etmenin imkânını bilimkurguda bulur. Evrenin her yerine dağılmıĢ
insanlar, galaksiler arası seyahat eden gemiler, zamanda yolculuk yaparak tarihin akıĢı ile
oynayan kamu görevlileri, robotların insan hayatı ve toplumunun önemli bir parçası olduğu
bir sistem arasında Asimov, insan ve topluma yönelik felsefe yapmanın yollarını tesis etme
gayreti gösterir. Kendisi de fen bilimleri alanında bir biyokimya profesörü olan Asimov, fen
bilimlerindeki bilgi birikimini tahayyül kabiliyeti ile süsler; edebî istidadı ile harmanlar ve
netice olarak toplum ve siyasete yönelik fikriyatını bu unsurlar çerçevesinde ete kemiğe
büründürür. Asimov‘un bu doğrultuda ortaya koyduğu en önemli eserlerden biri, onun
Edward Gibbon‘un Roma İmparatorluğunun Gerileyişi ve Çöküşü serlevhalı eserinden
mülhem bir Ģekilde kaleme aldığı Vakıf Serisi‘dir (Käkelä, 2008: 432). Asimov, Vakıf
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Serisi‘nin temellerini ifade eden ilk üçlemeyi 1951-1953 yılları arasında neĢreder. 1982-1993
yılları arasında bu serideki kronolojinin öncesi ve sonrasını yazdığı eserler ile de seriyi yedi
kitap olarak hitama erdirir. Vakıf Serisi bir bilimkurgu eseri olarak içinde barındırdığı
unsurlarla aynı zamanda pek çok fikir ve kiĢiye de ilham kaynağı olur. Örneğin Nobel ödüllü
ekonomist Paul Krugman ekonomiye yönelik eğilim ve zihniyetinde Asimov ve Vakıf
Serisi‘nin etkisini açıkça beyan eder (―Paul Krugman: Asimov‘s Foundation novels grounded
my economics‖, 2012). Edebiyat ile toplum bilimler arasındaki geçiĢlilik hâlihazırda bilinen
bir unsurken bu istikamette bilimkurgu edebiyatının da toplum bilimler üzerindeki etkisi ve
toplum bilimlerden etkileniĢi, üzerinde durulmayı gerektiren bir mesele hâline gelir. Ġnsan ve
topluma dair her Ģeyin bir siyaseti olduğu da mütearife olduğuna göre genel olarak bilimkurgu
edebiyatı özel olarak ise Vakıf Serisi birer siyasetname olarak okunabilir hâle gelir. Bu
doğrultuda çalıĢmada Isaac Asimov‘un Vakıf Üçlemesi‘nde toplum ve siyaset tasavvuru
söylem analizi yöntemi kullanılarak seri tetkik edilecektir. ÇalıĢma serinin temellerinin
atıldığı, ilk dönemde yazılan üçleme yani Vakıf, Vakıf ve İmparatorluk ile İkinci Vakıf eserleri
ile sınırlandırılmıĢtır.
1.Toplumsal Hareketler Tahmin Edilebilir mi?: Asimov‟un Bilimkurgusunda Bir
Kurgubilim Olarak Psikotarih Bilimi
Bilimkurgu türünde eserlerde rastlanan temalardan biri tıpkı kurgu icatlar, teknolojik
geliĢmeler, bilimsel ilerlemeler gibi kurgu bilimlerin teĢekkül ettirilmesi olur. Gelecekte
ortaya çıkabilecek değiĢim ve dönüĢümleri anlamak ve anlamlandırmak açısından üretilen bu
kurgusal bilim dalları bilimkurgu edebiyatını daha da zengin bir niteliğe büründürür. Vakıf
Serisi‘ni bilimkurgu alanındaki eserler içerisinde bir klasik hâline getiren unsurlardan biri de
Asimov‘un bu eserde Ģekillendirdiği bir kurgubilim olan Psikotarih Bilimi‘dir. Asimov
psikotarih ile tarih, sosyoloji, toplum psikolojisi, matematik ve istatistiği bir araya getirir. Bu
unsurları harmanlayarak toplumsal hareketlerin istatistiksel veriler doğrultusunda
matematiksel bir Ģekilde formüle edilmesi suretiyle gelecekte tarihî süreçlerin
öngörülebilmesinin imkânlarını arar. Temelde tüm Vakıf Serisi‘nin psikotarih üzerine
yükseldiği ve bu bilimin detaylandırılarak bir tarih okuması yapıldığı söylenebilir. Sıkı bir
pozitivist olduğu eserleri tetkik edildiğinde rahatlıkla anlaĢılabilecek Asimov, psikotarihi de
bu pozitivist zihniyet doğrultusunda Ģekillendirir. Bu doğrultuda psikotarih, serinin ilk kitabı
Vakıf‘ta ―…matematik biliminin insan topluluklarının önceden belirlenmiĢ sosyal ve
ekonomik uyarıcılara verdiği tepkileri açıklayan bir dalı…‖ (Asimov, 2021a: 26) Ģeklinde
tanımlanırken serinin üçüncü kitabı olan İkinci Vakıf‘ta ―…toplumbilimlerin özü…‖ ve
―…insan davranıĢlarının matematiksel denklemlere indirgenmesinin bilimi…‖ (Asimov,
2020: 9) olarak vasıflandırılır. BaĢka bir Ģekilde ifade etmek gerekirse psikotarih, toplum
bilimler ile matematiğin, geleceği matematiksel formülasyonlarla tahmin edebilmek için bir
araya geldiği bir bilim olarak anlaĢılabilir.
Vakıf Serisi‘nde psikotarihi teĢekkül ettiren karakter Hari Seldon olur. ―…Hiç Ģüphesiz
onun en büyük katkıları psikotarih alanında olmuĢtur. Seldon bu alanda çalıĢmaya baĢladığı
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sırada psikotarih belli belirsiz birtakım aksiyomlardan ibaretti; çalıĢmalarını noktaladığında
ise ardında istatistiğe dayalı oldukça derin bir bilim dalı bırakmıĢtı…‖ (Asimov, 2021a: 11).
Görüleceği üzere Hari Seldon, psikotarihin mucidi değil fakat müdevvinidir. Kendisinden
önce faraziyelerden ibaret olan psikotarih Seldon‘un elinde nazariye hâlini alır. Seldon,
psikotarih doğrultusunda on iki bin yıllık Galaktik Ġmparatorluk‘un çökmekte olduğunu tespit
eder. Yine psikotarihi kullanarak bu çöküĢle yok olacak medeniyeti muhafaza ve ortaya
çıkacak uzun süreli anarĢi dönemini kısaltma çabası doğrultusunda bir plan ortaya koyar.
―Hari Seldon zamanın toplumsal ve ekonomik grafiklerini belirledi, eğriler boyunca baktı
ve uygarlığın ivmelenerek devam eden çöküĢünü ve yıkıntılardan yeni bir Ġmparatorluk‘un
silkinip doğrulabilmesi için otuz bin yıllık bir sürenin geçmesi gerekeceğini gördü.
ÇöküĢün önüne geçebilmek için artık çok geçti ama barbarlık dönemini en aza indirgemek
hâlâ olasıydı. Seldon galaksinin iki zıt ucuna iki Vakıf kurdu ve yerlerini öyle saptadı ki,
olay örgüsü bin yıl gibi kısa bir zaman aralığında içlerinden daha güçlü, daha kalıcı ve daha
hızlı var olabilecek ikinci bir Ġmparatorluk‘u çıkmaya zorlayacaktı.‖ (Asimov, 2021b: 9-10)

Asimov, bireylerin yapacağı Ģeyleri tahmin etmenin matematiksel bir kesinlikle
mümkün olamayacağının farkındadır. Bu doğrultuda Asimov, analiz düzeyini bireyden
topluma intikal ettirir. Bireyler için bilinemez olan tercihlerin toplumlar söz konusu
olduğunda tahmin edilebilir hâle geleceğini düĢünür. Nitekim bu durum Vakıf ve
İmparatorluk‘ta Ģu Ģekilde ifadesini bulur:
―Psikotarihsel kuralın ilgi alanı tek tek insanlar değil, insan yığınlarıydı. Kalabalıkların
bilimiydi, sayıları milyarları bulan kalabalıkların. Uyaranlara verilecek tepkileri, daha
önemsiz bir bilim dalının bir bilardo topunun sekmelerini tahmin edebileceğinden çok daha
kesinlikle kestirebiliyordu. Matematiğin tek bir kiĢinin tepkilerini tahmin edebilecek bilinen
bir dalı yoktu; milyarların göstereceği tepkiler ise apayrı bir Ģeydi.‖ (Asimov, 2021b: 9)

Asimov‘un determinist toplum ve tarih tasavvuru bu Ģekilde kendisini gösterir. Ona
göre kitlelerin hareketleri belli bir nizama bağlanabilir ve formülleĢtirilebilir. Bu anlatı
temelde özgür iradeyi önemsizleĢtirir. Bireylerin tercih ve kararlarının kitlelerin eğilimlerini
etkileme kabiliyeti bir yana bireysel karar verme süreçlerini kitlesel eğilimlere doğrudan
bağlar. Bu istikamette psikotarihin bireyleri siyasal ve toplumsal süreçleri etkileyen değil
fakat bunlardan etkilenen unsurlar olarak değerlendirdiği rahatlıkla söylenebilir. Bunun
neticesi olarak kitlelerin hareketleri için tespit edilen zaruretler bilimsel bir hâlden çıkıp
mistik bir niteliğe intikal eder. Hari Seldon toplumsal süreçleri anlama ve tahmin etme çabası
gösteren bir bilim insanı olmaktan mesiyanik bir figüre dönüĢtürülür. Seldon insanlığın gittiği
tehlikeyi görür, gereken tüm planları yapar ve bu doğrultuda insanlar ona ve onun planına
teslim olur. Vakıf‘taki ―…Buna mecburuz… çünkü gelecek belirsiz değil. Seldon geleceği
hesapladı ve planını da çizdi. Tarihimiz boyunca yaĢanacak krizlerin yol haritası ayrıntılı bir
biçimde belirlenmiĢ durumda ve her biri bir ölçüde öncekinin baĢarıyla tamamlanmasına
bağlı.‖ (Asimov, 2021a: 127) ifadeleri Seldon‘un kurtarıcı bir figür olarak rolünü apaçık bir
biçimde ortaya koyar. Esasen Seldon da kendisinin geleceğe bıraktığı bir mesajda bu fikri
destekler. ―Geleceğiniz ne denli dönemeçli bir yol izlerse izlesin, torunlarınıza daima bu
yolun bir kez çizilmiĢ olduğunu ve yolun sonunda onları yeni ve daha büyük bir
imparatorluğun beklediğini öğretin!‖ (Asimov, 2021a: 127). Böylece psikotarih zaman
içerisinde bilimsel bir disiplinden dinî bir söylem ve mistisizme intikal eder. Burada
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neredeyse bir Tanrı rolüne bürünen Seldon‘un yaptığı plan bir kadere dönüĢür ve toplumdan
beklenen Ģey de bu kaderci söyleme itikat ve itaat etmeleri olur.
Bu durumu bambaĢka bir hâle getiren Ģey ise seride Katır namı ile anılan karakterin
kendisini göstermesi olur. DoğuĢtan gelen bir mutasyon neticesinde insanların düĢüncelerini
manipüle etme yeteneğine sahip olan Katır, Seldon‘un bireylerin edilgen bir hüviyete sahip
olduğu toplumsal determinist kuramını yanlıĢlar. O yalnızca bir birey olarak diğer bireyleri ve
böylece toplumları etkilemenin imkânına sahiptir. Katır‘ı evrenin hâkimi olmaya iten temel
motivasyon ise topluma olan öfkesi olarak gösterilir. Fiziksel görüntüsündeki anomalilerden
dolayı ötekileĢtirilen, toplumdan dıĢlanan Katır, toplumdan intikamını onu manipüle edip ona
hükmederek alma gayreti gösterir (Asimov, 2020: 18). Katır Ģu ifadeleri ile bu durumu açığa
vurur: ―Belki bunu anlamaya çalıĢabilirsiniz. Bir ucube olmak kolay değildir… hem bir
aklınızın ve anlayıĢınızın olması hem de bir ucube olmak. Kahkahalar ve zulüm! Farklı
olmak! Öteki olmak! …Siz bunu hiç yaĢamadınız!‖ (Asimov, 2021b: 280). Nitekim Katır
sahip olduğu anomali neticesinde ortaya çıkan kabiliyeti ile ilk Vakıf‘ı fethetmeyi baĢarır.
Fakat tam da bu noktada kurtarıcı Seldon‘un planının bir baĢka unsuru devreye girer ve
oldukça uzun vadeli bu planda ortaya çıkabilecek sapmalara müdahale etmesi için gizli bir
Ģekilde kurduğu, varlığı bir mite dönüĢen Birinci Vakıf‘ta neredeyse efsanevi bir bilim, mistik
bir inanç biçimi hâline gelmiĢ psikotarih bilimini Seldon‘dan sonra yüzyıllar boyunca
geliĢtirmeye devam eden Ġkinci Vakıf ortaya çıkarak plana gerekli müdahaleyi yapar ve
Katır‘ı alt eder (Asimov, 2020: 18).
Bu durum bir mit hâline gelen Ġkinci Vakıf‘ın varlığı ile alakalı olarak ilk Vakıf‘ın bazı
üyelerinde Ģüphelerin ortaya çıkması ve vakıa hakkında komplo teorilerinin geliĢtirilmesini de
yanında getirir. Ġkinci Vakıf‘ın müdahalelerinin özgür iradelerini yok ettiği fikrinde olan bu
unsurlar karĢısında Ġkinci Vakıf plana yeni bir ekleme yapar ve Birinci Vakıf unsurlarının
kendilerini yok ettiği imajını sağlayarak onlara özgür irade sahibi oldukları fikrini aĢılar
(Asimov, 2020).
Görüleceği üzere Asimov‘un Vakıf Üçlemesi‘nde toplumsal alana dair tasavvuru
bireylerin kitlelerin hareketlerinde etken değil edilgen bir nitelikte olduğu, toplumların ise
―…kendi eylemlerinin sonucunu görmekten aciz kör yığınlar…‖ (Asimov, 2021a: 128) olarak
algılandığı anlaĢılır. Bu doğrultuda Seldon olarak Asimov toplumsal hareketlerin neticelerini
psikotarih sayesinde yalnızca saptamakla kalmaz, toplumsal düzenin ve medeniyetin
muhafazası için bir koruyucu ve kurtarıcı olarak toplumları en iyiye ulaĢtıracak yolu tesis de
eder. Hayatta olmadığı dönemde bu yolda ortaya çıkabilecek sapmalara müdahale etmesi için
kendisinin peĢinden psikotarihi kullanacak halefler dahi yetiĢtirir. Bu doğrultuda Asimov‘un
zihniyetindeki edilgen birey ve plansız toplumları idare edecek bir pozitivist idareciler
yönetimini Vakıf Üçlemesi ile hayata geçirdiğini söylemek mümkün hâle gelir. Auguste
Comte‘un ―düzen ve ilerleme‖ (Wernick, 2018: 230) fikri böylece Hari Seldon‘un elinde
hayat bulur. Comte‘un pozitivist bilim adamlarının idaresinde, toplumu bilim dininin
ilkelerinden ayrılmaktan bu idarenin muhafaza ettiği mutlakiyetçi rejim (Pedersen, 2018: 214)
ise ete kemiğe bürünür, Vakıf olarak görünür.
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2.Devletler Diğer Devletlere Nasıl Hükmeder?: Devletlerin Etki Aygıtları Olarak
Diplomasi, Bilim, Din ve Ticaret
Evrenin bir ucuna kurulan Vakıf, Ġmparatorluğun merkezî gücünün zayıflaması ile
birlikte oluĢan güç boĢlukları sonucunda görece özgürlük alanı kazanan çevresindeki güçler
için bir cazibe merkezi olarak görülmeye baĢlanır. Psikotarih doğrultusunda geleceği
planlayan Hari Seldon‘un gelecekte izlenmesi için bıraktığı mesajlardan birinde geleceğe
yönelik bu tespitini ve sebeplerini Ģöyle ortaya koyar:
―…Siz galaksinin halen daha uygar durumda bulunan daha merkezi bölgelerinden aniden
kopmuĢ bir gezegensiniz ve sizden daha güçlü olan komĢularınızın tehdidi altında
bulunuyorsunuz. Barbarlığın alabildiğine geniĢleyen sınırları tarafından çevrelenmiĢ, bilim
insanlarından kurulu küçük bir dünya sizinkisi. Kendisininkine oranla daha ilkel bir
enerjiyle yüklü bir okyanusun ortasındaki, nükleer güce sahip bir adaya benziyorsunuz;
buna rağmen güçsüzsünüz, çünkü gerekli madenlerden yoksunsunuz.‖ (Asimov, 2021a:
102)

Bilim insanlarının idaresinde bir gezegen olan Vakıf‘ın korunması için siyasetin
kullanılması gerektiğini tespit eden ise Vakıf‘ın yönetim tarafından yetkileri kısıtlanmıĢ valisi
Salvor Hardin‘dir gelir. Hardin, Vakıf‘ı yalnızca bir bilim vakfı olarak gören ve kendilerine
yönelik sert güç uygulama tehdidi ortaya koyan unsurlara karĢı bir politika üretilmesini
gereksiz bulan bilim adamları yönetimini güç kullanımı olmayan bir müdahale ile alaĢağı eder
ve yönetimi devralır (Asimov, 2021a: 93-97). Hardin‘in dıĢ politika anlayıĢı yumuĢak güç ve
diplomasinin kullanımı etrafında Ģekillenir. Vakıf‘ta gelecek nesillerin onu anarken sıkça
referans verdikleri ―ġiddet, beceriksizlerin baĢvurduğu son çaredir.‖ (Asimov, 2021a: 90)
ifadesi bu durumu açıkça ortaya koyar. Ayrıca Hardin, Hari Seldon‘un psikotarihi ve bu bilim
doğrultusunda tesis ettiği planın mistik bir itikat hâline gelmesine de karĢı çıkar. O, bireysel
özgür iradenin de planın önemli bir parçası olduğunu düĢünür. Hardin‘in bilim adamları
idaresine hitabındaki Ģu ifadeleri durumu aĢikâr eder:
―Öncelikle, ortada bir tehdit olduğunu bile kabul etmeye yanaĢmıyorsunuz! Ġmparator‘a
tamamen kör inançla bağlanmıĢsınız! ġimdi de benzer bir inancı Hari Seldon‘a kaydırdınız.
Ya bir otoriteye ya da geçmiĢe bel bağlıyorsunuz siz… oysa çözümü kendinizde aramanız
gerekir. …Bu davranıĢ sizde hastalık halini almıĢ… herhangi bir otoriteyle çatıĢması
halinde kendi aklınızın bağımsızlığını bir kenara bırakmanıza neden olan bir reflekse
dönüĢmüĢ. Ġmparator‘un sizden daha güçlü, Hari Seldon‘ın ise daha zeki olduğuna dair en
ufak Ģüphe kalmamıĢ zihninizde. Bunun yanlıĢlığını göremiyor musunuz?‖ (Asimov,
2021a: 94)

Vakıfların kurulma amaçlarının çökmekte olan medeniyetin muhafazasının yanında yok
olan Ġmparatorluk yerine bütün bir evreni bir arada tutacak ve merkezî bir idare sağlayacak
yeni bir Ġmparatorluğun ortaya çıkıĢını sağlamak olduğu seride ifade edilir. Bu doğrultuda
Vakıf‘ın kendisini muhafazanın yanında evrenin diğer kısmında da etkinlik gösterebileceği bir
dıĢ politika tesis etmesi icap ettiği açıktır. Bunun neticesinde Vakıf‘ın bir Ġmparatorluk tesis
etmek amacıyla emperyalist bir siyaset güttüğü söylenebilir. Bölgesindeki diğer yapıların
tahakküm arayıĢlarına karĢı diplomasinin imkânlarını kullanıp bir güç dengesi tesis eden ve
böylece tehditleri de dengelemiĢ olan Hardin, bu istikamette Realist Uluslararası ĠliĢkiler
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Teorisi‘nin temel argümanlarından biri olan güç dengesini (Nexon, 2009; Spegele, 1996: 87)
aktüel bir niteliğe büründürür. Hardin dengeleme politikası için gerçekleĢtirdiği diplomatik
hamleleri Ģöyle izah eder:
―Sorunumuz Anecreonluların çekip gitmesiyle son bulmadı. Aksine, sorunlar daha yeni
baĢlıyordu. Dört krallık bize karĢı hiç olmadığı kadar düĢman kesilmiĢti, çünkü her biri
nükleer gücün peĢindeydi… ve her birini bize saldırmaktan alıkoyan Ģey diğer üçünden
çekinmesiydi. Bu denge, keskin bir kılıcın ucunda gerçekleĢmiĢti ve herhangi birinin
diğerlerine oranla çok güçlü konuma eriĢmesi veya iki krallık arasında kurulacak bir
koalisyon… çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. …Onları birbirlerine karĢı koz olarak
kullandım. Her birine sırayla yardım ettim. Sahip olduğumuz bilimi onlarla paylaĢtım,
onlara ticaret, eğitim ve bilimsel tıp sundum. Onların gözünde Terminus‘un askeri bir ödül
olmaktan ziyade geliĢen bir dünya olarak önem kazanmasını sağladım.‖ (Asimov, 2021a:
115-116)

Bunun ardından Hardin, dengelediği tehditleri tamamen yok etmenin imkânı olarak
dini, misyoner faaliyetlerin dıĢ politika aracı olarak iĢlevselleĢtirilmesine benzer Ģekilde
(Gunson, 1969; Dunch, 2002; Comaroff ve Comaroff, 1986) bir dıĢ politika enstrümanına
dönüĢtürür. Bu din esasen doğrudan Hardin tarafından inĢa edilmiĢ bir dindir. Hardin,
Ġmparatorluğun merkezinden uzakta, Immanuel Wallerstein‘ın Dünya Sistemi Teorisi‘ni
(Wallerstein, 2006) andırır Ģekilde merkezdeki imkânların uzağında ve çoğunlukla merkezin
refahını sağlama vazifesi ile tanımlanmıĢ çevre bir bölgede, merkezin bizzat kendisinden
kopup gelen Vakıf‘ın bilimin imkânları ile tahakküm sağlayabileceğinin farkına varır. Fakat
bu dıĢ bölgede bilim ve onun neticesi olarak ortaya çıkan teknik ve teknoloji bir nedensellik
iliĢkisi sistemi içerisinde anlaĢılabilmekten çok uzakta olduğundan Hardin bilimi bir din
formuna büründürür.
Seride bilimin dinsel forma büründürülmesi genelde merkez çevre söylemi etrafında
Ģekillendirilen ilkellik-geliĢmiĢlik anlatısı çerçevesinde açıklanır. Buna göre Ġmparatorluk‘un
merkezinden gelen bilim adamlarından teĢekkül ettirilen Vakıf, doğal olarak evrenin bilinen
en geniĢ bilimsel bilgi ve teknolojilerine sahipken Vakıf‘ın tesis edildiği bölge evrenin en
ucunda olması sebebiyle buradaki komĢuları medeniyetten bihaber, ilkel bir hayat pratiğine
sahiptir. Bu doğrultuda Vakıf mensuplarının kullandığı teknik ve teknoloji komĢuları
tarafından birer doğaüstü vakıa olarak değerlendirilir, bu unsurlara tanrısal bir nitelik atfedilir.
Hardin de hâlihazırdaki pratiğin teorik zeminini inĢa eder ve bilimi dinsel bir forma sokarak
bulunduğu bölgedeki diğer devletlere tahakkümün bir vasıtası olarak kullanır. Asimov‘un
buradaki ilkellik-geliĢmiĢlik zihniyetini de Auguste Comte‘un fikriyatı doğrultusunda tesis
ettiği kolaylıkla anlaĢılabilir. Ġnsanlığın tamamının bir ilerleme doğrultusunda tarihin farklı
evrelerinde sırasıyla teolojik evreden metafizik evreye buradan da pozitif evreye tekâmül
ettiğini ifade eden Comte‘un tarih tasavvuru (Barnes, 1922) Asimov‘un Vakıf‘ında da
kendisini gösterir. Pozitif aĢamaya ulaĢan Vakıf mensupları hâlen teolojik evrede bulunan
komĢularına tahakkümün imkânını ellerinde (imkânları) mistik bir söylem ve kurumsal yapı
ile birleĢtirerek dinî bir niteliğe büründürmekte bulur. Çevre bölgelerdeki devletlerden birinin
mensubu olduğu dine dair yapılan yorum da Asimov‘un Comtecu din anlayıĢını (Comte,
2009: 158-165) pekiĢtirir:
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―Onların dininin temelini atalara tapma oluĢturuyor. Töre ve efsanelerine göre onları
felaketlerden geçmiĢ nesillerin basit ve erdemli kahramanları kurtarmıĢ. Aslında bu yüz yıl
öncesinin kargaĢa ortamının, Ġmparatorluk güçlerinin buradan sürülüp bağımsız bir
hükümetin kurulduğu o dönemin çarpıtılmıĢ bir yorumundan baĢka bir Ģey değil. Bilimsel
geliĢme ve kısmen de nükleer güç onların zihninde korkuyla hatırladıkları eski
Ġmparatorluk rejimiyle özdeĢleĢmiĢ Ģeyler.‖ (Asimov: 2021: 189)

Bu durumla alakalı olarak Hardin‘e yöneltilen ―…bu süre zarfında …bilimsel değerleri
olabilecek en rezilce ve kabul edilmez maskaralıklarla süslemek zorunda kaldınız. Bu iĢi yarı
din yarı palavra haline soktunuz. Sonuç olarak da bir rahipler hiyerarĢisi ve karmaĢık,
anlamsız bir dizi ayin yarattınız.‖ (Asimov, 2021a: 116) eleĢtirisine Hardin‘in verdiği cevap
meseleyi açıklamak için önem arz eder:
―Ne olmuĢ yani? …Bu iĢ ister istemez o tür bir kimliğe büründü, çünkü o barbarlar bizim
bilimimize bir tür büyü gözüyle bakıyorlardı ve böylesi onlara bazı Ģeyleri kabul
ettirmemizi kolaylaĢtırıyordu. Sözünü ettiğiniz rahiplik kendi kendine oluĢtu, bunda bizim
payımız olduysa bile bunu en az dirençle karĢılaĢmak uğruna yapmıĢızdır. Kaldı ki,
önemsiz bir mesele bu.‖ (Asimov, 2021a: 116)

Görüleceği üzere Hardin çevresindeki unsurları ―barbarlar‖ olarak nitelendirerek
temelde ilerlemeci bir tarih ve toplum fikri ortaya koyar. Hardin ―barbarlar‖a bilimi öğreterek
onları medenileĢtirmeyi de tercih etmez ve bilimi onların kendilerine tabi olmasını
sağlayacak, bütün teĢekkül ve kurumsal mekanizmaları kendi elinde olan bir din suretine
getirerek tahakküm aracına dönüĢtürür. Hardin‘in teĢekkül ettirdiği dinin baĢrahibi olarak
atadığı Poly Verisof‘un temsil ettiği dine dair görüĢleri de Asimov‘un din anlayıĢı ve merkezçevre tasavvurunu gösterir nitelikte olur:
―Din biliminin bu denli yayılıp kök saldığını görmek ĢaĢırtıcı, Hardin. Bu konu üzerine bir
tez yazmıĢtım… sırf kendimi tatmin etmek için tabii; onu yayımlamak hiç de akıllıca
olmazdı. Soruna sosyolojik açıdan yaklaĢıldığında görülen Ģu: Eski Ġmparatorluk‘un sınır
bölgeleri yozlaĢmaya yüz tuttuğunda, bilim bu çevre bölgelerin imdadına yetiĢemedi.
Tekrardan kabul görebilmesi için bilimin kendini baĢka bir kılığa sokması gerekiyordu… o
da aynen öyle yaptı ve baĢarılı da oldu.‖ (Asimov, 2021a: 122)

Hardin‘in tesis ettiği bu din her ne kadar Vakıf‘ın çevresindeki devletlere yönelik
etkisini arttırsa ve idarelerinde etkin bir rol oynamasını imkânlı kılsa da bir süre sonra bazı
devletler bu dinin bir tahakküm aygıtı olduğunu fark eder. Bu döneme kadar Vakıf‘ı cazibeli
hâle getiren din bu dönemden itibaren Vakıf‘ın ideolojik aygıtı, rıza temin aracı olarak idrak
edilir ve Vakıf‘tan rahatsızlık duyulmasını da yanında getirir. Vakıf tarihinde önemli bir yeri
bulunan ve ticareti yeni bir tahakküm aygıtı olarak tesis etmeyi mümkün hâle getiren Hober
Mallow‘un, ticari iliĢkiler geliĢtirmek amacıyla gittiği Korell gezegeninin yöneticisi olan
Komdor Asper ile görüĢmesindeki Ģu ifadeler, diğer devletlerin Vakıf dinine yönelik yeni
tasavvurlarını göstermesi bakımından önemlidir:
―Halkım beraberinde zoraki bir din getiren hiçbir ticarete sıcak bakmıyor. …Daima öyle
olmadı mı? Yirmi yıl önce Askone‘nin baĢına gelenleri anımsayınız. Onlara bazı ürünler
satarak iĢe baĢladınız, bir süre sonra halkınız bu ürünlerin gereği gibi kullanıldığından emin
olma bahanesiyle Vakıf misyonerlerinin Askone‘ye serbestçe kabul edilmesi Ģartını koĢtu;
peĢinden ġifa Tapınakları inĢa edilmesi talebi geldi. Bunu dini okulların kurulması izledi;
din görevlilerine bağımsız hareket etme hakkı tanındı ve sonuç ne oldu dersiniz? Askone
bugün Vakıf sisteminin bir parçası haline geldi… Ah, hayır, hayır! Bağımsız bir ulusun
gururu böyle bir Ģeyi sindiremez.‖ (Asimov, 2021a: 234)
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Bunun neticesinde Mallow‘un zihniyeti çerçevesinde Vakıf tahakkümü idame
ettirmenin yeni aracı olarak ticareti kullanmaya baĢlar. Dinî bir unsur olan bilim, teknik ve
teknoloji Vakıf‘ın ticari operasyonlarının da temelindedir. ―Burada, sınır bölgelerinde
Vakıf‘ın güvenliğini sağlamanın tek yolu din kontrolü altında zorla bir ticari imparatorluk
oluĢturmakta yatıyor.‖ (Asimov, 2021a: 189) ifadeleri bu durumu izhar eder. Fakat diğer
devletlerin Vakıf tüccarlarını birer Vakıf misyoneri gibi değerlendirmeye baĢlamasından
itibaren ticaret dini dinî niteliğinden bağımsızlaĢtırılır. Böylece bilim, dinî değil ticari bir meta
olarak yeniden yapılandırılır. Mallow‘un Vakıf ticaretini misyonerliğin bir parçası olduğu için
eleĢtiren Komdor Asper‘e verdiği cevap bu durumu apaçık bir biçimde ortaya çıkarır: ―Ben
bir Usta Tüccar‘ım. Benim dinim paradır.‖ (Asimov: 2021a: 234). Mallow temelde liberal
iktisadi doktrin etrafında söylem üretirken dıĢ politikaya yönelik anlayıĢını da ticari karĢılıklı
bağımlılığın barıĢı yanında getireceği fikri (McDonald, 2004; Guinness, 1944) üzerine
Ģekillendirir. Mallow‘un dıĢ politika tasavvurunda en güçlü silah ticaret olarak idrak edilir:
―Kontrolüm altında olmayan tek bir fabrika, tek bir ticaret merkezi, tek bir nakliye hattı
yok; Sutt halkı galeyana getirmek için propagandaya baĢladığı an bunların hepsini yerle bir
ederim. Propagandasının baĢarılı olduğu veya baĢarılı gibi gözüktüğü her yerde zenginliğin
sona ermesini sağlarım. Propagandasının tutunamadığı yerlerde ise refah devam edecektir,
çünkü fabrikalarım tam kapasite çalıĢmaya devam eder.‖

Mallow‘un tahakküm fikri Vakıf‘ın diğer devletlerin egemenliği üzerinde doğrudan söz
sahibi konuma geçmesi yerine talep edilen bir ticaret çerçevesinde diğer devletlerin Vakıf‘a
gönüllü uyumunu merkeze alır. Dinin rıza üretimi yerine bir tehlike olarak tasavvur edildiği
bir ortamda Mallow rıza üretim aygıtı olarak ticareti ön plana çıkarır.
―Madem nükleer güç onları tehlikeli kılıyor, ticaret yoluyla kurulan samimi bir dostluk, dıĢ
kaynaklı ruhani bir gücün nefret uyandıran egemenliğine dayanan güvensiz bir ast-üst
iliĢkisinden çok daha iĢimize gelir; çünkü ufacık bir zayıflama bile o ruhani gücün geride
ölümsüz bir korku ile nefret dıĢından maddi hiçbir Ģey bırakmaksızın yerle bir olmasına
neden olacaktır.‖ (Asimov, 2021a: 271)

Tüm bunlarla beraber Asimov ilerlemeci tarih tasavvuru etrafında ticaretin de bir
tahakküm unsuru olarak etkinliğini tıpkı diplomasi ve din gibi kaybedeceği bir dönemin
geleceğini düĢünür. Bu fikir Mallow‘un ağzından neredeyse Keynesyen bir anlatı ile Ģöyle
ifadesini bulur: ―Gelecekten bana ne? …Parasal gücün de bugün dinin yitirdiği gibi etkisini
yitireceği kriz zamanları gelecek. Nasıl ki ben bugünkünü çözdüm, bırak da o yeni sorunların
çözümünü benden sonrakiler düĢünsün.‖ (Asimov, 2021a: 300).
Sonuç
Görüleceği üzere bilimkurgu edebiyatının önemli örneklerinden biri olan Asimov‘un
Vakıf Serisi toplumsal yapıların hareketlerinden tarihî seyrin dinamiklerine, çöken bir
sistemin içerisinde yeni bir devlet tesis etmenin usullerinden devletler arası iliĢkilerde
diplomasi, din, bilim ve ticaretin birer enstrüman olarak kullanılmasına kadar toplumsal
bilimlerin pek çok alanını alakadar eden meseleler üzerine söylem üretir. Edebiyatın her
yönüyle insan ve onun üretimi olan unsurları alakadar ettiği düĢünüldüğünde modern dünya
pratiklerinin bir neticesi olarak ortaya çıkan bilimkurgu edebiyatının da zamanın ruhuna
kayıtsız kalması muhaldir. Asimov‘un toplum bilimlerine yönelik zihniyeti her ne kadar bir
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parçası olduğu fen bilimlerine yönelik anlayıĢ tarzından çokça etkilense ve katı pozitivist bir
tutumu ortaya koysa da bilimkurgunun yalnızca popüler kültür ürünü olarak ortaya çıkan uçan
arabalar, ıĢın kılıçları gibi belli imgelerden çok daha fazlasının muhtevi olduğunu gösterir.
Vakıf Serisi içerisinde bulunan karakter, ortam ve vakıalardan çok daha fazla bir biçimde belli
bir devlet ve toplum fikrini inĢa eden zihniyetin temsili olur. Vakıf Serisi bu gözle
okunduğunda bir siyasetname olarak rahatlıkla tetkik edilebilir hâle gelir. Bu istikamette
bilimkurgu edebiyatının sosyal bilimlerin her alanı tarafından daha fazla ilgi görmeyi hak
ettiğini söylemek sarih bir hakikatin ifadesi olacaktır.
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SAĠT FAĠK‟ĠN HĠKÂYELERĠNDE ANLATICI
Gülcan AYDOĞAN
ORCID ID: 0000-0002-1394-1753
Özet
Anlatmaya dayalı eserlerde yazar ile anlatıcı çoğu zaman birbirine karıĢtırılmaktadır.
Yazar, anlatısında kendisine yer verdiği durumlarda dahi yazarlık görevinden soyutlanarak
anlatının kiĢisi göreviyle bir kurgusallığın içerisine dâhil olmaktadır. Oysa anlatıcı,yazarın
kurgusu içinde var olan biridir, yazarın kendisi değildir. Her iki kavramın ayrımının
yapılamaması anlam kargaĢasına sebebiyet vermektedir. Bundan dolayı bir yazarın hikâyeciliği
incelenirken öncelikle yazar ve anlatıcı ayrımının yapılması gerekmektedir. Hâlbuki bugüne
kadar Sait Faik‘in hikâyeciliği tasnif edilirken araĢtırmacıların yazar ve anlatıcı ayrımına
gitmeksizin çoğunlukla yazarın biyografisini ya da iĢlenen konuları esas aldıkları görülmektedir.
Birinci dönem hikâyeleri olarak değerlendirilen Semaver, Sarnıç ve Şahmerdan‘da yazarın
çocukluk ve gençlik yıllarının izlerine rastlandığı ve insan sevgisine yer verildiği ifade edilirken
ikinci dönemindeki Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havuz Başı ve Son Kuşlar adlı
kitaplarda konu bakımından korku ve ümitsizliğin iĢlendiği savunulmaktadır. Alemdağ‟da Var
Bir Yılan ise kurgu ve anlatım tarzındaki değiĢimden ve ölüm konusunun ağırlıklı
iĢlenmesinden dolayı Sait Faik‘in üçüncü dönem hikâyeciliği içerisinde kabul edilmektedir. Bu
tespitler neticesinde Sait Faik‘in biyografisi bağlamında üç dönemde değerlendirilen hikâyeleri
anlatıcının konumu göz ününde bulundurularak incelenecektir. Makalede Gerard Genette‘in
Anlatının Söylemi adlı eserindeki anlatıcı yöntemi esas alınarak üç döneme ait olan hikâyeler
anlatıcının durumu ve odaklanması bakımından çözümlenmiĢtir. Böylece, yazarın
hikâyeciliğine dair tasnif ve tespitlerin eksik yanlarının giderilmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada
öncelikle, hikâyelerin kim tarafından anlatıldığı belirlenerek anlatanın bakıĢ açısının ne olduğu
tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan inceleme ve çözümlemelerle Sait Faik‘in hikâyeciliğinin
sadece anlatının konusuna ve yazarın biyografisine bağlı kalınarak belirlenemeyeceği,
anlatıcının durumu ve odaklanması bağlamında da incelenmesi gerektiği tespit edilmiĢtir. Bu
bağlamda yazarın hikâyeciliğinin iki dönemde değerlendirilebileceği neticesine ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Sait Faik, Gerard Genette, anlatıcı, anlatı, odaklanma.
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NARRATOR IN SAĠT FAĠK'S STORIES
Abstract
In narrative-based works, the author and the narrator are often confused with each other.
Even in cases where the author includes himself in his narrative, he is abstracted from his duty
of writing and is included in a fictionalism as the person of the narrative. However, the narrator
is someone who exists within the author's fiction, not the author himself. The inability to
distinguish between the two concepts causes confusion of meaning. Therefore, when examining
the storytelling of an author, it is necessary to distinguish between the author and the narrator.
However, while classifying Sait Faik's storytelling, researchers have mostly taken the biography
of the author or the topics covered, without making any distinction between the author and the
narrator. It is stated that in The Samover, The Cistern and The Pile Driver which are evaluated
as the first period stories, it is stated that the traces of the author's childhood and youth years are
found and human love is included, while it is argued that fear and despair are handled in terms
of the subject in the books called A Useless Man, Local Cafe Shop, The Poolside and The Last
Birds in the second period. There is a Snake in Alemdaq, on the other hand, is accepted as one
of Sait Faik's third period storytelling due to the change in the style of fiction and narration, and
the weighty handling of death. As a result of these determinations, Sait Faik's stories evaluated
in three periods in the context of his biography will be examined by considering the position of
the narrator. In the article, based on the narrator's method in Gerard Genette's The Discourse of
Narrative, the stories belonging to three periods are analyzed in terms of the narrator's situation
and focus. Thus, it is aimed to eliminate the deficiencies of the classification and determinations
of the author's storytelling. In the study, first of all, by determining who told the stories, it was
tried to determine what the point of view of the narrator was. With the examinations and
analyzes made, it has been determined that Sait Faik's storytelling cannot be determined only by
adhering to the subject of the narrative and the author's biography, but also needs to be
examined in the context of the narrator's situation and focus. In this context, it has been
concluded that the author's storytelling can be evaluated in two periods.
Keywords: Sait Faik, Story, Gerard Genette, Narrator, Narrative, Focus.

GiriĢ
Cumhuriyet döneminin önde gelen hikâyecilerinden Sait Faik Abasıyanık‘ın (19061954) hikâyeciliği, bazı kaynaklarda üç bazı kaynaklarda da dört dönemde
değerlendirilmektedir. Fethi Naci (2008: 17), Sait Faik‘in kitaplarının yayın tarihi bakımından
dahi onun hikâyeciliğinin üç döneme ayrılması gerektiğini savunmaktadır. Atilla Özkırımlı
(1983: 12-14) ise hikâyeleri, konuları bakımından inceleyerek dört grupta toplamaktadır. Bu
tasniflerde anlatıcının bakıĢ açısının yeterli düzeyde incelenmediği ve yapılan tasniflerde
anlatıcının etkisinin olup olmadığının detaylı bir Ģekilde belirtilmediği gözlemlenmiĢtir. Bu
çalıĢmalarda, Sait Faik‘in hikâyelerinden bazıları, anlatıcı bakımından incelense de
anlatıcıların dönem-hikâye bağlamında nasıl bir rol oynadığı üzerinde durulmamıĢtır. Bu
çalıĢmada öncelikle Sait Faik‘in hikâyeciliğine değinilecektir. Ardından Fethi Naci‘nin
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yaptığı dönemsel tasnif esas alınarak hikâyeler, Gerard Genette‘in Anlatının Söylemi adlı
eserindeki anlatıcı yöntemiyle incelenecektir. Ġnceleme neticesinde, anlatıcının hikâyelerdeki
durumu ve odaklanmaları tespit edilerek anlatıcı özelliklerine göre yapılan tasniflerin
doğruluğu değerlendirilecek ve anlatıcı bağlamında bir tasnifin yapılabilirliği tartıĢılacaktır.
1. Sait Faik‟in Hikâyeciliği
Sait Faik Abasıyanık, hikâye alanında Türk edebiyatının öncülerinden sayılmaktadır.
AyĢenur Külahlıoğlu (2006: 446), bu öncülüğün yazarın Ģehir insanının yalnızlığını konu
edinen tasvirci gerçekçiliği geliĢtirmesi bakımından olduğunu ifade etmektedir. Ali Ġhsan
Kolcu (2009: 83)da onun hikâyelerinde temel konunun insan ve insanın hayat ile bağı
olduğunu ve bu bağı da Sait Faik‘in büyük bir gözlem gücüyle hikâyelerine yansıttığını
belirtmiĢtir. Bu yönüyle onu, Ömer Seyfettin‘den sonra hikâye alanında ―ikinci büyük
merhale‖ olarak görmüĢtür. Hulusi Geçgel (2003: 121), Sait Faik‘in kendisinden önceki
hikâyecilerden farklı olarak olaya pek önem vermediğini, hikâyelerindeki karakterlerin
yaĢamlarına ve çoğu zaman da otobiyografik durumları yakalayarak sunduğunu
belirtmektedir. Bu yönüyle onun, durum öykücülüğünün Türk edebiyatındaki en önemli
temsilcisi olduğunu söylemektedir.
Sait Faik, hikâye yazmaya lise yıllarında Milliyet‘te çıkan ―Uçurtmalar‖ hikâyesiyle
1929‘da baĢlamıĢtır (Sait Faik, 1929: 6). ―Ġpekli Mendil‖ ve ―Zemberek‖ hikâyeleri de yine
lise yıllarında yazdığı hikâyeler olmasına rağmen bunlar, 1934 ve 1935 yıllarında Varlık‘ta
yayımlanmıĢtır. Yazarın ilk hikâyeleri, çocukluk ve gençlik döneminin izlenimlerini
taĢımaktadır. Sait Faik‘in hikâyeciliği, bazı araĢtırmacılar tarafından çeĢitli yönlerden tasnif
edilmiĢtir. Bunlar arasında Fethi Naci‘nin yapmıĢ olduğu tasnif hem kronolojiktir hem de
onun hikâyeciliğinin geliĢim ve değiĢim çizgisini ifade etmektedir. Fethi Naci (2008:
17),yazarın hikâyelerinin yayın tarihi bakımından üç döneme ayrılması gerektiğini
savunmaktadır. Ġlk üç hikâye kitabını yazdıktan sonra dördüncü hikâye kitabını sekiz yıl
aradan sonra yayımladığını, bu sekiz yıllık arada, ―Sait Faik‘in dilinde, hikâye biçiminde,
hikâye kiĢilerinde, hikâyelerin geçtiği çevrelerde, dünyaya, insanlara bakıĢında, toplumsal
baskılar, yasaklar karĢısındaki, yeni ahlâk anlayıĢı, özgürlük anlayıĢı karĢısındaki tutumunda‖
büyük bir değiĢim olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumda onun birinci dönem hikâyeleri
Semaver (1936), Sarnıç (1939) ve Şahmerdan(1940); ikinci dönem hikâyeleri Lüzumsuz
Adam (1948), Mahalle Kahvesi (1950), Havuz Başı (1952) ve Son Kuşlar (1952); üçüncü
dönem hikâyeleri de Alemdağ‟da Var Bir Yılan (1954) adlı eseri olarak gösterilmektedir. Bu
hikâyelerin dıĢında Havada Bulut (1951), Kumpanya (1951), Az Şekerli (1954), Balıkçının
Ölümü-Yaşasın Edebiyat (1977), Müthiş Bir Tren (1981), Sevgiliye Mektup (1987),
Hikâyecinin Kaderi (2005) ve Büyüyen Eller (2007) adlı hikâyeleri Fethi Naci‘nin tasnifinde
belirtilmemiĢtir. Ayrıca bu hikâyelerden bir kısmı, Sait Faik‘in ölümünden sonra
yayımlanmıĢtır. Özkırımlı ise Sait Faik‘in hikâyelerinin ―çocukluk anıları ve Adapazarı-Bursa
gözlemleri, Fransa yılları, Ġstanbul‘un kenar semtleri ve yoksul insanlar, Adalar‘da geçen
günler ve balıkçılar‖ olmak üzere konu bakımından dört grupta toplanabileceğini
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belirtmektedir. Özkırımlı (1983: 12-14), Sait Faik‘in kendi iç dünyasını, korkularını,
bunalımlarını ve yalnızlığın getirdiği psikolojik durumları da gerçeküstücü bir anlatımla
vermesi bakımından ayrıca gruplandırmaktadır.
Sait Faik‘in ilk dönem hikâyeleri olan Semaver, Sarnıç ve Şahmerdan‘da konu,
çoğunlukla ―insan sevgisi‖dir. Fethi Naci(2008: 21), onun bu dönem hikâyelerinde insan
sevgisini gündelik hayat içinde ve somut olarak ele aldığını belirtmektedir. Cevdet Kudret
(1990: 91)de onun sanatının ve dünya görüĢünün insan sevgisi üzerine kurulduğunu ifade
etmektedir. Ġnci Enginün (2005: 304) ise ondaki insan sevgisinin bütün tabiata yayıldığını
söylemektedir. Ona göre Sait Faik, gözlemlediği sevgisizlikleri yazmaktadır. Ayrıca Enginün,
onun hikâyelerinde kendi yaĢamından izlerin olduğunu ve bütün unsurları gerçek yaĢamdan
alarak gerçekdıĢı bir dünya kurduğunu belirtmektedir. Yakup Çelik, Sait Faik‘in
hikâyelerinde kendisini anlatmasını Ģu Ģekilde açıklamaktadır:
Öykü kahramanlarının hayatını yazarken gözlemden yola çıkar, fakat öyküsünde
gözlemlediklerinin zihninde bıraktığı izler vardır. DıĢ âleme sadakatle bağlı kalmaz,
gözlemlerini kendi hayal dünyasında yeniden kurar. Böylece dıĢ âlemden gelen bütün izler
yazarın ruh süzgecinden geçer ve Sait Faik Abasıyanık, bir anlamda bütün öykülerinde
kendisini anlatmıĢ olur. (Külahlıoğlu, 2006, s. 446)

Bunun yanı sıra o, ilk dönem hikâyelerinde sadece kendi yaĢamının izlerini eserine
aktarmakla kalmaz, hayata karĢı mücadele içinde olan ve mutluluğu insanın kendisinde
arayan küçük insanların yaĢamlarını vermeyi amaçlar. Bu dönem hikâyelerinde Ġstanbul,
Bursa ve Adapazarı‘nı mekân olarak belirleyen Sait Faik, bu yörelerdeki insanları, gözlemci
gerçekçi bir bakıĢ açısıyla eserlerine almaktadır.
Sait Faik‘in ikinci dönem hikâyelerinin birinci dönemkilere göre en önemli farkı, insan
sevgisinin yerini korkunun ve ümitsizliğin almasıdır.Tanzimat‟tan Bugüne Edebiyatçılar
Ansiklopedisi‘nde (2010: 4) onun ikinci dönem hikâyeciliğinin baĢladığı Lüzumsuz Adam adlı
eserinde insanlardan, Ģehirden ve Ģehrin kalabalıklarından uzaklaĢtığı belirtilerek nefret sahibi
bir anlatıcıya dönüĢtüğü ifade edilmekte ve bu anlatıcı özelliğinin Mahalle Kahvesi, Havuz
Başı ve Son Kuşlar‘da da devam ettiği belirtilmektedir. Anlatıcının bu dönüĢümünün sebebi
de ilk dönem hikâyelerinde koĢulsuz bir Ģekilde hakları savunulan yoksulların dahi birbirine
zulmetmesinin yazar tarafından anlaĢılmıĢ olmasına bağlanmaktadır. Yazar hakkında yapılan
çalıĢmalarda bu dönem hikâyelerinde toplumdan kaçıĢın, yalnızlığın ve karamsarlığın egemen
olduğu bir anlatının ortaya çıktığı savunulmaktadır. Halil Sağlam ve Sevnur Korkut (2019:
472), hikâyelerdeki karakterin toplumdan kaçıĢıyla ilgili Ģu görüĢlere yer vermektedir:
Ġlk dönem hikâyelerinde emeğe ve çalıĢan insana koĢulsuz sevgi besleyen yazar, bu
dönemde emeğiyle çalıĢan ve sevilmek isteyen insanlarla ilgilenir. Karakterler, sosyal
hayattan ve insanlardan uzaklaĢma ve kendi iç dünyalarına kapanma eğilimindedir.
Özellikle anlatıcı karakter, çok daha bedbin bir ruh h[â]li içerisindedir.

Yazarın hikâyelerindeki bu bedbin ruh hâlini onun 1946‘da yakalandığı sirozhastalığının
duygu ve düĢünce dünyası üzerindeki etkisinebağlayanaraĢtırmacılar, yazar ve anlatıcıyı aynı
konumda değerlendirmektedir. Bu tür gözlem, biyografik eleĢtiriye girmekte ve Sait Faik
öyküsüne böylesine tek yönlü bir yaklaĢım sağlıksız olmaktadır. Ayrıca eserin doğru
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yorumlanmasına da gölge düĢürmektedir. Dolayısıyla yazar ile anlatıcı arasındaki iliĢkiye
temkinli yaklaĢmanın daha doğru olacağı göz ardı edilmemelidir.
Yazarın son dönem eseri olan Alemdağ‟da Var Bir Yılan‘da korku, ölüm ve karamsarlık
yoğun bir Ģekilde iĢlenmektedir. Cevdet Kudret (1990: 92), Sait Faik‘in içinde bulunduğu
yalnızlık ve karamsarlığın toplumun acımasızlığından ve sevgisizliğinden kaynaklı olduğunu
düĢünerek onun iç dünyasına çekildiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla o, ―gerçek dünya
üzerinde, kendine özgü bir gerçeküstü dünya‖ yaratmıĢtır. Çelik de yazarın bu döneminin,
hikâyeciliğinde yeni bir boyut olduğunu, farklı bir anlatım tarzı ve kurgu oluĢturduğunu ve bu
hikâyelerin bilinçaltında biriktirdiklerinin itirafı olabileceğini belirtmektedir (Çelik, 2020: 7).
Sait Faik, bilinçaltının dıĢavurumuyla sürrealist bir tavır sergilemektedir. Onun hem arkadaĢı
hem de psikiyatristi olan Fikret Ürgüp, Sait Faik‘e sürrealist demenin yerinde bir görüĢ
olduğunu, kendisini her yönüyle hikâyelerine yansıttığını ve onun gerçekçiliğinin
hikâyelerinde yer aldığını söylemektedir (aktaran Sağlam ve Korkut, 2019, s.478).
Bu kısımda Sait Faik‘in hikâyeciliği üç dönemde değerlendirilmiĢ ve her dönemde
kaleme aldığı hikâyelerinde gerek karakterlerin durumu gerek mekânlar gerekse de yazarın
düĢünce yapısının değiĢimi bakımından farklılıklar bulunduğu görülmüĢtür. Sonraki kısımda
Genette‘in anlatıcı yöntemi hakkında bilgi verildikten sonra yazarın üç döneme ayrılan
hikâyeleri anlatıcı ve anlatıcının odaklanmaları yönünden çözümlenecektir.
2. Gerard Genette‟in Anlatı Söylemine Göre Anlatıcı ve Odaklanma
Anlatıcı, bir anlatı söyleminde yazardan farklı olarak değerlendirilmektedir. Anlatıcı,
yazarın anlatıyı anlatmakla görevlendirdiği ve kurguladığı bir karakterdir. Bu karakter,
olayın/durumun içinde veya dıĢında olabilir. Ayrıca anlatıcı, yazarın kendisiymiĢ gibi bir
izlenim de uyandırabilir. Ancak her ne Ģekilde olursa olsun anlatıcı, yazarın kurgusu içinde
var olan biridir, yazarın kendisi değildir. Anlatıcının kim olduğuna dair çeĢitli yönlerden
birçok tanımlamalar bulunmaktadır. Bahar DerviĢcemaloğlu (2014: 113), araĢtırmacılar
tarafından ortak bir tanımın benimsendiğini belirterek anlatıcının, ―hem bir bütün olarak
hâlihazırdaki anlatı söyleminin hem de bu söylemin konusu olan varlıklara, eylemlere ve
olaylara yapılan göndermelerin kaynaklandığı, çıktığı metin içine ait bir konuĢma makamı‖
olduğunu ifade etmektedir.
Genette (2011: 176),hikâyelerin ne Ģekilde olursa olsun bir ―diegesis‖ yani ―anlatı‖
olduğunu ifade etmektedir. O, anlatıda anlatıcının tek bir iĢlevi olmadığını, metne mesafesi
bakımından birden çok iĢlevi bulunduğunu belirtir. Bu iĢlevler de anlatıcının anlatıdaki
konumuna bağlı olarak Ģekillenmektedir. Anlatıcının konumu, anlatıya göre çeĢitli Ģekillerde
görünmektedir. Anlatıcı, anlatının içinde olayları bizzat yaĢayıp anlatan birisi olduğu gibi
olayların dıĢında kalan sadece bir gözlemci de olabilir. Bunun yanı sıra anlatıcının, anlatının
içinde olmadığı durumlarda karıĢtırıldığı da görülmektedir. Genette (2011: 200), bu
karıĢıklığın ―bakıĢ açısıyla anlatı perspektifini yönlendiren karakter‖ ile ―anlatıcının‖ kim
olduğunun net bir Ģekilde anlaĢılmamasından kaynaklandığını belirtmektedir. O, anlatıda
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gören ve konuĢan arasında farklılık bulunabileceğini belirterek bakıĢ açısı ve konuĢmanın
birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etmektedir.
Yazarın anlatıyı, ―birinci Ģahıs‖ veya ―üçüncü Ģahıs‖ gibi gramatik biçimli anlatıcılara
değil, ―iki anlatı duruĢu arasında‖ nitelendirdiği, hikâyenin karakterine ya da hikâye dıĢında
bir anlatıcıya anlattırdığını belirten Genette (2011: 267-68), anlatıcının durumuna göre
anlatıyı çeĢitli Ģekillerde isimlendirmiĢtir. Bunlardan ilki, heterodiegetik (dıĢ anlatıcılı)
anlatıdır. Heterodiegetik anlatıda anlatıcı, hikâye karakterlerinden biri değildir. Hiçbir Ģekilde
olayların içerisinde yer edinmeyen bir anlatıcıdır. Ġkinci tür anlatı ise homodiegetik (içanlatıcılı) anlatıdır. Bu anlatı türünde anlatıcı, tanık ya da gözlemci ve kendi hikâyesini
anlatan bir karakter olmak üzere iki Ģekilde bulunmaktadır. Genette, kendi hikâyesini anlatan
anlatıcının yer aldığı anlatıyı ise otodiegetik (ben anlatıcılı) anlatı olarak nitelendirmektir.
Bir anlatının kim tarafından anlatıldığı belirlendikten sonra bu anlatanın bakıĢ açısının
ne olduğu belirlenmelidir. Çünkü anlatıda, anlatıcının anlatıyı hangi bakıĢ açısından verdiği
anlatının anlaĢılması ve yorumlanması bakımından önem arz etmektedir. Genette, anlatıcının
karakterlerine baktığı nokta olan ―bakıĢ açısı‖ kavramı yerine ―odaklanma‖ kavramını
kullanmaktan yana bir yol izler (2011: 203). Ona göre, üç tür odaklanmalı anlatı
bulunmaktadır. Bunlardan ilki, odaklanmamıĢ veya sıfır odaklanmalı anlatıdır Sıfır
odaklanmada anlatıcı, tanrısal bakıĢ açısı olarak da yorumlanan bir odaklanmaya sahiptir.
Anlatıcı, karakterlere ve olaylara dair her Ģeyi bilen, hâkim bir anlatıcıdır. Filizok (2009: 8),
bu odaklanmaya, sıfır odaklanma denmesinin sebebini belirli bir odaklanmanın
bulunmamasına bağlamaktadır. Ayrıca o, bu odaklanmada anlatımın üçüncü Ģahıs tarafından
yapıldığını da ifade etmektedir. Ġkinci tür odaklanmalı anlatı, iç odaklanmalı anlatıdır. Bu
anlatıda anlatıcı, hikâyenin karakteridir. Dolayısıyla anlatıcı ile karakter aynı bilgilere ve
odaklanmaya sahiptir. Genette (2011: 203), bu anlatının da sabit, değiĢken ve çoklu olmak
üzere üçe ayrıldığını belirtmektedir. Anlatıda sadece bir karakterin gözüyle anlatılan anlatıya
sabit; birden fazla karakterin gözüyle anlatılan anlatıya değiĢken; aynı olayın birden fazla
karakter tarafından anlatıldığı anlatıya ise çoklu odaklanmalı anlatı ifadesini kullanmaktadır.
3. Sait Faik‟in Hikâyelerinin Çözümlemeleri
Sait Faik‘in hikâyeleri konu, mekân ve zaman bağlamında incelemelere tâbi
tutulmuĢtur. Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havuz Başı,
Son Kuşlar ve Alemdağ‟da Var Bir Yılan hikâyelerinin incelendiği çalıĢmalarda yapısal
bakımdan anlatıcı özelliklerine dair incelemelerin yüzeysel kaldığı görülmektedir. Sait Faik‘in
hikâyeciliğinin yorumlanmasında, hikâyelerinin anlatıcılarına ait özelliklerin tespit ve tahlil
edilmesi önem taĢımaktadır. Bu bağlamda Genette‘in anlatı söylemine göre anlatıcı ve
odaklanma incelemeleri, Sait Faik‘in hikâyelerine uygulanarak hikâyelerin çözümlemeleri
yapılacaktır. Bu çözümlemeler neticesinde ortaya çıkan anlatıcı tiplerinin, onun
hikâyeciliğinin dönemleri üzerindeki etkisi ve belirleyiciliği ortaya çıkarılmaya çalıĢılacaktır.
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3.1. Birinci Dönem Hikâyeleri
Sait Faik‘in birinci dönem hikâye kitaplarından ilki, 1936‘da Remzi Kitabevi‘nden
yayımlanan Semaver‘dir. Kitapta, on dokuz hikâye bulunmaktadır. Sait Faik, bu kitabında
genel anlamıyla küçük insanların mücadelesini ve fakir insanlara duyduğu sevgiyi konu
edinmektedir.
Semaver‘deki hikâyelerde anlatıcı, halkın arasına karıĢır ve onların dertlerini dinler,
üzüntüleriyle üzülür, mutluluklarıyla mutlu olur. Genette‘in yöntemi kapsamında anlatıcının
konumuna göre, ―Babamın Ġkinci Evi‖, ―Ġpekli Mendil‖, ―Kıskançlık‖, ―Bohça‖, ―Orman ve
Ev‖, ―ġehri Unutan Adam‖, ―Sevmek Korkusu‖, ―Louvre‘dan Çaldığım Heykel‖,
―Robenson‖, ―Ġhtiyar Talebe‖ ve ―Bir Vapur‖ hikâyeleriyle ―Bir Kıyının Dört Hikâyesi‖
içindeki ―Çocuklar‖ ve ―Ve Ölü‖ baĢlıklı anlatılar otodiegetik anlatılardır. Bu durumun en
belirgin örneklerinden biri olan ―Bohça‖ hikâyesinde anlatıcı, bohçanın sahibi kıza olan aĢkını
anlatırken Küçük Bey karakteriyle hikâyenin içinde yer almaktadır:
Evimizin bahçemize açılan kapısından gözüktüğü ve beni çağırdığı zaman, onu ilk defa
görmekten doğan hayretimi hiç belli etmeden, devam ettim:
— Artık ayağım yerden kesilmiĢti. Su yutmaya da baĢlamıĢtım. Ama aklıma hiç
korku gelmedi. Ne yapacağımı düĢünüyordum.
— Küçük bey, anneniz sizi istiyor.
Bu cümleyi o söylemiĢti.
— Geliyorum –dedim (Abasıyanık, 1970: 51).

―Semaver‖, ―StelyanosHrisopulos Gemisi‖, ―Meserret Oteli‖, ―Düğün Gecesi‖ ve
―Garson‖ hikâyeleri ise anlatıcının durumuna göre heterodiegetik anlatılardır. Bu anlatılarda
anlatıcı, hikâyenin bir karakteri değildir. O, olayları dıĢarıdan gözlemleyerek okura aktarır.
Bunun belirgin bir örneği olarak―Semaver‖ hikâyesi verilebilir. Burada anlatıcı, hikâyenin bir
karakteri olan Ali ile onun annesinin hikâyesini okura sunmaktadır:
Ali‘nin annesine ölüm, bir misafir, bir baĢörtülü, namazında niyazında bir komĢu hanım
gelir gibi geldi. Sabahlan oğlunun çayını, akĢamları iki kap yemeğini hazırlaya hazırlaya
akĢamı ediyordu. Fakat yüreğinin kenarında bir sızı hissediyor, buruĢuk ve tülbent kokan
vücudundan akĢamüstleri merdivenleri hızlı hızlı çıktığı zaman bir kesiklik, bir ter, bir
yumuĢaklık duyuyordu (Abasıyanık, 1970: 11-12).

Bu kitabın ―Üçüncü Mevki‖, ―Birtakım Ġnsanlar‖ ve ―Bir Kıyının Dört Hikâyesi‖ndeki
―Soğan Kayığı‖ ile ―Kediler‖ hikâyesi, anlatıcının durumuna göre homodiegetik anlatıdır. Bu
hikâyelerde anlatıcı, hikâyenin bir karakteri olsa da anlattığı kendi hikâyeleri değil, tanık veya
gözlemci olarak yer aldığı baĢkalarının hikâyeleridir. ―Bir Kıyının Dört Hikâyesi‖ içinde yer
alan ―Kediler‖ baĢlıklı hikâyede, adanın kedilerini aynı hikâye ve mekân içinde gözlemleyen
bir anlatıcı bulunmaktadır:
Adanın kedileri zaten çoktu. Sonra, yazlığa gelenler küçük sepetlerin içinde, bazan
torbalarla daha güzellerini, daha tombullarını getiriyorlardı. Sonra onlar, birbirlerini
çayırların, kiremitlerin üzerinde boğarak, ısırarak seviyorlardı. Yedi sekiz yavru evin içini
doldurduğu zaman, sokağa bırakılıyorlardı. Bazan büyük erkek kedilerin, küçük
miniminilerini acı seslerle tenha sokaklardan boğduklarını görürdüm. Sonra onlar da,
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açlıktan ve kocaman erkek kedilerin diĢlerinden kurtulanlar da büyüdüler. Rıhtıma sıra sıra
dizildiklerini görürdüm (Abasıyanık, 1970: 34-35).

Semaver‘deki hikâyeler, anlatıcının odaklanmasına göre tasnif edildiğinde hikâyelerin
birçoğunda içsel odaklanmanın bir alt baĢlığı olan sabit odaklanmaya yer verildiği
görülmektedir. Sabit odaklanmalı anlatılarda olaylar, belli bir karakterin gözünden
anlatılmaktadır. Buna göre ―Bir Kıyının Dört Hikâyesi‖, ―Babamın Ġkinci Evi‖, ―Ġpekli
Mendil‖, ―Kıskançlık‖, ―Bohça‖, ―Orman ve Ev‖, ―ġehri Unutan Adam‖, ―Birtakım Ġnsanlar‖,
―Sevmek Korkusu‖, ―Louvre‘dan Çaldığım Heykel‖, ―Robenson‖ ve ―Bir Vapur‖ hikâyeleri
sabit odaklı anlatılardır. ―Üçüncü Mevki‖ ve ―Ġhtiyar Talebe‖ hikâyelerinde ise hem sıfır hem
de sabit odaklanma birlikte bulunmaktadır. ―Babamın Ġkinci Evi‖ hikâyesinde yaĢanan
olayların tamamı aynı zamanda anlatıcı olan karakterin gözünden sunulmaktadır: ―AkĢam
ezanı daha öbür köyde okunmuĢtu. Atlarımıza biraz su vermiĢtik. Babam Ģehirden çıkalıberi
somurtmuĢtu. Bir taraftan bulutlu gök, diğer taraftan yolun tozları ve hendekleri, sinirlerini
adamakıllı germiĢ olacaktı. Bir kelime söylese belki geriye dönecektik‖ (Abasıyanık, 1970:
38).
Eserdeki bir diğer odaklanma ise sıfır odaklanmalı anlatıdır. Bu metinlerde anlatıcı,
anlatıdaki karakterlerden çok daha fazla bilgiye sahiptir ve onların duygu ve düĢüncelerini
bilir. Bu anlamda ―Semaver‖, ―Stelyanos Hrisopulos Gemisi‖, ―Meserret Oteli‖, ―Düğün
Gecesi‖ve ―Garson‖ hikâyeleri tamamen; ―Üçüncü Mevki‖ ve ―Ġhtiyar Talebe‖ hikâyeleri ise
kısmen sıfır odaklanmalıdır. Sıfır odaklanmaya ―Meserret Oteli‖ hikâyesindeki anlatıcının,
hikâye karakterinin düĢüncelerini ve duygularını bilerek okuyucuya aktardığı Ģu kısım örnek
gösterilebilir: ―Ve ölmüĢ arkadaĢının hatırasıyla uzun müddet gözleri portrede düĢündü.
Aynayı tutarken söylediklerini Ģimdi birer birer ses, ıĢık, rüzgâr ve yağmur arası bir sükûtla
yeniden iĢitiyordu‖ (Abasıyanık, 1970: 30).―Garson‖ hikâyesinde de anlatıcı, hikâyenin
karakteri olan Ahmet‘in düĢüncelerine tamamen hâkimdir:
ġimdi, Ahmet, Belvü Bahçesi‘nde dünyada hiçbir Ģeye sahip olmamanın verdiği büyük haz
içinde, dünyayı ve etrafı istediği Ģekilde görerek ve Ģu kalabalığın içinde yalnız yüzde beĢ
kiĢinin alnının teriyle çalıĢtığını düĢünerek mesut; pazar günleri yüzde ondan ve yüzde ona
eklenen bahĢiĢlerden tam yedi lira yaptığını düĢünerek, bu her Haziran‘da tuttuğu salaĢ
kahveyi hatırlamıyor bile (Abasıyanık: 81)

Sait Faik‘in birinci dönem hikâye kitaplarından ikincisi, 1939‘da Çığır Kitabevi
tarafından yayımlanan Sarnıç‘tır. Bu kitapta, on altı hikâye bulunmaktadır. Semaver‘de
olduğu gibi bu kitapta da anlatıcı, çalıĢan insanlara karĢı bir sevgi beslemektedir. Ancak
Semaver‘deki düĢkün ve çalıĢan insana duyulan genel anlamdaki sevgi, Sarnıç‘ta yerini
―insan sevgisi‖ne bırakmaktadır. Fethi Naci (2008: 20), Sait Faik‘teki bu dönüĢümü Ģöyle
değerlendirir: ―ÇalıĢana, emeğiyle yaĢayana duyduğu sevgi Sait Faik‘te zamanla soyutlaĢıyor,
‗insan sevgisi‘ne dönüĢüyor: ‗Ġnsanları sevmek, hayatı sevmek ne iyi Ģey... Ancak insanları
sevebiliriz.‖
Sait Faik‘in Sarnıç adlı eserinde, anlatıcının durumuna göre hikâyelerin yedisi
heterodiegetik anlatıdır. Bu hikâyeler, ―Kalorifer ve Bahar‖, ―Mavnalar‖, ―Gece ĠĢi‖,
―Lohusa‖, ―Kim kime‖, ―Gaz Sobası‖ ve ―Davut‘un Anası‖dır. Eserdeki ―Sarnıç‖, ―Beyaz
Altın‖, ―Bir Karpuz Sergisi‖, ―Hancının Karısı‖, ―Ormanda Uyku‖ ve ―Grenoble‘de Ġtalyan
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Mahallesi‖ hikâyeleri, otodiegetik anlatılardır. ―Park‖, ―Plaj Ġnsanları‖ ve ―Marsilya Limanı‖
hikâyeleri ise homodiegetik anlatılardır.
Sarnıç‘taki hikâyelerin odaklanmalarına bakıldığında ―Kalorifer ve Bahar‖,
―Mavnalar‖, ―Gece ĠĢi‖, ―Lohusa‖, ―Kimkime‖, ―Gaz Sobası‖, ―Davut‘un Anası‖ ve
―Grenoble‘de Ġtalyan Mahallesi‖ hikâyelerindeki odaklanmaların sıfır odaklanmalar olduğu
görülmektedir. Bu hikâyelerde anlatıcı, her Ģeyi bilen bir anlatıcıdır. Bir diğer odaklanma olan
sabit odaklanma ise bu eserde ―Sarnıç‖, ―Beyaz Altın‖, ―Bir Karpuz Sergisi‖, ―Hancının
Karısı‖, ―Ormanda Uyku‖, ―Park‖, ―Plaj Ġnsanları‖ ve ―Marsilya Limanı‖ adlı hikâyelerde
görülmektedir. Örnek olarak ―Hancının Karısı‖ hikâyesinde olayların anlatıcı karakterin ben
merkezli anlatımıyla sunulması verilebilir: ―Hanın sahibi cılız bir adamdı. Köpeğime bir
papara, bana sucuklu iki yumurta hazırlayan karısı ise olgun, dolgun, kırmızı, geniĢ bir
kadındı. Beyaz baĢörtüsünden genç birkaç saç gaz lambasının altında pırıldıyor, gözleri
geceleyin dağda kurt gözleri gibi parıldıyordu‖ (Abasıyanık, 1970: 180).
Sait Faik‘in birinci dönem hikâye kitaplarının üçüncüsü 1940‘ta yine Çığır
Kitabevi‘nden yayımlanan Şahmerdan‘dır. Bu kitapta on dokuz hikâye yer almaktadır. Bu
hikâyelerde de önceki hikâyelerde olduğu gibi genellikle fakirler ve iĢçiler konu edilir. Ancak
anlatıcı, hikâyelerde iĢçilere ve yoksullara aynı oranda bir sevgi beslemez. Bu sevginin
varlığını ve boyutunu konu edilen karakterlerin eylemleri belirler. ―Bekâr‖ hikâyesinde
belirttiğine göre anlatıcı, insanların her yerde aynı olduklarını; hırsız, namuslu, iyi veya kötü
olabildiklerini ifade etmektedir (Sait Faik, 1998: 90). Bu durum onun hikâyelerinde insanlara
bakıĢının ve sevgi anlayıĢının değiĢtiğinin bir göstergesidir.
Şahmerdan‘da anlatıcının durumu bakımından ―ġahmerdan‖, ―Projektörcü‖, ―Francala
mı Ekmek mi?‖, ―Krallık‖, ―Çöpçü Ahmet‖, ―Köye Gönderilen EĢek‖, ―Alt Kamara‖, ―Satılık
Dünya‖, ―Bekâr‖ ve ―Beyaz Pantolon‖ hikâyeleri, heterodiegetik anlatılardır. ―Köye
Gönderilen EĢek‖ten alınan Ģu satırlar heterodiegetik anlatıya bir örnek teĢkil etmektedir:
Ramo mektubu alınca kızdı. Yazın kazandığı para bitmiĢti. Nahiyenin çamlık mahallesinde
bir Rum karısının evine gizlice geceleri gidiyor, birtakım garip isimli kumaĢların parasını
kadına bırakıyordu. Hiç üzülmeden. Onun Ramo‘ya verdiği Ģeyin kıymeti para ile
ölçülemeyecek bir Ģeydi. Cebinde ne varsa bırakabilirdi. Yine kadın insaflı, hepsini
istemiyordu. Üç-beĢ lira!.. Bütün parasını üçer, beĢer yemiĢti. (Abasıyanık, 2001: 80)

Karakterin kendi hikâyesini anlattığı anlatı türü olan otodiegetik anlatının bulunduğu
hikâyeler; ―Çelme‖, ―KaĢıkadası‘nda‖, ―PaĢazade‖, ―Köy Hocası ile Sığırtmaç‖ ve ―Bir
Kadın‖dır. ―PaĢazade‖ hikâyesinde anlatıcı, aynı zamanda karakter olarak kendi hayat
hikâyesini anlatmaktadır. Eserde hikâye karakterinin anlatıcı olduğu ancak kendisini değil,
baĢkalarının hikâyesini anlattığı anlatı türü olan homodiegetik anlatılar; ―Çelme‖, ―Mahpus‖,
―Bir Define Arayıcısı‖, ―Zemberek‖ ve ―ġeytanminaresi‖ hikâyeleridir. ―ġeytanminaresi‖
hikâyesinde karakterlerden biri, anlatıcı rolünde Mehmet‘in hikâyesini anlatmaktadır.
Anlatıcı, Mehmet‘e gelen mektubu birlikte yanıtladıklarını ifade ederek kendisinin hikâyede
aynı zamanda bir karakter olduğunu da göstermektedir.
Şahmerdan‘daki odaklanmalara bakıldığında sıfır odaklanmanın yoğun bir Ģekilde
kullanıldığı görülmektedir. ―ġahmerdan‖, ―Çelme‖, ―Mahpus‖, ―Projektörcü‖, ―Francala mı
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Ekmek mi?‖, ―Krallık‖, ―Çöpçü Ahmet‖, ―Köye Gönderilen EĢek‖, ―Alt Kamara‖, ―Satılık
Dünya‖, ―ġeytanminaresi‖, ―Bekâr‖ ve ―Beyaz Pantolon‖ hikâyeleri, sıfır odaklanmalı
anlatıcının kullanıldığı hikâyelerdir. Eserdeki sabit odaklanmalı anlatılar ise
―KaĢıkadası‘nda‖, ―PaĢazade‖, ―Zemberek ve―Köy Hocası ile Sığırtmaç‖hikâyeleridir.
―Çelme‖, ―Mahpus‖ ve ―ġeytanminaresi‖nde ise sıfır odaklanmanın yanı sıra sabit
odaklanmanın da olduğu tespit edilmiĢtir.
Bu eserde Sait Faik‘in ilk defa değiĢken odaklanmayı ―Bir Define Arayıcısı‖ ve ―Bir
Kadın‖ hikâyelerinde kullandığı söylenebilir. Bu hikâyeler aynı zamanda bir çerçeve hikâye
özelliği göstermektedir. Hikâye anlatıcısı, birtakım hikâyeler anlattıktan sonra karakterlerden
birine kendi hikâyesini anlattırmaktadır. Bu durumda birden fazla anlatıcının farklı hikâyeler
anlatması ile değiĢken odaklanmalı anlatılar ortaya konmuĢtur.
Sait Faik‘in ilk dönem hikâyeciliğinde kullandığı anlatı ve odaklanma türlerine
bakıldığında, anlatıcının hikâyede yer almadığı heterodiegetik anlatının yoğunluğunda
Semaver‘den Şahmerdan‘a doğru bir artıĢ olduğu görülmektedir. Anlatıcının bizzat kendi
hikâyesini anlattığı otodiegetik anlatının ise aynı eksen üzerinde azaldığı gözlemlenmektedir.
Bu durum, yazarın kaleme aldığı hikâyelerde anlatıcının olaylardan kendisini soyutladığını
göstermesinin yanı sıra anlatıcının yalnızlığının artması olarak da yorumlanabilir. Bu açıdan
bakıldığında aynı dönem içerisinde olduğu varsayılan hikâyelerin anlatıcı bakımından
farklılıklar arz ettiği görülmektedir. Anlatının kim tarafından görüldüğünün ifadesi olan
odaklanma durumuna göre Semaver‘de sabit odaklanma yoğunken Sarnıç‘ta bu odaklanmanın
kullanımının azaldığı ve Şahmerdan‘da tekrar arttığı gözlemlenmektedir. Sıfır odaklanmanın
ise her üç eserde de aynı oranda kullanıldığı görülmektedir.
3.2. Ġkinci Dönem Hikâyeleri
Sait Faik‘in hikâyeciliğinin ikinci döneminin ilk kitabı, 1948‘de Varlık Yayınları
tarafından yayımlanan Lüzumsuz Adam‘dır. Bu kitabına on dört hikâye alan Sait Faik‘in bu
hikâyelerinde, özellikle dil konusunda yeni tasarruflara gittiği görülmektedir. Fethi Naci‘ye
(2008: 31) göre bu hikâyelerinde o, klasik cümle yapısından ziyade devrik cümle yapısını
benimseyerek ―ve‖ bağlacını da kullanmamaya çalıĢmıĢtır. Lüzumsuz Adam hikâyesi, onun
ikinci dönemini temsil etmektedir. Bu kitabıyla hikâyenin geçtiği mekânı değiĢtirerek Ģehre
daha fazla yer vermeye baĢlamıĢtır. Konu olarak da iĢçiye ve insana duyulan saygının ve
sevginin yerini umursamazlığın alması, insanlara dair bir korku ve umutsuzluğun baĢ
göstermesi önemli bir değiĢikliktir.
Yazarın bu kitabında ―Birahanedeki Adam‖, ―Mürüvvet‖, ―MenekĢeli Vadi‖, ―Bizim
Köy Bir Balıkçı Köyüdür‖, ―Kaçamak, Papağan, Karabiber‖, ―Bacakları Olsaydı‖, ―Ayten‖,
―Papaz Efendi‖, ―Kameriyeli Mezar‖ ve ―Hayvanca Gülen Adam‖ hikâyeleri, homodiegetik
anlatılardır. ―MenekĢeli Vadi‖ hikâyesinde anlatıcı, hikâyenin bir karakteridir ve arkadaĢı
Bayram‘ın hikâyesini anlatmaktadır. Bu yönüyle homodiegetik anlatıya Ģu satırlar örnek
gösterilebilir:
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ArkadaĢının ismi Bayram‘dı. Ġri kemikli bir adamdır. Arnavut Ģivesiyle konuĢuyordu. Bir
zamanlar kuru bademi külle, kezzapla yaĢ badem hâline getirir satardı. Sonra piyango bileti
sattı. Sonra arabacılık yaptı. Sonra da zengin oldu diyebiliriz. Günde otuz-kırk lira
kazanıyordu. Ben kendisini bu ara tanımıĢtım. Eski adetlerini bırakmamıĢtı: Yine
külhanbeyi gibi giyinir, kötü meyhanelerde en hoĢ kızları tanırdı (Abasıyanık, 2001: 167).

Bir diğer anlatı türü olan heterodiegetik anlatı,―Ġp Meselesi‖ ve ―Bir Külhanbey
Hikâyesi‖nde bulunmaktadır. ―Bir Külhanbey Hikâyesi‖nden alınan ―Koridorda üç ekmekçi
çırağı ile çarpıĢtı. Onlara çatmadı. Çünkü baĢka Ģeyler düĢünüyordu. Bir tek omuz; biçimli,
biçimsiz sarı yorganı kaldırmıĢ omuz. Burnuna bir toz kokusu çarpıyordu.‖ (Abasıyanık,
2001: 216) ifadesinde anlatıcı olayların tamamen dıĢındadır. Bu durum, heterodiegetik
anlatıya bir örnek teĢkil etmektedir.
Lüzumsuz Adam kitabına ismini veren ―Lüzumsuz Adam‖ hikâyesi ile ―Ben Ne
Yapayım?‖ hikâyesinde ise otodiegetik anlatı söz konusudur. ―Lüzumsuz Adam‖ın giriĢinde
yer alan ifadeler anlatıcının aynı zamanda karakter olduğunu göstermekle beraber kendi
hikâyesini anlattığını da ifade etmektedir.
Lüzumsuz Adam‘daki hikâyelerin büyük çoğunluğunda sabit odaklanmalı anlatıcı
bulunmaktadır. ―Lüzumsuz Adam‖, ―Ben Ne Yapayım?‖, ―Birahanedeki Adam‖, ―MenekĢeli
Vadi‖, ―Bizim Köy Bir Balıkçı Köyüdür‖, ―Kaçamak, Papağan, Karabiber‖, ―Bacakları
Olsaydı‖, ―Ayten‖, ―Papaz Efendi‖, ―Kameriyeli Mezar‖ ve ―Hayvanca Gülen Adam‖
hikâyeleri, sabit odaklanmalı anlatıcının kullanıldığı hikâyelerdir. Eserdeki ―Ġp Meselesi‖ ve
―Bir Külhanbey Hikâyesi‖ adlı hikâyeler ise sıfır odaklanmanın bulunduğu anlatılardır. ―Ġp
Meselesi‖nde anlatıcı, karakterin duygularını okuyucuya sunmaktadır. Bu yönüyle eserdeki Ģu
ifadeler sıfır odaklanmanın örneğini teĢkil etmektedir:
Dün birine götürüp bir yazı verdi. Adam cüzdanını çıkardı. Sıra sıra dizmiĢti. Bir iki tane
beĢ yüzlük, ellilikler, onluklar, beĢlikler. Çıkarıp bir beĢ liralık verdi, sanki ona dünyayı
bağıĢlamıĢtı. Utandı. TeĢekkür etti. Nasıl olabilirdi? Kafasındaki bir fanteziye nasıl bu
adam para verirdi? Ġnanamıyordu. Hayretler içindeydi. Nasıl utandı. Para ellerini yaktı ama,
korkunç da bir sevinç vardı içinde. Göğsü kabardı. Yürüdü. Simit aldı. Meyve suyu içti.
Muhallebiciye girdi. Kahve içti. Baframaden aldı. Tünel‘e bindi. Tramvaya atladı. ġarap
içti. Gazete aldı. Daha neler, neler... (Abasıyanık, 2001: 164)

DeğiĢken odaklanmanın Lüzumsuz Adam‘daki tek örneği, ―Mürüvvet‖ hikâyesinde
görülmektedir. Bu hikâyede öncelikle ilk anlatıcı olan karakter, Osman Ağa ile iletiĢim
hâlindedir: ―KocamustapaĢa‘da Sünbüllü Kahve‘de deri amelesinden Osman Ağa ile
oturuyorduk. Dört beĢ günlük bir beyaz saka! Osman Ağa‘nın mavi gözlerine güneĢ ıĢığı gibi
bir ıĢık gönderiyordu. Pembe yüzündeki buruĢukları sayayım derken, kahveci çayları getirdi‖
(Abasıyanık, 2001: 152). Bu iletiĢim kurulduktan sonra Osman Ağa, fabrikada kaza geçiren
iĢçi Hüseyin‘in hikâyesini anlatarak ikinci anlatıcı konumuna geçmektedir.
Yazarın ikinci dönem hikâyeciliğinin ikinci kitabı ise 1950‘de yine Varlık
Yayınları‘ndan yayımlanan Mahalle Kahvesi‘dir. Kitapta yirmi üç hikâye bulunmaktadır. Bu
kitapta, Lüzumsuz Adam‘ın aksine anlatıcının yaĢama sevincini geri alma gayreti görülür. O,
hikâyede rastladığı ahlaklı ve çalıĢkan insanlardan ilham almaya ve onlar sayesinde dünyanın
güzelliklerini görmeye çalıĢır. Bu konuda Fethi Naci‘nin (2008: 37-38) Ģu tespitleri önemlidir:
―özellikle ‗Hallaç‘ta, ‗Ġzmir‘e‘de, ‗Karanfiller ve Domates Suyu‘nda, ‗asalet‘i bulduğu halk
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insanlarından, emeğiyle çalıĢan, kimseyi sömürmeyen, iyi yürekli, namuslu insanlardan
almaya çalıĢıyor yaĢama gücünü, bir onlar veriyor Sait Faik‘e ‗iftiracılara, namussuzlara,
yalancılara, birbirinin ekmeğini kapanlara‘ (―Ġzmir‘e‖) direnme gücünü.‖
Bu kitapta ―Mahalle Kahvesi‖, ―Uyuz Hastalığı Arkasından Hayal‖, ―Hallaç‖, ―BabaOğul‖, ―Karanfiller ve Domates Suyu‖, ―Kınalıada‘da Bir Ev‖, ―Gramofon ve Yazı
Makinesi‖, ―Sakarya Balıkçısı‖, ―Kestaneci Dostum‖, ―Söylendim Durdum‖, ―Ġki KiĢiye Bir
Hikâye‖, ―Ermeni Balıkçı ile Topal Martı‖ ve ―Sinağrit Baba‖ hikâyeleri, homodiegetik
anlatılardır. Bu anlatılarda anlatıcı, hikâyenin bir karakteridir. Yer yer kendisini anlatır
görünse de anlattığı Ģey, çoğunlukla baĢka karakterler ve unsurlardır. Kitaptaki ―Plajdaki
Ayna‖, ―Dört Zait‖, ―Bilmem Neden Böyle Yapıyorum?‖, ―Bir SarhoĢluk‖, ―Süt‖,
―Barometre‖, ―Ġzmir‘e‖, ―KıĢ AkĢamı, MaĢa ve Sandalye‖, ―Bir Bahçe‖ ve ―Bir Ġlkbahar
Hikâyesi‖nin otodiegetik anlatılar oldukları görülmektedir. Eserde heterodiegetik anlatı ise
yer almamaktadır. Bu durum, anlatıcının hikâyelerde bir karakter olarak daha fazla
bulunduğunu göstermektedir.
Sait Faik, diğer eserlerinin aksine Mahalle Kahvesi‘nin bütün hikâyelerinde sabit
odaklanmalı anlatıyı tercih etmiĢtir. Bu durum hikâyelerde tek söz sahibinin ―anlatıcı‖
olduğunu göstermekle beraber bu anlatıcının hikâyelerde bir karakter olarak yer edindiğini de
ifade etmektedir. ―Mahalle Kahvesi‖nde anlatıcı, kahvedeki insanları kendi gözüyle
anlatmaktadır: ―Kimse cevap vermedi, parayı masanın üzerine bıraktım. Kahveciye baktım.
BaĢı önünde düĢünüyordu. Sapsarı idi. Elleri hala önlüğünün bağlarını çözmeye çalıĢıyordu.
Kapıyı açtım. Çekip gittim. Kızın ne olduğunu öğrenemedim ama onu kahvecinin kötü
hayattan çekip aldığını mı anladım nedir?‖ (Abasıyanık, 2001: 14).
Havuz Başı, Sait Faik‘in ikinci dönem hikâyeciliğine dâhil edilen üçüncü kitabıdır.
1952‘de yine Varlık Yayınları‘ndan yayımlanan bu kitapta yirmi üç hikâye bulunmaktadır.
Sait Faik bu kitabında Ģive taklidine yer vermek ve anlatıcıyı aynı hikâyede farklı karakterler
olarak ortaya koymak gibi yeniliklere gitmiĢtir. Bunun yanı sıra eserde kent yaĢamına ağırlık
verme, insan sevgisinin yokluğu gibi konularda önceki hikâyelere benzer bir tutum
sergilenmektedir.
Sait Faik‘in Havuz Başıadlı eserindeki―Bir Sonbahar AkĢamı‖, ―Yüksek kaldırım‖,
―Jimnastik Yapan Adam‖, ―Su Basması‖, ―Mektup‖, ―Sur DıĢında Hayat‖, ―Sonbahar‖,
―Parkın Sabahı, AkĢamı, Gecesi‖ ve ―Cezayir Mahallesi‖ hikâyeleri homodiegetik
anlatılardır. Bu kitapta yer alan otodiegetik anlatılar; ―Havuz BaĢı‖, ―Kumarbaz Hayri
Efendi‖, ―ÇatıĢma‖, ―Ġnsan Gibi Bir ġey: Huy‖, ―Serseri Çocukla Köpek‖, ―Simitle Çay‖,
―ġehrayin‖ ve ―Güğüm‖dür. Eserdeki ―Ġyilik Unutulmaz‖, ―Bir Ev Sahibi‖, ―Bayan
Gülseren‖, ―On Milyonerle On Metresi‖, ―Ġnsanlar, Türküler, Masallar‖ ve ―ġehrin Sabahları
ve Adamlarından Biri‖ hikâyeleri ise heterodiegetik anlatılardır.
Eserde üç odaklanma türü de yer almaktadır. ―Bir Ev Sahibi‖ hikâyesi, değiĢken
odaklanmalı anlatının tek örneğini oluĢtururken en çok kullanılan odaklanma türü ise sabit
odaklanmadır. Bu odaklanmanın kullanıldığı hikâyeler Ģunlardır: ―Havuz BaĢı‖, ―Kumarbaz
Hayri Efendi‖, ―ÇatıĢma‖, ―Bir Sonbahar AkĢamı‖, ―Jimnastik Yapan Adam‖, ―Ġnsan Gibi
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Bir ġey: Huy‖, ―Su Basması‖,―Mektup‖, ―Sur DıĢında Hayat‖, ―Serseri Çocukla Köpek‖,
―Sonbahar‖, ―Parkın Sabahı, AkĢamı, Gecesi‖, ―Cezayir Mahallesi‖, ―Simitle Çay‖,
―ġehrayin‖ ve ―Güğüm‖. Bu hikâyelerin tamamında tek bir anlatıcı olup olaylar ve karakterler
onun gözünden anlatılmaktadır. Havuz Başı‘nda yer alan hikâyelerden ―Ġyilik Unutulmaz‖,
―Bayan Gülseren‖, ―Yüksekkaldırım‖, ―On Milyonerle On Metresi‖, ―Ġnsanlar, Türküler,
Masallar‖ ve ―ġehrin Sabahları ve Adamlarından Biri‖nde sıfır odaklanmalı anlatıcı
bulunmaktadır.
Bu dönem hikâyeciliğinin son kitabı olan Son Kuşlar da Havuz Başı gibi 1952‘de Varlık
Yayınları tarafından yayımlanmıĢtır. Kitapta on dokuz hikâye yer almaktadır. Son Kuşlar‘da
homodiegetik anlatılar; ―Bulamayan‖, ―YaĢayacak‖, ―Kendi Kendime‖, ―Gün Ola Harman
Ola‖, ―Ağıt‖, ―Barba Antimos‖, ―Haritada Bir Nokta‖, ―Korentli Bir Hikâye‖, ―Kırlangıç
Yuvasındaki Kadın‖ ve ―Dondurmacının Çırağı‖ hikâyeleridir. Eserdeki otodiegetik
anlatıların bulunduğu hikâyeler; ―Son KuĢlar‖, ―Radyoaktiviteli, Röportajlı Hikâyer‖, ―Bir
Kaya Parçası Gibi‖, ―Balıkçısını Bulan Olta‖, ―Sivriada Geceleri‖, ―Sivriada Sabahı‖, ―Türk
Ülkesi‖ ve ―Yandan Çarklı‖ hikâyeleridir. Heterodiegetik anlatıya örnek olan tek anlatı ise
―Pay‖ hikâyesidir. Anlatıcının odaklanması bağlamında daeserde sadece ―Pay‖ hikâyesi dıĢsal
odaklanmalıdır. Bu odaklanmada anlatıcı, hikâyede yer almayıp karakterlere ve olaylara
yabancı bir gözle bakmaktadır. Eserin diğer hikâyelerinin tamamı ise sabit odaklanmalı
anlatılardır.
Yazarın ikinci dönem hikâyelerinde, homodiegetik ve otodiegetik anlatılar,
heterodiegetik anlatıdan daha sık kullanılmıĢtır. Bu durum, anlatıcının hikâyeye ve
karakterlere daha yakın durduğunu göstermektedir. Lüzumsuz Adam‘da otodiegetik anlatının
az sayıdayken homodiegetik anlatının büyük oranda arttığı görülmektedir. Bu dönem
hikâyeleri anlatıcının odaklanması bakımından değerlendirildiğinde sabit odaklanmalı
anlatıcının altmıĢ sekiz hikâyede, değiĢken ve dıĢsal odaklanmalı anlatıcının ise toplamda üç
hikâyede kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, hikâyelerde olayların ve karakterlerin
çoğunlukla ―ben‖ merkezli ve tek bir anlatıcının gözünden anlatıldığını göstermektedir.
3.3. Üçüncü Dönem Hikâyeleri
Sait Faik‘in hikâyeciliğinin üçüncü dönemini Alemdağ‟da Var Bir Yılan adlı eseri ifade
etmektedir. Bu eser, ilk defa 1954‘te Varlık Yayınları tarafından yayımlanmıĢtır. Eserde on
altı hikâye bulunmaktadır. Sait Faik‘in ikinci dönem hikâyeciliğinde baĢlayan anlatıcının
yalnızlık duygusu, bu eserinde son raddesine varmaktadır. Kitaba ismini veren ―Alemdağ‘da
Var Bir Yılan‖ hikâyesinde bir insanı sevmekle her Ģeyin baĢlayacağını söyleyen anlatıcı,
artık yalnızlığın bütün dünyayı doldurduğunu belirtmekte ve böyle bir dünyada her Ģeyin bir
insanı sevmekle bittiğini ifade etmektedir (Abasıyanık, 2001: 31-32).
Alemdağ'da Var Bir Yılan‘da ―Yalnızlığın Yarattığı Ġnsan‖, ―Alemdağ‘da Var Bir
Yılan‖, ―Panco‘nun Rüyası‖, ―SarmaĢıklı Ev‖, ―Eftalikus‘un Kahvesi‖, ―HiĢt, HiĢt!‖,
―ÇarĢıya Ġnemem‖ ve ―Yılan Uykusu‖ hikâyeleri, otodiegetik anlatılardır. ―SarmaĢıklı Ev‖
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hikâyesinde anlatıcı, Canvermez‘in evini aramaktadır. Dolayısıyla anlatıcı kendi yaĢadıklarını
hikâye etmektedir:
Atkestanesinin altına nihayet vardım. BitmiĢim; bir taĢ parçasının üstüne oturdum.
Çevremde bir horoz iki-üç tavuğuyla beraber geziniyor; görünürlerde baĢka kimsecikler
yok. Yolda da insan yok. Herkes öğle uykusuna yatmıĢ olacak. DalmıĢım. Az sonra, ihtiyar
bir adam sırtında bir denkle göründü. Tam benim oturduğum taĢın yanında durdu. Dengi
bana tutturdu... Beraberce aĢağıya aldık. O da taĢın boĢ kısmına çöktü. Bir cigara yaktı.
Körolası! Artık sormaya cesaret edemiyordum ama sormak da lazımdı. (Abasıyanık, 2001:
61-62)

Eserdeki homodiegetik anlatılar; ―Öyle Bir Hikâye‖, ―Melahat Heykeli‖, ―Yani Usta‖,
―Dülger Balığının Ölümü‖, ―Kafa ve ġiĢe‖ ve ―Bir Hastalık‖ hikâyeleridir. ―Rıza Milyon-er‖
ve ―Dolapdere‖ hikâyeleri ise anlatıcının hikâyeye dâhil olmaması bakımından heterodiegetik
anlatılardır. ―Rıza Milyon-er‖ hikâyesinde anlatıcı, Rıza‘nın geçmiĢte babasıyla, Ģimdi ise tek
baĢına doktora gitmesini anlatırken olayların dıĢında yer almaktadır:
Babasıyla tam on altı sene evvel inmiĢlerdi. Bu otele delil, yandakine inmiĢlerdi. Babası
ertesi günü onu doktora götürmüĢ, filmler aldırmıĢlardı. Ertesi günü doktor filmi görünce
kendisine Ģüpheli Ģüpheli bakmıĢtı. ―Bir film daha çekilsin, bu olmamıĢ,‖ demiĢti. Bir film
daha çektirmiĢlerdi. Doktor iki filme de bakmıĢ, kafasını sallamıĢ, babasına, iki filmde de
bulunan toplu iğne büyüklüğünde bir siyahlığı gösterip, ―Tuhaf!‖ demiĢti. Ona sualler
sormuĢtu. (Abasıyanık, 2001: 55)

Eserde sadece ―Dolapdere‖ ve ―Rıza Milyon-er‖de sıfır odaklanma bulunurken diğer
hikâyelerde sabit odaklanma yer almaktadır. Sabit odaklanmanın bu eserde yoğun bir Ģekilde
yer alması, yazarın bir önceki dönem hikâyeciliğindeki odaklanma üslubunu devam ettirdiğini
göstermektedir.
Eserde sekiz tane otodiegetik, altı tane homodiegetik ve iki tane heterodiegetik anlatı
bulunmaktadır. Dolayısıyla Alemdağ‟da Var Bir Yılan‘da anlatıcının çoğunlukla hikâyede
gözlemci bir karakter olduğu veya kendi hikâyesini anlattığı tespit edilmiĢtir. Odaklanma
yönünden bir önceki dönem hikâyeciliğinde olduğu gibi sabit odaklanmanın hikâyelerin
büyük bir çoğunluğunda yer aldığı görülmektedir.
Sonuç
Sait Faik‘in hikâyeciliği, araĢtırmacılar tarafından onun hikâyelerindeki biçim, kiĢiler ve
mekânların durumu ile insanlara, dünyaya, ahlâk ve özgürlük gibi kavramlara bakıĢına ve
birtakım toplumsal meseleler karĢısındaki duruĢuna göre üç ya da dört dönemde
incelenmektedir. Bu tasniflerin, yazarın hikâyede kendisinden bahsederken dahi bir
kurgusallık içerisine dâhil olduğu göz ardı edilerek ve Sait Faik‘in biyografisinin eserlerine
etkisi düĢünülerek yapıldığı görülmüĢtür. ÇalıĢmada yazar-anlatıcı ayrımı göz önünde
bulundurularak Sait Faik‘in hikâyelerindeki anlatıcı ve bakıĢ açısı incelenmiĢtir. Bunun
sonucunda, yazarın birinci dönem hikâyeciliğinde otodiegetik ve heterodiegetik anlatıdaki
anlatıcının daha fazla yer aldığı tespit edilmiĢtir. Ġkinci dönem hikâyeciliğinde heterodigetik
anlatıya daha az yer verilerek otodiegetik ve homodiegetik anlatılardaki anlatıcıların yoğunluk
kazandığı görülmektedir. Sait Faik‘in üçüncü dönem hikâyelerinde de otodiegetik ve
homodiegetik anlatıdaki anlatıcıların yoğunluğunun devam ettirildiği belirlenmiĢtir. Bu
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bilgilerden hareketle, Sait Faik‘in hikâyeciliğinin anlatıcının konumuna göre iki döneme
ayrıldığı söylenebilir. Bunlardan ilki, anlatıcının bir karakter olarak hikâyelerde yer aldığı
(otodiegetik) ve yer almadığı (heterodiegetik) anlatılardır. Ġkincisi ise anlatıcının hikâyelerde
kendi hikâyesini anlatan bir karakter olarak (otodiegetik) ve gözlemci ya da tanık olarak yine
hikâyenin karakteri olup baĢkalarının hikâyelerine yer verdiği (homodiegetik) anlatılardır.
Sait Faik‘in hikâyelerindeki anlatıcının odaklanmaları, birinci dönem hikâyelerinde
sabit odaklanmalı anlatıcı ve sıfır odaklanmalı anlatıcının yoğunlukta olduğu görülmektedir.
Sabit odaklanmalı anlatıcı, ikinci dönem hikâyelerinde ve üçüncü dönem hikâyelerinde artıĢ
gösterirken sıfır odaklanmalı anlatıcının ikinci dönem ve üçüncü dönem hikâyelerinde yakın
oranlı olmakla beraber birinci döneme göre oldukça az kullanıldığı tespit edilmiĢtir. Yapılan
incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, anlatıcı ve odaklanma bağlamında Sait Faik‘in
ilk dönem hikâyelerindeki anlatıcı ve odaklanma durumu, ikinci ve üçüncü dönem olarak
kabul edilen hikâyelerine göre farklılıklar göstermektedir. Bununla beraber, ikinci ve üçüncü
dönem hikâyelerinin ise anlatıcı ve odaklanma bakımından birbirlerine benzer oldukları göz
önünde bulundurularak Sait Faik‘in hikâyeciliğinin anlatıcı yöntemine göre üç döneme
ayrılamayarak iki dönemde incelenebileceği söylenebilir.
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ALEKSANDR PUġKĠN'ĠN ERZURUM'A YOLCULUK
SEYAHATNAMESĠNDE GEÇEN TÜRKÇE YER ADLARI,
SÖZCÜKLER VE ĠFADELER
Muhammed TAġKESENLĠGĠL
ORCID ID: 0000-0002-2020-9405

Özet
Çarlık Rusya‘ya karĢı ayaklanan entelektüellerle birlikte Dekabrist Ġsyanı‘nın içinde
bulunduğundan Çar tarafından sürgüne gönderilen, eserleri sansürlenen ve uzun yıllar boyunca
yurtdıĢına gitmesi yasaklanan PuĢkin, sadece 1829 yılında meydana gelen Osmanlı-Rus
SavaĢı‘na Rus ordusuyla birlikte gözlemci, Ģair ve yazar kimliğiyle katılabilmiĢtir. Bu yolculuk,
yazarın ilk yurt dıĢı deneyimini içerdiği için büyük bir öneme sahiptir. Aleksandr PuĢkin,
Moskova‘dan baĢlayarak Kafkasya‘ya, oradan Gürcistan, Kars ve son olarak da Erzurum‘a
kadar ilerlemiĢtir. Erzurum‘a kadar devam eden yolculuğu sırasında tuttuğu gezi notlarını ―1829
Seferinde Erzurum‘a Yolculuk‖ adı altında (Journey to Arzrum during the Campaign of 1829Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года) yayımlamıĢtır. PuĢkin, seyahatnamesinde
objektif bir tutumla olaylara yaklaĢmıĢ; kimi zaman Ruslara, kimi zaman da Türklere karĢı
eleĢtirilerde bulunmuĢtur. Bazı Rus eleĢtirmenleri tarafından soğuk seyahat notları olarak
tanımlansa da bu yolculuk notları, kendinden sonra gelen pek çok önemli Rus yazarını örneğin
Tolstoy, Çehov, Dostoyevski, Gogol gibi derinlemesine etkilemiĢtir.
ġairin diğer eserleri gibi bu eseri de incelendiğinde, onun özellikle doğu medeniyetine ve
kültürüne duyduğu hayranlık hemen göze çarpmaktadır. Yazarın bu ilgisi ve hayranlığı
Kafkasya‘da yaĢadığı sürgün yıllarıyla yakından ilgilidir. PuĢkin‘in bu gezi notlarında doğu
izlenimleri, tasvirleri ve doğuya ait Türkçe ifadeler yer almaktadır. Eserin birçok yerinde Ģair
PuĢkin, mekân ve Ģahıs adlarını Türkçe olarak vermeyi tercih etmiĢtir. Bu bakımdan kısacık
ömrüne çok önemli eserleri sığdırmayı baĢaran Rus edebiyatı ve Ģiirinin kurucusu kabul edilen
Ģair ve yazar PuĢkin‘in geçmiĢ tarihe ıĢık tutan söz konusu bu seyahatnamesinde geçen doğuya
ait Türkçe ifadeler ve kelimeler üzerinde durmaya çalıĢacağız.
Anahtar Sözcükler: PuĢkin, Erzurum‘a Yolculuk, Osmanlı-Rus SavaĢı, Doğu Ġzlenimleri, Gezi
Notları.
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TURKISH PLACE NAMES, WORDS AND EXPRESSIONS IN THE
TRAVELBOOK OF ALEXANDER PUSHKIN'S JOURNEY TO
ERZURUM
Abstract
Pushkin, who was exiled by the Tsar, whose Works were censored and banned for many
years because he was involved in the Dekabrist revolt together with the intellectuals who
rebelled against Tsarist Russia, was only able to participate in the Ottoman-Russian War that
took place in 1829 with the Russian army as an observer, poet, and writer. This journey is of
great importance as it includes the author's first experience abroad. Alexander Pushkin, starting
from Moscow, advanced to the Caucasus, from there to Georgia, Kars, and finally Erzurum. He
published the travel notes he took during his journey to Erzurum under the title "Journey to
Arzrum in the 1829 Campaign" (Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года).
Pushkin approached the events with an objective attitude in his travelbook; He sometimes
criticized the Russians and sometimes the Turks. Although described as cold travel notes by
some Russian critics, these travel notes deeply influenced many important Russian writers who
came after them, such as Tolstoy, Chekhov, Dostoyevsky, Gogol.
When this work of the poet, like his other works, is examined, his admiration for the
eastern civilization and culture is immediately striking. This interest and admiration of the
author are closely related to his exileyears in the Caucasus. In these travel notes of Pushkin,
there are eastern impressions, descriptions, and eastern Turkish expressions. In many parts of
the work, the poet Pushkin preferred to give the names of places and persons in Turkish. In this
respect, we will try to focus on the eastern Turkish expressions and words in this travelbook of
the poet and writer Pushkin, who is considered the founder of Russian literatüre and poetry, who
managed to fit very important works in his short life.
Keywords: Pushkin, Journey to Erzurum, Ottoman-Russian War, Impressions of the East, Travel
Notes.

GiriĢ
Doğu medeniyetine ve doğu kültürüne ait izlere pek çok Rus yazar ve Ģairin eserlerinde
rastlamak mümkündür. Bu yazar ve Ģairlerin baĢında PuĢkin, Lermontov ve Tolstoy
gelmektedir. Bu yazarların ortak özellikleri Kafkas bölgesinde yaĢamıĢ olmaları ve bu sayede
doğu kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulmalarıdır. Tolstoy‘un yazmıĢ olduğu Hacı
Murat, Kazaklar, Sivastopol Hikâyeleri, Kafkas Tutsağı vb. eserleri bu kültürün derin izlerini
taĢımaktadır. Lermontov‘un kısacık ömrüne sığdırdığı önemli eserlerinden olan Zamanımızın
Kahramanı romanı ve Bela adlı öyküsü yine doğu kültürünü yansıtmaktadır. Rus edebiyatı ve
Rus Ģiirinin kurucusu sayılan Ģair ve yazar PuĢkin‘in doğuyla tanıĢması ise Dekabrist1
Ġsyanı‘na katıldığından dönemin Çar‘ı tarafından Kafkas bölgesine sürgüne gönderilmesiyle
baĢlamıĢtır. Yazarın doğuya ait sempatisi bu sürgün yıllarında oluĢmuĢ Kafkas Esiri,
1

14 Aralık 1825 tarihinde çıkan askeri ihtilaldir. Olay Aralık ayında meydana geldiği için "Aralıkçılar Ġsyanı"
Ģeklinde adlandırılmıĢtır.
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Bahçesaray Çeşmesi, Tılsım, Hafızdan adlı Ģiirleri ve Erzurum‟a Yolculuk seyahatnamesi bu
kültürle yoğrulmuĢtur.
Hacılı ‘ya (2012:52) göre Kafkas bölgesinde yaĢadığı yıllarda tanıĢtığı Kafkas halkı,
doğası ve kültürü sayesinde PuĢkin; Türk-Ġslam kültüründen ve doğu medeniyetinden oldukça
etkilenmiĢ ve bu ilgisi eserleri için bir ilham kaynağı olmuĢtur. Türkmen‘e (2007:685) göre
Ģairin doğuya hayranlığının yanı sıra bir de Ġslamiyet‘e olan hayranlığından bahsetmek
gerekir. Hacılı‘nın (2012:50) da ifade ettiği gibi PuĢkin‘in Ġslam‘a olan ilgisi arasında “Büyük
Petro‟nun Arab‟ı‖ olarak adlandırdığı uzun hikâyesinde, Ġbrahim karakteri olarak karĢımıza
çıkan büyük atalarından Hannibal‘ın (1697-1781) Müslüman olmasının da ciddi bir rolü
vardır. Bu bağlamda PuĢkin‘in Ġslamiyet‘i, Ġslam Peygamberini ve Kuran‘ı anlattığı Ģiirlerini
okuyunca Ģairin Ġslamiyet‘e hayranlığı rahatlıkla anlaĢılmaktadır. Bu muhtevaya ait Ģiirlerden
bazıları Ģunlardır: Kuran Taklitleri, Peygamber, Gizli Mağara, İmansızlık. Bu açıdan
bakıldığında Rus edebiyatında doğu ve Ġslam‘a bakıĢ temasını gerçekçi bir Ģekilde Ģiirlerinde
ve öykülerinde iĢleyen ilk Rus edebiyatçısının PuĢkin olduğunu söyleyebiliriz.
Rus edebiyatında doğu kültüründen beslenen Ģair ve yazar PuĢkin‘in gezi notlarından
oluĢan Erzurum‟a Yolculuk seyahatnamesi, Behramoğlu‘na (2001: 211) göre farklı bir
milletin yaĢamına, gelenek ve göreneklerine önyargısız yaklaĢımı, objektif tasvirleri,
PuĢkin'in ince mizahıyla renklendirilmiĢ sevecen, nesnel anlatımıyla Rus gezi edebiyatının
gerçekçi bir örneğidir. PuĢkin‘in Rus ordusuyla beraber Moskova‘dan Tiflis‘e oradan Kars ve
Erzurum‘a kadar süren yolculuğu sırasında tuttuğu gezi notları, aynı adı taĢıyan yapıtını
oluĢturmuĢtur. Bu gezi notlarından bölümler, ilk olarak 1830'da Literaturnaya Gazeta'da, daha
sonra 1835'te tamamlanarak bir bütün halinde Erzurum‘a Yolculuk adı altında 1836 yılı
baĢında Sovremennik dergisinde yayımlanmıĢtır (Behramoğlu,2001: 211). Bu seyahatnameyi
temiz ve berrak Türkçesiyle dilimize kazandıran PuĢkin uzmanı Ģair ve yazar Behramoğlu,
eserle ilgili düĢüncelerini Ģu sözlerle açıklamıĢtır:
Erzurum Yolculuğu, PuĢkin‘in çok yönlü zekâsının, kültürünün ıĢıltılarıyla parlayan bir
yapıttır. Kafkas doğası betimlerinin, yıllar sonra bir baĢka büyük yazarı, Maksim Gorki‘yi
etkilemiĢ olduğu rahatça söylenebilir. SavaĢ alanı betimlerinin ise Sivastopol‘da ve hatta
SavaĢ ve BarıĢ‘ta Lev Tolstoy‘u derinliğine etkilemiĢ olduğu açıklıkla görülebilmektedir.
SavaĢ alanı betimlerinde dönemin siyasal koĢullarının çok ötesinde insancıl bir yaklaĢım
sergiliyor PuĢkin: ―Yolda yanlamasına uzanmıĢ yatan genç bir Türk‘ün cesedi önünde
durdum. 18 yaĢlarında bir delikanlıydı bu. Bir kızınkini andıran solgun yüzü henüz
tazeliğini yitirmemiĢti. Sarığı tozlar içinde, yatıyordu. TraĢlı ensesinde bir kurĢun yarası
vardı...‖ Bu tümceler, bütün tarih kitaplarından çok daha belirgin ve elle tutulurcasına
gözlerimizin önünde canlandırmaktadır bir savaĢ alanı görüntüsünü (Behramoğlu, 2012:1718).

Rus Edebiyatı ve Rus Ģiirinin temel taĢı sayılan PuĢkin'in bu seyahatnamesinde 1800‘lü
yılların Erzurum‘una ıĢık tutulmuĢtur. Dönemin Erzurum‘u farklı yönleriyle, farklı
izlenimlerle ve farklı betimlemelerle anlatılmıĢtır. Eserde Kafkas ve Doğu Anadolu
betimlemeleri, doğu kültürü, doğu medeniyeti, Erzurum-Kars tasvirleri ve savaĢ alanı
betimlemeleri yer almaktadır. Bu eser, Moskova‘dan Kafkasya‘ya, Tiflis‘ten Ordugâha,
SavaĢ, Erzurum Kapılarında, Erzurum‘un Tanımı ve DönüĢ olmak üzere beĢ bölümden
oluĢmaktadır. Eserin anlatıcısı olayları birebir gören, yaĢayan ve Ģahit olan PuĢkin‘den
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baĢkası değildir. Yazarın gezip gördüğü yerler hakkındaki izlenimleri, doğa tasvirleri,
karĢılaĢtığı kiĢiler ile ilgili kiĢisel görüĢleri birinci ağızdan anlatılır. Dolayısıyla ben anlatıcı
eserin tümüne hâkimdir.
PuĢkin, gezinin son durağı olan Erzurum‘u geniĢ bir perspektifle betimler. Erzurum‘u
uzun süre gezer, sokaklarında gezip dolaĢır, kalesini görür, haremi, kervansarayı, seraskerin
sarayını ziyaret eder. Ġzlenimlerine, Ģehrin tarihi dokusuna ve sosyo-kültürel özelliklerine
―1829 Seferi Sırasında Erzurum‘a Yolculuk‖ adlı eserinde geniĢ bir yer ayırır. Adı geçen
eserde PuĢkin‘in gezip dolaĢtığı yerlere ait izlenimlerini yansıtan Türkçe kelimelere sıklıkla
rastlanır. Bazı yerlerde bu Türkçe kelimeler ve ifadeler Kiril harfleriyle yazılmıĢtır. Bu
bağlamda çalıĢmamızda PuĢkin‘in Moskova‘dan Erzurum‘a kadar geliĢ sürecini, ―Erzurum‘a
Yolculuk‖ adı altında yazdığı seyahatnamesinde geçen Türkçe kelimeleri, Türkçe yer adları
ve Türkçe ifadeleri eserden vereceğimiz örnekler ile değerlendirmeye çalıĢacağız. Bu
çalıĢmada ilk olarak PuĢkin‘in edebi sanatı ve kiĢiliği hakkında bilgiler verilecek ardından bu
seyahatnamenin önemi anlatılıp Türkçe kelimeler ve ifadelerin geçtiği cümleler analiz
edilecektir.
Behramoğlu‘na (2001:19) göre Nikolay Gogol, PuĢkin‘le ilgili Ģöyle bir değerlendirme
yapmıĢtır: ―Gerçekte, Ģairlerimizden hiçbiri ondan daha yüksek değildir ve ulusal olarak
adlandırılamaz; bu hak kesin olarak ona aittir.‖ Maksim Gorki ise PuĢkin için, ―Bütün
baĢlangıçların baĢlangıcıdır,‖ demiĢtir. Bu değerlendirmelere mazhar olan Ģair ve yazar
PuĢkin, 26 Mayıs 1799'da Moskova'da dünyaya gelmiĢtir. Baba tarafı, tanınmıĢ soylu bir Rus
ailesinden gelirken; anne tarafı ise Afrika soyundan gelmektedir. Büyük Petro‘nun ArabıАрап Петра великого (Arap Petra velikogo) isimli eserinde bahsettiği üzere PuĢkin,
Ġstanbul‘da Osmanlı padiĢahının sarayında bulunan ve Rus büyükelçisi tarafından Büyük
Petro'ya hediye edilmek üzere satın alınan HabeĢli Abram Hannibal‘ın torununun torunudur
(Figes, 2002: 431).
Figes‘in de belirttiği gibi (2002: 116) ailesi tarafından ihmal edilen PuĢkin'i, anlattığı
masal ve Ģarkılarla dizelerine ömür boyu ilham kaynağı olan köylü bir dadı yetiĢtirmiĢtir. Bu
dadının PuĢkin‘in yaratıcılığı ve dehası üzerindeki etkisi çok büyüktür. Dadısından Rusçayı,
Rus halk masallarını ve köylü hikâyelerini öğrenen PuĢkin; Voltaire, Rousseau gibi
aydınlanmacı Fransız yazarlarını okuma olanağı bulmuĢtur.
Figes‘e (2002:115) göre PuĢkin, diğer Rus yazarları gibi Avrupa' da hiç bulunmamıĢ,
ancak yine de Avrupa havasını solumuĢtur. Çocukken kendisini babasının kütüphanesindeki
Fransız kitaplara gömen PuĢkin, sekiz yaĢında ilk Fransızca Ģiirini yazmıĢtır. Daha sonra
Byron'un Ģiirini keĢfetmiĢ ve çocuk yaĢta çok iyi bir eğitim almıĢtır. Kendisine ―Rus Ģiirinin
güneĢi‖ anlamında solntse russkoy poeziy denilmiĢtir.
Maymin‘e (1981:14) göre PuĢkin‘in yaratıcılığının geliĢmesinde etkili olan
edebiyatçılar yalnızca Voltaire ve diğer Fransız yazarlar değildir; Rus Ģairlerinden Derjavin,
Jukovski ve BatyuĢkov onun dünya görüĢünün değiĢmesinde ve ufkunun geniĢlemesinde daha
fazla rol üstlenmiĢlerdir. PuĢkin‘le Jukovski arasında zamanla öyle güçlü bir bağ oluĢmuĢ ki
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PuĢkin bir düello sonucu ağır bir yara alarak genç yaĢta hayatını kaybedince üstadı Jukovski:
―Rus Ģiirinin güneĢi battı demiĢtir.‖
Behramoğlu‘na (2006:7) göre kendi ülkesi dıĢında Ģiirlerinden çok öykü ve
romanlarıyla tanınan ve dünya yazınına, aralarında Ruslan ve Ludmila, Çingeneler,
Bahçesaray Çeşmesi, Kafkas Tutsağı, Yevgeni Onegin gibi anlatı-Ģiirlerin de bulunduğu ölümsüz bir Ģiir mirası bırakan Ģair ve yazar PuĢkin‘in, Byelkin‟in Öyküleri, Dubrovski, Maça Kızı
vb. öykü ve romanları da en az Ģiir türündeki yapıtları kadar önemli bir yere sahiptir. ġiirin
yanı sıra düzyazı türüne de ağırlık veren PuĢkin, tarihsel romana da yönelmiĢtir. Pugaçev
İsyanı‟nın Tarihi, Yüzbaşı‟nın Kızı, Boris Godunov Tragedyası eserlerinde Rus tarihini,
halkını, derebeylik düzenini, halk ayaklanması gibi tarihsel konuları ustalıkla iĢlemiĢtir.
PuĢkin, doğu kültürünün yanı sıra batı kültürü ve Rus halk kültürünü sentezlediği
eserlerinde, Rus yazın dilini zenginleĢtirmiĢ ve bu dile farklı bir renk katmıĢtır. Otuz sekiz
yıllık kısa yaĢamına sığdırdığı yaratıcılığıyla Rus edebiyatına yeni bir soluk kazandırmıĢtır.
Sıradan insanları ve soyluları alıĢılmıĢın dıĢında gerçekçi bir yöntemle resmetmiĢtir.
Eserlerinde ortaya koyduğu yöntem, ustalıkla çizdiği kahramanlar ve değindiği konularla Rus
edebiyatının ve Ģiirinin geliĢimine katkıda bulunmuĢ; Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Gorki,
Gogol vb. Rus yazarlar için esin kaynağı olmuĢtur.
PuĢkin, Erzurum‘a Yolculuk seyahatnamesinin önsözünde Fransız yazarı V. Fontanier
tarafından 1834 yılında Paris‘te yayımlanan Voyages en Orient, entrepris par ordredu
Gouvernement Français adlı eserde ―hayal gücüyle öne çıkan bir Ģairin tanık olduğu olayları
eserinde anlatmayıp sadece eleĢtirdiği‖ne dair ortaya atılan iddiayı çürütmek için bu gezi
notlarını yayımladığını belirtmektedir (PuĢkin, 1960: 412). Seyahatnamenin geneline
baktığımızda PuĢkin‘in zaman zaman Rus Ordusu Generali Paskeviç‘le ilgili eleĢtirilerine
rastlasak da Ģairin, bu eseri baĢtan sona tenkit amacıyla yazdığını söyleyemeyiz, zira PuĢkin,
eserin önsözünde eserin ne amaçla yazıldığıyla ilgili Ģöyle bir açıklama yapmıĢtır:
Askerlikle ilgili konulara karıĢmam. Bu benim iĢim değil. Belki de Soğanlı‘dan cesur bir
geçiĢ, yani Kont Paskeviç‘in Seraskerle Osman PaĢa‘nın bağlantısını kesme hareketi, iki
düĢman kolordusunun bir gün içinde yenilgisi, Erzurum‘a düzenlenen bir sefer, kısacası
büsbütün zaferle taçlanmıĢ bu olaylar, savaĢla ilgilenen kiĢilerin (örneğin, ticaret konsolosu
Bay Fontagnier, Doğu gezisinin yazarı) gözünde alay konusu olabilir, ancak beni çadırına
kabul eden ve büyük kaygılarının ortasında bana iltifat etmeye zaman bulan ünlü komutan
hakkında hiciv yazmaktan utanırdım. Nankörlük suçlaması, gereksiz eleĢtiri veya yazınsal
eleĢtiri karĢılıksız kalmamalıdır. Bu yüzden bu önsözü yazmaya ve 1829 seferi hakkında
yazdığım her Ģey gibi seyahat notlarımı yayınlamaya karar verdim (PuĢkin, 1960: 412).

PuĢkin‘in Erzurum‘a yolculuğu Moskova‘dan hareket etmesiyle baĢlar ve Kafkasya
üzerinden Türkiye sınırlarına kadar sürer. Bu seyahat PuĢkin‘in Kafkasya‘ya ikinci gidiĢidir.
Figes‘e (2002:450) göre bir önceki gidiĢinde yani 1820'lerin baĢında Kafkasya'ya sürgüne
gönderildiğinde yabancı bir ülkeye gidiyormuĢ gibi düĢünmüĢtür: "Kendi sınırsız Rusya‘mın
ilerisine hiç gitmemiĢtim," diye yazmıĢtır, ancak Kafkasya'ya ondan on yıl sonra giden
Lermontov, burayı "manevi anavatanı" olarak benimsemiĢ ve dağlarından kendisini "bir
evlat" olarak kutsamalarını istemiĢtir.
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PuĢkin, gezi sırasında ilk olarak Tiflis‘i ziyaret etmiĢ ve hamamlarında yıkanmıĢtır.
Gezi notlarında ―Ömrüm boyunca ne Rusya‘da ne de Türkiye‘de, Tiflis hamamlarından daha
güzeline rastlamadım‖, diye yazmıĢtır (PuĢkin, 1960: 430). Aynı yılın haziranında, Kars
üzerinden Erzurum‘a doğru hareket eden Rus ordusuna katılmıĢtır. Tiflis'ten at sırtında
ayrıldığında yolda Akıldan Bela eserinin yazarı, PuĢkin ve Gogol'le birlikte XIX. yüzyıl Rus
gerçekçi edebiyatının duayenlerinden Aleksandr Griboyedov'un (1795- 1829) bir öküz
arabasının üzerinde, tahta bir sandık içerisinde taĢınmakta olan cesediyle karĢılaĢmıĢtır.
Griboyedov, Tahran'daki Rus Elçiliği'nde görevliyken bir ayaklanma ortaya çıkmıĢ ve elçiliği
basan kiĢiler tarafından öldürülmüĢtür. Daha önce Dekabrist arkadaĢlarının idamlarına tanık
olan PuĢkin, bu sefer de böyle trajik bir durumla karĢılaĢmıĢtır (Behramoğlu 2001: 211).
Gözlem yeteneği güçlü bir yazar olan PuĢkin, Kafkasya‘da yaĢayan Türk boylarından
Kalmuklar‘ın sosyal yaĢamları hakkında bilgiler vermiĢ ve izlenimlerini Ģöyle aktarmıĢtır:
Geçen1erde atlarım koĢuluncaya kadar bir Kalmuk kibitkasına (yani üstüne beyaz, keçe
gerilmiĢ çubuklarla kaplı yuvarlak çadıra) gittim. Kibitkanın yanında Orlovski'nin yanılmaz
kurĢun kaleminin bize tanıttığı tüylü atlar otluyordu. Kibitkada koca bir Kalmuk ailesi,
buldum; kazan ortada kaynıyor, duman üstteki delikten çıkıyordu. Çok güzel genç bir
Kalmuk kızı tütün içerek dikiĢ dikiyordu. Yüzü esmer, yanık, dudakları kıpkırmızı, diĢleri
inci gibiydi. Kalmuk soyunun değiĢmeye baĢladığını görüyordum: Yüzlerinin ilkel çizgileri
yavaĢ yavaĢ kayboluyordu (PuĢkin, 1961:19).

PuĢkin‘in bahsettiği Kalmuk çadırı, Gülensoy‘a (2010: 14) göre Orta Asya'da Kırgız ve
Kazakların kullandığı, adına yurt (curt/jurt) ya da ―boz üy‖ dedikleri Türk çadırıdır. Moğollar
da adına kerege dedikleri bu çadırı kullanmaktadırlar. Kafkas ‘ya yolculuğu esnasında PuĢkin,
bir süre sonra ―крепость Минарет‖ (Minare Kalesi) olarak tanımladığı Türklere ait tarihi bir
yapıdan bahsetmektedir. Bu tarihi yapının etrafında vebadan ölenlerin mezarları olduğunu
bildirir. PuĢkin burayı Ģu Ģekilde betimlemiĢtir:
Ġlk güzel yer Minare kalesiydi. Ona yaklaĢırken bizim kervan çok güzel bir dereden,
ıhlamur ve çınar ağaçlarıyla örtülü höyükler arasından geçiyordu. Bunlar vebadan ölen
birkaç bin kiĢinin mezarlarıydı. BulaĢık küllerin meydana getirdiği türlü renkler
beliriyordu. Sağda karlı Kafkas parlıyordu; önde kocaman ormanlık bir dağ yükseliyordu;
onun arkasında bir kale vardı; etrafında, bir zamanlar Büyük Kabarda'nın baĢlıca dağ köyü
olan yıkılmıĢ Tatartub'un izleri görünüyordu. Tek baĢına duran ufakça bir minare yok
olmuĢ büyük bir köyün varlığını gösteriyordu. KurumuĢ bir selin kıyısındaki taĢ yığınları
arasında boylu boyunca yükseliyordu. Ġçinin merdiveni daha bozulmamıĢtı. ġerefeye
çıktım, buradan artık mollanın sesi yükselmiyordu. Orada ünsever gezmenlerin tuğlalara
kazıdığı bilinmeyen birkaç isim gördüm (PuĢkin, 1961:21).

ġair, burada minare ve molla sözcüklerini Türkçe aslına bağlı kalarak Kiril harfleriyle
yazmıĢtır.
PuĢkin, bundan sonra yol boyunca karĢısına çıkan mezarlardan bahsetmekte ve bunların
taĢlarında (Arap harfli) eski yazılar bulunduğunu ve bunların baĢında bir kılıç ile damga
iĢlenmiĢ bulunduğunu belirtmektedir. ġairin bu notlarından oradaki Türk kültürünün bir
anıtından söz edildiği anlaĢılmaktadır. PuĢkin, bir Türkçe ifade olan ―tamga‖ тамга
kelimesini aynen kullanmıĢtır. PuĢkin‘in kullandığı bu kelime Rus edebiyatına geçen Türkçe
kelimelerden birisidir (Kaynak, 1976: 232).
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PuĢkin, daha sonra Vladikafkas‘a ulaĢır. Buradan bahsederken, burasının eskiden bir
Türk yer adı olan Кап-кая ―Kâp-kaya‖ yani kapı köy adını taĢıdığından bahsetmektedir
(PuĢkin, 1885: 12). Bu bölgede yaĢayan Osetinlerden bahsederken bu halkın çadra (Azeri
Türkçesinde çarĢaf) giydiklerini ve ondan çekinip (PuĢkin‘den) baĢlarını öne eğip
yürüdüklerini yazmıĢtır (PuĢkin, 2006:507). ġair bu izlenimlerini Ģu Ģekilde aktarmıĢtır:
Osetinler, Kafkasya'da yaĢayan halkların en yoksul oymağıdır; kadınları çok güzeldir,
söylendiğine göre de yolculara karĢı çok güler yüzlüdürler. Kalenin kapısında iki kiĢiye,
hapisteki bir Osetin'in karısıyla kızına rastladım. Ona yemek götürüyorlardı. Ġkisi de sakin
ve cesur görünüyordu; ama ben yaklaĢınca ikisi de baĢlarını yere eğdiler, yırtık pırtık
çadralarına (çarĢaf) sarıldılar. Kaleye Çerkezlerin amanatlarını (rehine), canlı güzel erkek
çocukları gördüm. Hep yaramazlık ediyor, kaleden kaçıyorlar. Acınacak bir halde
tutuyorlar onları. Yırtık pırtık elbiseler içinde, yarı çıplak, iğrenç derecede pis dolaĢıyorlar.
Bazılarında ağaçtan laleler gördüm. Serbest bırakılan amanatlar Vladikafkas'ta bulunmuĢ
olmalarına belki de acımıyorlar (PuĢkin, 1961:24).

ġair, burada Osetinlerin sosyal hayatlarından ve yaĢam tarzlarından bahsetmiĢtir.
Türkçe sözcükler olan çadra ve amanat‟ ı aslına bağlı kalarak aynı Ģekilde kullanmıĢtır.
ġairin yol boyunca gözlemledikleri, Doğu Anadolu betimlemeleri ve doğuya ait ifadeler
eserin tümüne hakimdir. Birçok yerde yer ve kiĢi adlarını Türkçe vermeyi seçmiĢtir. ġair,
eserin „Türk Konukseverliği‟ baĢlığı altında anlattığı bir olayda ―kervansaray‖ ve ―ver bana
at‖ ifadelerini değiĢtirmeden olduğu gibi kullanmıĢtır:
Attan sıçrayıp indim, ilk sakliyaya girmek istedim, ama ev sahibi kapıda göründü, çıkıĢarak
beni geri itti. Onun bu selamına kamçıyla karĢılık verdim. O bağırıp çağırmaya baĢladı;
halk toplandı. Kılavuzum, sanırım, beni savundu. Kervansarayı gösterdiler bana; ahıra
benzer büyük bir sakliyaya girdim; yamçıyı serebileceğim bir yer yoktu. At istedim. Türk
muhtar yanıma geldi. Söylediği ve benim anlamadığım bütün sözlere verdiğim tek karĢılık
Ģuydu: Ver bana at. Türkler razı olmuyorlardı. Nihayet onlara para göstermek (bununla da
baĢlamak) gerektiğini anladım. Atı hemen getirdiler, bana da 'kılavuz verdiler (PuĢkin,
1961:45).

Kars‘a yaklaĢan PuĢkin, yağmur yağdığı için kasketinin üzerine baĢlığını geçirdiğini
belirtir ve ―baĢlık‖ kelimesini Rusçada ―башлык‖ olarak kullanır. Bu sözcük, Türkçeden
Rusça ‘ya geçen binlerce sözcükten birisidir. PuĢkin‘in bunun gibi pek çok Türkçe kelimeye
eserinde yer verdiğini gözlemleyebiliriz: Минарет (Minaret) Minare, Караван-сарай
(Karavan-saray) Kervansaray, Делибаш (DelibaĢ) DelibaĢ, Сераскир (Seraskir) Serasker,
Паша (PaĢa) PaĢa, Дервиш (DerviĢ) DerviĢ, Харем (Harem) Harem, vb (Dibekoğlu ve Ünsal,
2016:176).
ġair, Ararat dağı ―Ağrı Dağı‖ (gerçekte Ermenistan‘da bir dağ olan Alegez ―Alagöz‖
dağını görmüĢ ancak Ağrı Dağı sanmıĢtır) ve Kars‘ın Arpaçay kasabasını da gezi notlarında
betimlemiĢ ve bu özel isimleri Арарат, Арпачай Ģeklinde yazmıĢtır:
GüneĢ doğuyordu... Dupduru gökyüzünde iki baĢlı, karlı bir dağ parlıyordu. Gerinirken:
''Ne dağı bu?'' diye sordum. ''Ararat'' dediler. Seslerin etkisi ne kadar güçlü! Var gücümle
baktım bu efsanevi dağa. Yenilenme ve yaĢam umuduyla onun doruğuna yanaĢan Nuh'un
gemisini, biri ölümün öteki barıĢın simgeleri olarak uçup gelen kuzgunla güvercini gördüm.
KarĢımızda, aĢmak zorunda olduğumuz bir ırmak parıldamaya baĢladı: 'ĠĢte Arpaçay!'' dedi.
Arpaçay!.. Yani sınır!.. Doğrusu Ararat'a bedeldi bu. Anlatılmaz bir yürek çarpıntısıyla
atımı ırmağa doğru dörtnala kaldırdım. Ömrümde ilk kez yabancı bir ülkeye giriyordum.
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Sınır, içimde gizemli duygular uyandırırdı hep. Yolculuk, çocukluğumdan beri beni en çok
saran bir hayaldi (PuĢkin, 2006: 527).

ġair, Kars‘a kısa bir mesafe kala bir Ermeni köyünde bir çörek yediğini ve tadını hiç
beğenmediğini yazmıĢtır. Bu ifadeyi чюрек ―çürek‖ Ģeklinde kullanmıĢtır:
Kars'a kadar daha 75 verstim kalmıĢtı. AkĢama doğru bizim ordugâhı göreceğimi
umuyordum. Hiçbir yerde durmadım. Yarı yolda dağda bir ırmak kıyısındaki Ermeni
köyünde öğle yemeği olarak lanet bir çürek, Daryal Boğazı‘nda Türk esirlerinin o kadar
özledikleri pide Ģeklinde piĢmiĢ yarı yarıya kül bir Ermeni ekmeği yedim. Türk esirlerinin
hiç sevmedikleri kara Rus ekmeğinin bir dilimine ne vermezdim Ģimdi (PuĢkin, 1855:37).

Rus iĢgali altındaki Kars‘a ayak basan PuĢkin, Ģehrin dar sokaklarından,
hamamlarından, kalesinden bahseder: ―EriĢilmez savunma mevzilerine ve yalçın bir kaya
üstüne kurulmuĢ kaleye baktıkça, Kars'ı nasıl ele geçirebildiğimize ĢaĢıp kalıyordum‖, diye
yazmıĢtır gezi notlarında (PuĢkin, 2006:530). ġair, Soğanlı Tepeleri‘ni Rusça саганлы
―saganlı‖ Ģeklinde hiç değiĢtirmeden vermiĢtir: ―Arazi gittikçe yükseliyor, Soğanlı (eski
Toros) sıradağlarının ilk tepeleri görülmeye baĢlıyordu,‖ diye yazmıĢtır (PuĢkin, 1855:40-41).
Ararat (Ağrı Dağı) eteklerinde 300 kadar Yezidi ailesinin yaĢadığından bahseden
PuĢkin, onların inançları üzerine söylenenlerin doğru olup olmadığını sorgulamaya baĢlamıĢ
ve burada Allah‘ın adını Rus alfabesiyle Аллах ―Allah‖ Ģekliyle yazmıĢtır:
Yezidi‘den mezhepleri hakkında gerçeği öğrenmeye çalıĢtım. 'Soruma verdiği karĢılıkta:
Yezidilerin Ģeytana taptıkları söylentisinin boĢ bir masal olduğunu, tek bir tanrıya
inandıklarını söyledi. Onların inancına göre Ģeytana lanet okumak gerçekten de yakıĢıksız,
bayağı bir Ģeydir, çünkü o (Ģeytan) Ģimdi zavallıdır, ama zamanla bağıĢlanabilir, Allah‘ın
merhametine sınır konmaz. Bu açıklama beni yatıĢtırdı. Yezidilerin Ģeytana tapmadıklarına
çok memnun olmuĢtum; sapınçları bana artık çok daha bağıĢlanabilir geliyordu (PuĢkin,
1961:52).

ġair, seyahatnamesinde Serasker ve Paşa terimlerini de Rus alfabesiyle Türkçe aslına
uygun yazmıĢtır:
ĠĢte o anda bütün görebildiklerim bunlar. 30.000 kiĢilik bir kuvvetle Hakkı PaĢa‘ya
katılmaya giden Erzurum seraskerinin bu savaĢta bozguna uğradığını akĢam öğrendim.
Serasker Erzurum'a kaçmıĢtı; Saganlu'ya çekilen kuvvetleri dağılmıĢtı, topçu ele
geçirilmiĢti; Hakkı PaĢa elimizde yalnız kalmıĢtı. Kont Paskeviç toparlanmasına meydan
vermedi (PuĢkin, 1855:49).

Yolculuk boyunca edindiği izlenimleri çok canlı resimlerle betimleyen PuĢkin, bir
Tatarın ağır Ģekilde yaralandığını ve baĢında bir imamın dua ettiğini gözlemler. Burada imamı
kastederek molla sözcüğünü Rus alfabesiyle мулла ―mulla‖, Ģeklinde yazmıĢ ve sözcüğün
aslına bağlı kalmıĢtır:
Dereye yaklaĢırken görülmemiĢ bir manzara ile karĢılaĢtım. Bizim Tatar beylerinden biri
bir ağacın altında ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç bir çocuk olan gözdesi yanında hüngür
hüngür ağlıyordu. Bir molla diz çökmüĢ dua okuyordu (PuĢkin, 1855:51).

Hasankale‘ye yaklaĢırken ―Kayalıklı kıyılarında hızla akan Aras'ı gördük‖, diyen Ģair
PuĢkin, Aras‘a Аракс ―araks‖; Hasankale‘ye (Erzurum‘un ilçesi) ise Гассан-кале
―Gassankale‖ demiĢtir (PuĢkin, 1855:52). Hasankale için ―Erzurum‘un anahtarı sayılır‖,
ifadesini kullanan PuĢkin, bu ilçeye 15 verst uzaklıkta bulunan Çobandede Köprüsü için
Чабан-кепри ―Çabankepri‖ ifadesini kullanmıĢtır (PuĢkin, 1855:52).
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Hasankale‘den 15 verst uzakta eĢit olmayan yedi tonoz üzerine çok güzel ve cesurca
kurulmuĢ bir köprü vardı. Rivayete göre onu dağın tepesinde dünyadan el çekmiĢ olarak
ölen zenginleĢmiĢ bir çoban kurmuĢ, onun bu ıssız yerdeki iki çam ağacının gölgelediği
mezarı bugüne kadar gösterilir. Yakın köy ve kasaba halkları akın akın onu ziyarete gelir.
Köprüye Çoban Köprüsü diyorlar. Tebriz yolu onun üstünden geçer (PuĢkin, 1961:54).

26 Haziran‘da Erzurum‘un beĢ verst uzağındaki dağlarda bulunduklarını söyleyen Ģair,
bu dağlara Ак-даг ―Akdag‖ denildiğini yazmıĢtır gezi notlarında:
26 Haziran‘da Erzurum'un beĢ verst uzağındaki bir dağda bulunuyorduk. Bu dağa Akdağ
deniliyor; kireçli bir dağ. Beyaz, ince bir toz gözlerimizi yakıyordu; dağların hüzünlü
görünüĢü insana tasa veriyordu. Erzurum'un yakınlığı, yürüyüĢün sona ereceği inancı bizi
teselli ediyordu (PuĢkin, 1961:60).

Erzurum‘un doğusunda bulunan Topdağı‘na Топ-даг ―Topdag‖ diyen Ģair, Rus
Ordusu‘nun bu dağda bulunan bir Türk bataryasını püskürtüp Topdağı‘nı ele geçirdiğini ve 27
Haziran günü Rus bayrağının Erzurum Kalesi‘nde dalgalandığını yazmıĢtır:
Ertesi gün ordumuz ilerlemeye baĢladı. Erzurum'un doğusunda, Top Dağı tepesinde bir
Türk bataryası vardı. Alaylar Türk tüfeklerine bando mızıkayla karĢılık vererek bataryanın
üstüne yürüdüler. Top Dağı ele geçirildi. ġair Yuzefoviç'le birlikte oraya gittim. Kont
Paskeviç kurmayıyla birlikte, ele geçirilen topun baĢındaydı. Kalesi, minareleri, birbiri
üstüne abanan yeĢil damlarıyla Erzurum gözlerimizin önüne seriliverdi (PuĢkin, 2006: 546).

PuĢkin, seyahatnamenin son bölümünde Erzurum‘la ilgili gerçekçi ve geniĢ tasvirlere
yer vermiĢtir. Erzurum‘un Ruslar tarafından iĢgal ediliĢ sürecine tanıklık ettiği bu yolculukta
bu kenti Ģöyle betimlemiĢtir: ―Erzurum, Asya Türkiye‘sinin baĢkenti sayılmaktadır. Nüfusu
100.000 hesap ediliyor, ama sanırım bu, çok kabartılmıĢ bir rakam. Evler taĢ, damlar çimle
örtülü, yüksekten bakılınca kente çok acayip bir manzara veriyor bu‖ (PuĢkin, 1961:64).
Erzurum‘u uzun süre gezer, sokaklarında dolaĢır, kalesini görür, kalede bulunan saat kulesiyle
ilgili olarak ―Asya kentlerinde bir tek Erzurum‘da saat kulesi var onun da saati iĢlemez‖
yorumunu yapar (PuĢkin, 1961:66). Cami ve mescitleriyle ilgili ―Camiler alçak ve karanlık.
Kentin dıĢında bir mezarlık var. Anıtlar, genel olarak, sarıklı mezar taĢlarından ibaret‖
ifadelerini kullanır (PuĢkin, 1961:65). Seraskerin sarayını ziyaret eder. Ġzlenimlerine, Ģehrin
tarihine, sosyo-kültürel özelliklerine bu eserinde yer verir. ġehrin sokaklarının durumundan,
çeĢmelerinden, bahseder: ―ÇeĢmeler her yerde bol. Hepsinde zincirle bağlı teneke taslar var;
iyi yürekli Müslümanlar buradan su içip dua ederler‖ notunu düĢer (PuĢkin, 1961:65).
Erzurum‘un ikliminde bahsederken; ―Erzurum'un iklimi serttir. Kent, deniz yüzeyinden 2.100
metre yüksekteki bir derede kurulmuĢtur. Onu çevreleyen dağlar yılın büyük bir bölümü karla
örtülüdür. Toprak ormansız ama verimlidir‖ demiĢtir.
PuĢkin, yolculuğuna son verirken her yönüyle bizlere tam bir Doğu Anadolu ve
Erzurum panoraması sunmuĢtur. ġair, eserinin sonunda Erzurum‘da vebanın baĢ gösterdiğini
ve Türk askerlerin vebalı arkadaĢlarına gösterdikleri Ģefkatin kendisini bile utandırdığını ve
bu olaydan çok etkilendiğini yazmıĢtır. Bunu görür görmez Avrupalı oluĢundan utanan Ģair,
kısa bir süre sonra Erzurum‘dan ayrılmıĢtır.
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Sonuç
Bu çalıĢmada kendi ülkesinin sınırlarını aĢıp dünya edebiyatına damgasını vuran Ģair ve
yazar PuĢkin‘in Rus Ordusuyla beraber Erzurum‘a kadar geliĢ sürecinde tuttuğu ve 1835
yılında yayımladığı gezi notlarında yer alan Türkçe sözcükler, ifadeler ve yer adları
anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢmada, Ģairin eserinde pek çok yer adını ve Türkçe sözcüğü
Kiril harfleriyle öz Türkçe yazdığı saptanmıĢtır. Bu ifadelerin geçtiği cümleler, Ģairin kendi
eserlerinden kaynak gösterilerek elde edilmiĢtir.
ġair ve yazar PuĢkin‘in Doğu kültürüne ve medeniyetine olan ilgilisi anne tarafından
doğulu olması ve Kafkas sürgünündeki yıllara uzanmaktadır. Erzurum yolculuğuyla da bu
bağlılık iyice pekiĢmiĢtir. Bu yolculuk sayesinde doğu kültürünü daha yakından tanıma
fırsatını bulmuĢ; yolculuğu boyunca geçtiği yerlerin coğrafi özelliklerini, toplumsal ve beĢerî
yönlerini yansıtmıĢtır. Gözlem yeteneği sayesinde Erzurum‘u çok geniĢ bir perspektiften ele
almıĢ ve tarihi bilgiler ıĢığında bu kenti betimlemiĢtir.
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MĠRZA FETHALĠ AHUNDZADE‟NĠN HACI KARA
KOMEDĠSĠNDEKĠ KARAKTERLERĠN TOPLUMDAKĠ YERĠ
Nergiz Gahramanlı*
ORCID NO: 0000-0001-9347-2469
Özet
Mirza Fethali Ahundzade klasik edebiyat tarihinde yeni bir sayfa açan büyük
Ģahsiyetlerdendir. O, Azerbaycan edebiyat tarihinde eleĢtirel gerçekliğin, tiyatronun ve realist
nesrin kurucusudur. Aynı zamanda önemli maarifçi ve materyalist felsefecidir. Azerbaycan
edebiyatının geliĢmesinde önemli katkıları vardır. Ömrünün büyük kısmını alfabeyle
mücadeleye sarf etmiĢ ve yeni alfabe layihası tertip etmiĢtir. Onun Latin alfabesine geçme
arzusu 1926 yılında hayata geçmiĢtir. Edebi hayata Ģiirle baĢlamıĢ, tarihi, edebi, felsefi
makaleler kaleme almıĢtır.
Yeni edebi türlerin teĢekkülü ve geliĢmesi, halkın sosyal siyasi hayatında oluĢan
değiĢiklikler, yeni fikirler getirir. Tiyatro bu fikirleri yaymak için en uygun türdü. Ahundzade
dram türleri içerisinde komediyi daha çok sevmiĢ ve yeni edebiyatın temel taĢlarını bu türde
yazdığı eserlerle koymuĢtur. Devrin sosyal siyasi problemleri, halkın zaruri ihtiyaçları, satirik
eserler ve komedi için zengin malzeme, komik durumlar yaratmıĢtır. Onun komedileri özellikle
bu meselelerden doğmuĢtur. Bunda Moliere‘in ve Gogol‘ün de etkisi büyüktür. Derin gözlem
yeteneğine sahip olan yazar, piyeslerinin konusunu gerçek hayattan almıĢtır. Bu eserler
yazıldıkça gazetede yayımlanmıĢ ve sahnede baĢarıyla oynanmıĢtır. Ahundzade‘nin dram
faaliyeti ve baĢarısı ġark ülkelerindeki yazarları da etkilemiĢ ve onları bu alanda
heveslendirmiĢtir.
Komedileri arasında özellikle Sergüzeşt-i Merd-i Hesîs ya da karakterinin adıyla bilinen
Hacı Kara büyük baĢarı kazanmıĢtır. Hacı Kara Azerbaycan tiyatrosunun klasik
eserlerindendir. Uzun süre oynanan bu eserin büyük tarihi önemi vardır. Tiyatronun
geliĢmesinde, realist oyuncuların yetiĢmesinde bu komedinin rolü büyüktür. Komedinin
baĢkahramanı Hacı Kara‘dır. Eserdeki dramatik tartıĢma onun etrafında geliĢir. Piyesin konusu
cimriliktir. Dünya edebiyatında çok kullanılan bu konu Azerbaycan edebiyatı için yeni idi.
Eserde onun gülünç hareketleri tasvir edilerek cimriliği ortaya çıkartılır. Dünya edebiyatında
yazılan cimri tipleri birbiri ile birleĢmiĢ olsalar da kendi ferdi özellikleri ile farklıydı.
Ahundzade de bu eski konuyu yenilemiĢ ve kendinin orijinal cimri karakterini yaratmıĢtır. Hacı
Kara cimriliğin genel özellikleriyle beraber Azerbaycan‘ın sosyal iktisadi durumundan doğan
milli özelliklerini de yansıtmıĢtır. Bu açıdan baktığımızda Hacı Kara yeni ve orijinal bir tipti.
Bu çalıĢmada, Hacı Kara piyesinde yer alan karakterlerin kiĢilik özelliklerini ve
toplumdaki yerini değerlendireceğiz.
Anahtar Sözcükler: Ahundzade, Hacı Kara, piyes, cimri, karakter.
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THE PLACE OF THE CHARACTERS IN MIRZA FETHALI
AKHUNDZADE'S HAJI KARA COMEDY IN SOCIETY
Abstract
Mirza Fathali Akhundzade is one of the great personalities who turned a new page in the
history of classical literature. He is the founder of critical realism, theater and realist prose in the
history of Azerbaijani literature. Also he is important educator and materialist philosopher. He
made important contributions to the development of Azerbaijani literature. He spent most of his
life in the struggle with the alphabet and prepared a new alphabet script. His desire to switch to
the Latin alphabet was realized in 1926. He started his literary life with poetry and wrote
historical, literary and philosophical articles.
The formation and development of new literary genres, changes in the social and political
life of the people bring new ideas. The most appropriate genre to spread these ideas was theater.
Akhundzade liked comedy more among the drama genres and laid the foundation stones of the
new literature with the works he wrote in this genre. The social and political problems of the
period, the essential needs of the people, create rich material and funny situations for satirical
works an comedy. His comedies are born out of these issues specifically. Moliere and Gogol
also had a great influence on this. The author, who has deep observation skills, took the subject
of his plays from real life. As these works were written, they were published in the newspaper
and played on the stage successfully. Akhundzade's drama activity and success also influenced
the writers in the Eastern countries and encouraged them in this field.
Among his comedies, especially Sergüzeşt-i Merd-i Hesîs, or Haji Kara, known by the
name of his character, gained great success. Haji Kara is one of the classical works of the
Azerbaijani theatre. This work, which has been played for a long time, has great historical
significance. This comedy has a great role in the development of the theater and the training of
realist actors. The protagonist of the comedy is Haji Kara. The dramatic discussion in the work
develops around him. The subject of the play is stinginess. This subject, which was widely used
in world literature, was new to Azerbaijani literature. In the work, his stinginess is revealed by
depicting his ridiculous movements. Although the stingy types written in world literature were
united with each other, they were different with their individual characteristics. Akhundzade
renewed this old theme and created his original stingy character. Along with the general
characteristics of stinginess, Haji Kara also reflected the national characteristics arising from
the social economic situation of Azerbaijan. From this point of view, Haji Kara was a new and
original type.
In this study, we will evaluate the personality traits of the characters in the play of Haji
Kara and their place in society.
Keywords: Akhundzade, Haji Kara, play, stingy, character.
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GiriĢ
Mirza Fethali Ahundzade 1812 yılında Nuha (Ģimdiki ġeki) Ģehrinde doğmuĢtur. Onun
babası Tebriz‘in Hamne kasabasındandır. Annesi ise ġeki‘dendir. Fethali baba taraftan ―eyalet
hâkimleri‖ [muhtar] nesline mensuptur. Dedesi Hacı Ahmet‘in vefatından sonra babası Mirza
Mehemmedtağı uzun yıllar Hamne kasabasının ve etraftaki köylerin kendhudası [muhtar]
olmuĢtur. XIX yüzyılın baĢlangıcında Fethali‘nin babası ile Güney Azerbaycan‘ın hâkim
daireleri arasında ihtilaflar olmuĢtur. Bunun sonucunda görevinden atılmıĢ ve servetine el
konulmuĢtur. Maddi durumu kötüleĢen Mehemmedtağı ailesini Hamne‘de bırakıp (Kuzey
Azerbaycan‘a) ġeki‘ye gitmiĢ ve burada ticaretle uğraĢmaya baĢlamıĢtır. 1810-1811 yıllarında
ġeki‘nin tanınan ruhanilerinden Ahund Hacı Alesker‘in kardeĢinin kızı Nane Hanım‘la
evlenmiĢtir. Bir sene sonra Fethali doğmuĢtur. Nane Hanım onun ikinci hanımıdır. Birinci
hanımı Hamne‘de yaĢıyordu. 1814 yılında Mirza Mehemmedtağı ailesini Hamne‘ye götürür.
Böylece Fethali çocukluk yıllarını Güney Azerbaycan‘da babasının yanında geçirir. 1821
yılında Nane Hanım eĢinden ayrılır ve oğlu Fethali‘yi de alarak amcası Hacı Alesker‘in
yanına gider ve onun yanında yaĢamaya baĢlar. Bulunduğu bölgede Hacı Alesker‘in oğlu gibi
tanınan Ahundzade, babasının soyadını değil, annesinin amcası Hacı Alesker‘in soyadını
kullanır.
Fethali baĢarılı bir çocuktu. Onun bu baĢarısını gören Hacı Alesker, tahsili ve terbiyesi
ile ilgilenmeye baĢlar. O, Fethali‘yi ruhani yetiĢtirmek istiyordu. Önce ona Kur‘an‘ı öğretir.
Kur‘an‘ı bitirdikten sonra Farsça ve Arapça kitaplardan dersler vermeye baĢlar.
Hacı Alesker 1832 yılında Mekke‘ye gittiği zaman Fethali‘yi Gence‘ye götürür ve
medreseye yazdırır. O, burada Molla Hüseyin‘den mantık ve fıkıh derslerini alır. Fethali
medresede meĢhur Azerbaycan Ģairi Mirza ġefi Vazeh‘le tanıĢır. Bu tanıĢıklık onun
fikirlerinin geliĢmesinde önemli rol oynar.
Ruhanilikten uzaklaĢmak isteyen Fethali devlet hizmetine girmek ister. 1834‘te Hacı
Alesker onu Tiflis‘e götürür. Burada Kafkas idaresi ġark dilleri mütercimi ―Ģagirdi‖ [öğrenci]
vazifesine tayin edilir. Göreve baĢladıktan sonra Rusça bilgisini artırmaya baĢlar. Kısa sürede
bu dili mükemmel bir Ģekilde öğrenir.
Tiflis, Mirza Fethali‘nin düĢüncelerinin geliĢmesinde önemli rol oynamıĢtır. Burada bu
yıllarda dönemin önemli aydınları yaĢamakta, Shakespeare, Moliere, PuĢkin, Gogol vb.
klasiklerin eserleri yayılmakta idi.
Ahundzade1836 yılında Tiflis Kaza mektebine Türkçe öğretmeni olarak tayin edilir.
Burada 1840 yılına kadar çalıĢır sonra yerine hocası Mirza ġefi Vazeh geçer. Bu yıllarda
Tiflis‘te yaĢayan Dekabrist yazar Aleksandr Bestujev Marlinski ile tanıĢır, onun yardımı ile
Rus klasiklerini okumaya baĢlar ve ―Rus Ģiirinin güneĢi‖ olarak adlandırılan Puskin‘i tanır.
1837 yılında PuĢkin‘in düelloda öldürülmesi haberi Rus yazarlarını sarstığı gibi
Ahundzade‘yi de çok sarsar. O, ―A.S. PuĢkin‘in Ölümüne ġark Poeması‖ nı yazar.
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Ahundzade devlet hizmetinde çalıĢtığı zaman birçok ülkeye seyahat etmiĢtir. 1848
yılında Ġran‘a gitmiĢ, Tebriz ve Tahran‘ı gezmiĢ, o yerlerin durumunu yakından görmüĢtür.
―Feteli Hamne‘de feodal-patriarkal hayatın acı manzaralarını, insan hukukunun, insan
liyakatının amansızcasına çiğnenmesini daha çocuk yaĢlarında kendi gözleri ile görmüĢ,
hissetmiĢtir‖ (Köçerli, 1999: 32). Bu gezi ona gelecek eserleri için konu ve malzeme
vermiĢtir. Ahundzade Ġran‘a gittiği zaman Hamne‘ye de uğramıĢ ve üvey kardeĢleri ile
görüĢmüĢtür.
1842 yılında Hacı Alesker‘in kızı Tubu Hanım‘la evlenmiĢtir. 13 çocuğu olmuĢ, ancak
ikisi hayatta kalmıĢtır. Ahundzade oğlu ReĢid ve kızı Nisa‘nın eğitimine dikkat etmiĢ, kızının
tahsili ile kendisi meĢgul olmuĢ, ona Frasça ve Rusça öğretmiĢ, çağdaĢ eğitim almasını
sağlamıĢtır. Oğlu ReĢit Tiflis‘te klasik ―Gimnaziya‖yı bitirdikten sonra Belçika
Üniversitesi‘nde mühendislik okumuĢtur (Gasımzade, 1982: 70).
1850-1855 yılları arasında yazdığı altı komedisi ile yeni Azerbaycan tiyatrosunun
temelini atmıĢ, 1857 yılında meĢhur ―Aldanmış Kevakib‖ yahut ―Hekâyet-i Yusif Şah‖ eserini
yazmıĢtır.
Ahundzade‘nin bu yıllarda iki arzusu vardı. Arap alfabesini değiĢtirmek ve
―Kemalüddövle Mektupları‖ adlı felsefi eserini neĢrettirmek. O ömrünün sonuna kadar bu
yolda mücadele etmiĢ ancak hayattayken bu arzusu gerçekleĢmemiĢtir.
1857 yılında Arap alfabesi esasında yeni alfabe tertip eder ve bu layihayı devrin önemli
dilcilerine, Ġran ve Türkiye‘ye gönderir. Bu yolda büyük uğraĢ verir. 1863‘te Ġstanbul‘a gelir
ve layihayı Fuat PaĢa‘ya takdim eder. Yavuz Akpınar‘ın da belirttiği gibi, Ahundzade 1857
yılında bu ―layiha‖sını Osmanlı Devleti ilgililerine göndermiĢ, fakat cevap alamamıĢtır.
Ġstanbul‘a gelmek için uğraĢmıĢ, 1863 yılında izin almayı baĢarmıĢ ve Ġstanbul‘a gelmiĢtir
(Akpınar, 1994:52). ―Sadrazam Fuat PaĢa‘ya eserleriyle birlikte bu konudaki projesini takdim
etmiĢtir.‖ Temsilat ve ―projesi incelenmesi için Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye‟ye
gönderilmiĢtir. Mirza Fetali Ahundzâde‘nin eserleri Cemiyet‘te takdirle karĢılanmıĢ ve
Osmanlıca çevrilmelerine karar verilmiĢtir‖ (Budak, 2012: 593).―Fakat layiha bilhassa kitap
basma meselesindeki zorlukları ortadan kaldırmadığı ve okuma ile yazmayı pek de
kolaylaĢtırmadığı gerekçesiyle reddedilmiĢtir. Buna karĢılık Ahundzade‘ye ―maarif emr-i
ehemmine hidmeti‖ dolayısıyla 4. dereceden Mecidiyye niĢanı verilmiĢtir.‖ Temsilat‟ta
görüĢülmesine rağmen Türkçemize aktarılamamıĢtır (Akpınar, 1994:52).
Ancak o vazgeçmez, ikinci bir layiha hazırlar. Latin alfabesi layihası tertip eder.
Ömrünün sonuna kadar bu Arap alfabesinin ıslahı için mücadele eder.
1877‘de kalp ağrısına maruz kalmıĢ, durumu gittikçe kötüleĢmiĢ, 27 ġubat (yeni
takvimle 10 Mart) 1878 yılında vefat etmiĢtir. Tiflis Müslüman mezarlığında kendi vasiyetine
göre, Mirza ġefi Vazeh‘in yanına defnedilmiĢtir (Gasımzade, 1982:66-69).

95

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

1. Mirza Fethali Ahundzade‟nin Tiyatrolarının Özellikleri
Mirza Fethali Ahundzade Azerbaycan edebiyat tarihinde milli tiyatronun kurucusudur.
1850 yıllarında birbiri ardına kaleme aldığı ―Hekâyet-i Molla İbrahimhalil Kimyager‖ (1850),
―Hikâyet-i Mösyö Jordan ve Derviş Mesteli-Şah Câdüger-i Meşhur‖ (1850), ―Hikâyet-i Hırs-ı
Guldur Basan‖ (1851), ―Sergüzeşt-i Vezir-i Han-ı Lenkeran‖ (1852), ―Sergüzeşt-i Merd-i
Hesis veya Hacı Kara‖ (1852), ―Mürafie Vekillerinin Hikâyeti‖ (1855) adlı komedileriyle
Azerbaycan edebiyatında yeni bir edebi türün temelini atmıĢtır.
Yarattığı yeni tiyatro eserleri halkın hayatından, onun ihtiyaç ve arzularından
doğmuĢtur. Tiyatro, halk kitleleri arasında eğitimi yaymak için en uygun vasıta idi. Onun
tiyatro eseri yazmaktaki maksadı, halkın gözünü açmak, ona iyiyi ve kötüyü göstermek, yeni
nesli çağdaĢ ruhta eğitmekti. Komediye önem vermesinin sebebi ise tenkidin sosyal ve siyasi
hayattaki mücadelede en kuvvetli vasıta olmasıydı. Bu yüzden komediyi kendi devri için
uygun görmüĢtür. Yazar mizahla cemiyette gördüğü bozuklukları tenkit etmiĢ, onları ıslah
veya ifĢa etmek istemiĢtir.
Mirza Fethali Ahundzâde Fransız komedyen Moliere‘nin etkisiyle komedinin ilk
örneklerini vermiĢtir. Ahundzade tiyatro faaliyetine ―Hekâyet-i Molla İbrahimhalil Kimyager‖
(1850) komedisi ile baĢlamıĢtır. O, ―Kimyager‖, ―Hacı Kara‖, ―Mösyö Jordan‖ eserlerinde
sosyal hayatı satirik olarak tasvir etmiĢtir. Daha sonra komediden drama yönelmiĢtir.
―Mürafie Vekilleri‖ komediden ziyade bir dramdır. Eserde ironiden çok hayatın tezatları; aĢk,
kıskançlık, ihanet sahneleri yer almaktadır.
Ahundzade‘ye kadar Azerbaycan‘da ve Yakın ġark ülkelerinde tiyatro yerine halk
oyunu ve ―tamaĢalar‖ı vardı. Halk oyunları ve ―tamaĢalar‖ düğün ve ziyafet meclisleri ile
bayram Ģenliklerinde teĢkil edilirdi. Ahundzade‘ye kadar Azerbaycan‘da Rus ve Batı Avrupa
tarzında realist tiyatro yoktu. Ahundzade böyle bir devirde tiyatro faaliyetine baĢlayarak yeni
milli Azerbaycan tiyatrosunun temelini atmıĢtır.
―Türk-İslam dünyasındaki ilk tiyatro yazarı olma şerefi yanında, Azerî edebiyatının ilk tiyatro
nazariyecisi olma hakkını da elde eder. Komedi karşılığı olarak „nakl-i behçet‟, trajedi yerine de
„nakl-i müsibet‟ tabirlerini kullanır. Aktöre, „nakil‟, perdeye „meclis‟, şahıslara, „efrad‟… der‖
(Akpınar, 1980: 225).

Azerbaycan Türk tiyatrosunun ortaya çıkıĢı XIX. yüzyılın birinci yarısına aittir. Bu
dönemde halkta kukla gösterileri çok yaygındı. Burada bir veya iki perdeli piyesler,
düğünlerde, takvim bayramlarında, meydanlarda ―kilimarası‖ oyunlar Ģeklinde sahnelenirdi.
Ġlk tiyatro 1848 yılında ġuĢa‘da, 1850 yılında Lenkeran‘da ve 1857 yılında ġamahı‘da
oynanmıĢtır (Azerbaycan Tarihi, 2007:168).
1870‘li yıllarda, Rus okullarında okumuĢ, Rus tiyatrolarından ilham almıĢ ve Batı
medeniyetini öğrenmiĢ olan aydınlarda Azerbaycan Türkçesinde tiyatro sahneleme hevesi
uyanır. Hasan Bey Zerdabi ve öğrencisi Necef Bey Vezirov tarafından Azerbaycan
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Türkçesinde ilk tiyatro oyunu sahnelenir. 22 Mart 1873 yılında (Nevruz bayramı günü),
Bakü‘de ―Cemiyyeti Hayriyye‖ salonunda Mirza Fetali Ahundzade‘nin ―Sergüzeşt-i Vezir-i
Han-i Lenkeran‖ komedisi oynanır. Milli Azerbaycan Türk tiyatrosunun temeli bu oyun ile
atılır (Gasımzade, 1974:65).
Ahundzade‘nin tiyatrolarında çeĢitli sosyal tabakanın temsilcileri bulunmaktadır.
Tüccar, toprak sahibi, bey, han, memur, köle, hizmetli, köylü, zanaatkâr vb. O, çeĢitli insan
karakterleri yaratmıĢtır. Komedilerdeki karakterleri yaratırken her birini kendi ferdi özellikleri
ile canlandırmıĢtır. Her ferdi kendi özellikleri ile verdiği için aynı sosyal tabakadan olan
kiĢiler birbirlerine ya az benziyorlar ya da hiç benzemiyorlar. Bunun sebebi yazarın derin
gözlem yeteneğinin olmasıdır. Onun piyeslerinde devrin önemli güncel meseleleri, feodal
cemiyetin tüm olumsuzlukları gösterilmiĢtir (Gasımzade, 1982:84).
Ahundzade‘nin tasvir ettiği renkli karakterler arasında menfi kahramanlar önemli yer
tutmaktadır. O feodal cemiyetin esas kusurlarını ilk olarak imtiyazlı tabakalara; beylere ve
ruhanilere yöneltmiĢ, onları komedilerinin baĢkahramanı yapmıĢ ve tenkit etmiĢtir.
Piyeslerinde tasvir edilen Molla Ġbrahimhalil Kimyager, DerviĢ Mesteli ġah, Han, Vezir
Mirza Habip gibi olumsuz tipler sadece bir bey, tüccar, hâkim değillerdir. Onlar bir sosyal
tabakanın, zümrenin tipik özelliklerini kendilerinde toplayan tipik karakterlerdir. ―Hekâyet-i
Molla İbrahimhalil Kimyager‖de ve ―Hikâyet-i Mösyö Jordan ve Derviş Mesteli-Şah
Câdüger-i Meşhur‖ komedilerinde sadece fırıldakçı bir kimyageri ve derviĢi değil, feodal
cemiyetin sosyal gruplarının tipik temsilcilerini yaratmıĢtır. Molla Ġbrahimhalil‘de yalancı
kimyagerlere, âlimlere ait özellikler genelleĢtirilmiĢtir.
Ahundzade‘nin tiyatrolarında sosyal meseleler ön plandadır. O komedilerinde konudan
çok karaktere önem vermiĢtir. Bunun için okuyucu onun tiyatrolarında olaydan çok karakterle
ilgilenir. Örneğin, ―Sergüzeşt-i Vezir-i Han-ı Lenkeran‖ (1852) komedisinde izleyicilerin
dikkatini çeken sevgi ya da hanın yerine geçen Timur Ağa değil, bitkin insan karakterleri olan
vezir Mirza Habip ve Lenkeran Hanı‘dır.Eserde han da, vezir de ülkenin halkın
ihtiyaçlarından habersiz, sadece kendi istek ve arzularını düĢünen, zalim, adaletsiz yöneticiler
olarak tasvir edilmiĢtir.
―Mürafie Vekilleri‖nde Ağa Merdan karakteri vasıtasıyla, sosyal hayatta önemli yer
tutan baĢka bir tabakanın mahkeme memurlarının satirik realist özellikleri anlatılmıĢtır
(Memmedov, 1987:20).
2. “Hacı Kara” Komedisi
―Sergüzeşt-i Merd-i Hasis veya Hacı Kara‖ (1852) beĢ perdeli beĢinci komedidir. Bu
komedide seyircileri düĢündüren Hacı Kara‘nın Tebriz‘e kaçak mal almaya gitmesi değil,
cimri Hacı Kara‘nın kendisidir. Eserdeki tüccar cimri, açgözlü olarak çizilmiĢtir.
Dünya edebiyatında yazılan cimri tipleri birbiri ile birleĢmiĢ olsalar da kendi ferdi
özellikleri ile farklıydı. Çünkü bunların her biri ayrı ayrı klasikler tarafından ve ayrı ayrı
sosyal zeminlerde yaratılmıĢtı ve her biri belirli tarihi devrin ürünü idi. Ahundzade de bu eski
konuyu yenilemiĢ ve kendinin orijinal cimri karakterini yaratmıĢtır (Gasımzade, 1982:84).
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Komedinin konusu cimriliktir. Gasımzade‘nin verdiği bilgiye göre, bu konuyu
Ahundzade‘ye arkadaĢı Kasım Bey Zakir vermiĢtir. Bir diğer bilgiye göre eserin konusunu
yazar, resmi devlet görevinde bulunduğu zaman Ģahit olduğu bir olaydan yola çıkarak
yazmıĢtır (1982:83).
―Rus-Ġran sınırına gümrük kaçakçılığını araĢtırmak üzere yaptığı yolculukta yaĢadığı
Ģahsi hatıralarından hareket eden Ahundzade bu eserinde, fakir düĢmüĢ bir soylu olan Haydar
Bey ile iĢ birliği yaparak mevcut servetini arttırmak için gümrük kaçakçılığına meyleden
cimri tacir Hacı Kara'yı anlatmaktadır‖ (Algar, 1989: 187).
―Hacı Kara‖ Azerbaycan tiyatrosunun klasik eseridir. Uzun süre sahnelenen bu eserin
tarihi önemi vardır. Tiyatronun geliĢmesinde oyuncuların yetiĢmesinde bu komedinin rolü
büyüktür. XIX yüzyıl Azerbaycan edebiyatında hiçbir eser o devri ―Hacı Kara‖ komedisi
kadar canlı, geniĢ aksettirmemiĢtir. Burada iflasa uğrayan beylerin, çar memurlarının, çalıĢkan
köylülerin, tüccarların vb. sosyal tabaka temsilcileri vardır.
―Hacı Kara piyesinde, Çar hükümetinin Azerbaycan'da toplum asayiĢine
yönelik aldığı tedbirler üzerine, geçimini kervanlara baskın yaparak ve haraç alarak
sağlayan beylerin iĢsiz kalması ve tamahkâr bir kumaĢ tüccarı olan Hacı Kara'nın
Ġran'dan kaçak kumaĢ getirmeye gitmeleri esnasında baĢlarından geçenler konu edilir.
Hacı Kara, kumaĢ alıp satan bir tüccardır. Hayata bakıĢı para kazanmak üzerine
kuruludur. Tek amacı kazanmak, daha çok kazanmaktan ibarettir. Bunu
gerçekleĢtirmek için, ona göre, her davranıĢ mubahtır. Bir baĢka ifadeyle, yalan
söylemekten, insanları aldatmaktan çekinmez. Ġnsana verdiği kıymet, müĢterisinin
kumaĢ alıp almamasıyla doğrudan ilgilidir. Bu bağlamda, cimrilere mahsus hasislik,
kurnazlık, korkaklık ve tedbir Hacı Kara karakterinin davranıĢlarında piyesin güldürü
unsurları olarak yer alır‖ (Uygur, 2003:152).

“Hacı Kara” hacmi itibariyle, yazarın en büyük dram eseri sayılmaktadır.
Ahundzade‘nin öteki komedileri üç ya da dört perdeden ibarettir. Ancak ―Hacı Kara” beĢ
perdeden ibarettir.
Birinci perde eserin mukaddimesidir. Burada gelecek hadiseler için hazırlık yapılır.
Beyler‘in konuĢmasından, Haydar Bey‘in arkadaĢları ile cimri Hacı Kara‘dan para alıp kaçak
mal getirmeye gitmek ve bu malların kazancından düğün yapmak istediği anlaĢılıyor. Ġkinci
perdede hadiseler düğümlenmeye baĢlar. Hacı Kara pazardaki iĢlerin durgunluğu yüzünden
yüz Manat zararı telafi etmek için beylerin söylediğini kabul eder ve onlarla Tebriz‘e kaçak
mal getirmeye gider. Üçüncü perdede eserdeki gerilim zirve yapar. Burada kaçak mal için
gidenlerin Tebriz‘den dönmesi, yolda Ohan YüzbaĢı‘nın birliğine rastlaması, Haydar Bey‘in
kaçakçılıktaki ―baĢarısı‖, Hacı Kara‘nın suya düĢmesi vb. tasvir edilmiĢtir. Dördüncü perdede
hadiseler açılmaya baĢlar. Hacı Kara Tebriz‘den aldığı kaçak malı Ağcabedi Pazarı‘na
götürürken yolda Halil YüzbaĢı‘nın birliği tarafından yakalanıp polis müdürlüğüne götürülür.
Komedi muhakeme sahnesi ile biter. Eserin finalinde komedideki kiĢiler bir yere toplanır,
beylerin eĢkıyalığı, Hacı Kara‘nın cimriliği dikkat çeker.
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Komedide iki nokta vardır. Haydar Bey‘in para bulup niĢanlısı Sona Hanım‘la
evlenmesi ve Hacı Kara‘nın pazarın durgunluğu yüzünden 100 Liralık zararı telafi etmek için
kaçak mal getirmeye gitmesi.
Eserdeki olaylar hem çatıĢma hem komik yollarla gösterilir. Haydar Bey‘in Sona
Hanım‘la evlenmek arzusu dramatik, Hacı Kara‘nın para kazanma ihtirası ise komik yollarla
okuyucuya sunulur. Her iki taraf da para elde etmeye çalıĢır.
Komedinin ana hattı Hacı Kara etrafında cereyan eden hadiselerle ortaya çıkar ve bütün
mizah sahneleri onunla ilgilidir. Hacı Kara‘nın yersiz övünmesi Aras‘ı geçerken suya
düĢmesi, kendisi ve malı yakalanırken üzülmesi ve nihayet polis müdüründen ―yarım
abbası‖nın ona geri verilmesini rica etmesi eserin gülümseten, anlamlı, canlı sahneleridir.
Komedide uydurulmuĢ hayat sahnelerine, boĢ, anlamsız gülüĢe, gereksiz hareketlere
rastlamıyoruz. GülüĢ hayatın, hadiselerin özünden doğar. Eserdeki karakterler ve hadiseler
doğru, tipik bir Ģekilde verilmiĢtir.
2.1.Hacı Kara: Komedinin baĢ ve komik kahramanıdır. Eserdeki olaylar onun etrafında
döner. Komedinin esas gülünç hedefi de odur. Yazar eserinde kahramanının gülünç
hareketlerini tasvir ederek onun cimriliğini ortaya çıkarır (Gasımzade, 1982: 83-84).
Cimrilik onun karakterinin en önemli özelliğidir. Ancak Hacı Kara çok sevdiği ve
harcamak istemediği paraları miras olarak ya da hırsızlıkla elde etmemiĢtir. Hacı Kara bu
paraları büyük zahmet ve eziyetle kazanmıĢtır. Çok baĢarılı bir tüccardır. Kendi hayrını da iyi
bilmektedir. Hacı Kara‘nın paraya olan zaafı, onda vefa, mertlik, doğru söz, hayır iĢleri gibi
insanî sıfatları öldürmüĢ, onu haysiyetsiz bir karaktere çevirmiĢtir (Ġshaglı, 2012:14).
―Hacı Gara komedisinde zengin fakir ayrımı toplumsal bir düĢünüĢle kaleme alınmıĢtır.
Hacı Gara‘nın tek derdi her ne Ģekilde olursa olsun zenginliğini artırmaktır. Haydar Bey
ise çalıĢmak yerine sevdiği kıza kavuĢabilmek için kaçakçılık yapar. Bu durum Haydar
Bey‘i çok olumsuz bir karakter olarak karĢımıza çıkan Hacı Gara ile aynı seviyeye
düĢürmektedir. Bu komedide çok önemli toplumsal mesajlar vardır‖ (Adıgüzel, 2015:27).

Hacı Kara cimriliği yüzünden ailesini aç bırakır. Para onun için her Ģeyden önemlidir.
Parayı sandığa toplar, ne kendisi harcar ne de ailesine kullandırtır. Hacı Kara‘nın karısı
Tükez, onun bu huyuna karĢı çıkar. Yazar komedisinde Tükez‘in diliyle onun gerçek yüzünü
ortaya çıkarır:
―Seni görüm boğazın ele tutulsun ki, su da ötmesin, ay göyermiş! Uşagaşıg yığan kimi,
bu geder pulu yığıb ne eleyeceksen? Yüz il ömrün ola yiyesen, geyesen, içesen, senin pulun
tükenmez. Yüz Manat zererden ötrü ne özünü öldürürsen?‖ (Ahundov, 2001:46).
Hacı Kara çok cimri bir tüccardır. Onun esas amacı para toplamak ve kapitalini
artırmaktır. Gece gündüz bu amacı için çalıĢır. Her zorluğa katlanır, kazancı için her türlü Ģeyi
yapar. Paragöz bir adama dönüĢür. Kaçak malı yakalandığı zaman ise polise yalvarır:
―Naçalnik [Polis Müdürü] (Hacı Kara‟ya): Kişi, dexi, kaçak mala gitmezsen ki?
Hacı Kara: Tövbe olsun, naçalnik! Tövbe, tövbe! Gece gündüz sene dua edeceyem ki,
meni bu emelden gaytardın. (...)
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Hacı Kara: Kurban olayım, malım yetişmezse ölürüm!‖ (Ahundov, 2001:71).
Komedide Hacı Kara, Haydar Bey, Sefer Bey, Esger Bey, köylüler, memurlar ve Tükez,
Sona gibi kadın karakterler de yer almaktadır.
2.2.Haydar Bey: Komedinin ikinci kahramanı Haydar Bey‘dir. Onun düğün masrafı
kazanmak için Hacı Kara ile Tebriz‘e kaçak mal getirmeye gitmesi hadisesi eserin ana hattını
teĢkil etmektedir. Yazar onu kahramanının dili ile okuyuculara tanıtır. Haydar Bey Karabağ‘ın
meĢhur beylerindendir. Onun annesi ve babası yağma ve talanla tüm Karabağ‘ı altın ve
gümüĢle doldurmuĢlardır. Ancak Ģimdi Haydar Bey‘in niĢanlısı Sona ile düğünlerini yapacak
parası yoktur. Geçen günlerini hatırlayarak kendi durumundan Ģikâyet eder.
―Haydar Bey: Perverdigara, bu nece esrdir? Bu nece zamanedir? Ne at çapmağın giymeti
var ne tüfek atmağın hörmeti var! Sabahtan akĢama dek, akĢamdan sabaha dek arvad kimi
dustag alaçığın içinde oturasan. Dövletdexi haradan olsun? Ah, keçen günler! Keçen
günler! Her heftede, her ayda karvan çapmag olurdu, bir ordu dağıtmag olurdu. Ġndi ne
karvan çapmag olur ne ordu dağıtmag!..‖ (Ahundzade, 2001: 31-32).

Haydar Bey de dede-babasının gittiği yol ile gidiyor. Onun monoloğu, iĢi, sanatı
olmayan, kaçakçılıkla geçinen beylerin gerçek yüzünü göstermesi bakımından önemlidir.
Haydar Bey‘in sözlerinden beylerin geçmiĢte halkı talan edip zenginleĢtiği anlaĢılır.
Ġflas eden beyler, namuslu olarak, emekle, zahmetle yaĢamayı beyliğe layık görmez,
yağma, talan, kaçakçılıkla yaĢamayı uygun bulurlar. Hatta bu cahil, bilgisiz beylerden yol
kesen, soygunculuk yapan, silahlı topluluk ortaya çıkmıĢtı. Haydar Bey de iflas eden günlerini
eĢkıyalıkla geçiren beylerden biri idi. Haydar Bey‘in yolda kervanın önünü kestiğini övgüyle
anlatması, emeğe önem vermemesi vb. onun olumsuz özelliklerini gösterir.
Yazar kahramanının bazı olumlu taraflarına da yer verir. O mert ve cesurdur. Hacı Kara
gibi korkak, ikiyüzlü ve yalancı değildir. Polis müdürünün yanında suçunu kabul eder, yalan
konuĢmaz.
Hacı Kara komedisindeki Tükez ve Sona Hanım olumlu kadın tipleridir. Tükez
komedide Hacı Kara‘nın zıddı bir karakter olarak verilmiĢtir. O, kocasının kötü huyuna karĢı
çıkar, cimri olduğu için söylenir ve kaçakçılık yapmasına engel olmaya çalıĢır. Tükez cesur ve
akıllı kadındır.
Ahundzade piyeslerde kadınların durumuna, onların hayat tarzına geniĢ yer verir,
eğitimi için büyük mücadele eder. Onun piyeslerinde kadınlar erkeklerden daha baĢarılı, daha
cesaretli ve akıllı olarak tasvir edilmiĢtir. O, ġark kadınını sahneye çıkartır, konuĢturur,
ağlatır, güldürür. Kadınların bu cehaletten kurtulmalarının yolunu eğitimde görür.
2.3.Sona Hanım: Komedinin Hacı Kara ve Haydar Bey‘den sonra üçüncü esas kiĢisi
Sona Hanım‘dır. Eser Sona Hanım‘la baĢlar, Sona Hanım‘la son bulur. Biz Sona Hanım‘la
komedinin birinci ve beĢinci perdesinde karĢılaĢırız. Komedinin yalnız ana çizgisinin
geliĢmesinde değil, karakterlerin yansıtılmasında da rolü büyüktür. Haydar Bey‘in olumsuz
özellikleri çoğu zaman onun vasıtasıyla gün yüzüne çıkar.
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Sona Hanım cömert, temiz yürekli, akıllı, çalıĢkan bir köylü kızıdır. Haydar Bey‘in
yaptığı tüm olumsuzluklara rağmen onu çok sever ve sonuna kadar da sevgisine sahip çıkar.
Mutlu bir hayat hasreti ile çırpınan bu genç kız, kısa sürede babasının evinden kurtulup,
evlenmek arzusu ile yaĢar. Sona Hanım için en büyük mutluluk, iki yıldır parası olmadığı için
düğün yapamayan Haydar Bey‘e kavuĢmaktır. Bunun için niĢanlısına kendisini kaçırmasını
söyler. Haydar Bey‘e kendisini düğünsüz, masrafsız kaçırmasını söylemekteki amacı, onu
etkisi altına almak, eĢkıyalık yapmasını değil, çalıĢmasını sağlamaktır.
―Sona Hanım: Ġndi üze çıkasan, istersen yine bir iĢ tutasan, kaçak olasan, meni
ağlaya ağlaya goyasan? Men razı deyilem! Dur gedek, men toy istemirem!
Haydar Bey: Deyek ki toy istemedin, ahır gerekmez menim bir kazanç yolum
ola? Çörek istemezsen mi?
Sona Hanım: Allah kerimdir, aç ki galmayacağız?
Haydar Bey: Nece aç galmayıg? Deyirsen, kaçakçılık yapma, çörek bacadan
düĢmez ki!‖ (Ahundzade, 2001: 36-37).
Baba evindeki Sona her zaman niĢanlısı için endiĢelenirdi. Hapisten yeni çıkan Haydar
Bey‘in yine kaçakçılık nedeniyle hapse girmesini istemiyordu. Sona hanım niĢanlısıyla
evlendikten sonra onun kaçakçılarla gitmesine mâni olur. Haydar Bey‘in ikinci defa kaçak
mal için gitmesine karĢı çıkar:
―Sona Hanım: Ay aman, Haydar Bey, bu iş de hatalı işe benzeyir! Doğrusu, men buna
razı deyilem! Hacı Karaya sifariş edeceğim ki, artık size pul [para] vermesin, sizi kandırıp
götürmesin. Vallah bu işi de fikir esende üreyim esir!‖ (Ahundzade, 2001:64).
Haydar Bey kaçak mal ile yakalandığında Sona Hanım polis müdürüne:
―Sona Hanım (ileri yürüyerek polis müdürünün eteğinden tutar): Kurbanın olum, meni
öldür, onu götürme! Meni bisahip koyma. Bundan sonra Haydar Bey‟i heç bir yaman işe
goymayacağım‖(Ahundzade, 2001:70-71) diyerek onun yaptıklarını önlemeye çalıĢacağına
söz verir.
Sonuç
Ahundzade‘nin komedilerinde sosyal meseleler ön plandadır. Konular sadedir ve gerçek
hayattan alınmıĢtır. Konuların sade olması ve hayat hakikatlerinin yansıtılması onun
komedilerinin önemli özelliklerindendir. Zengin hayat tecrübesi, ġark hayatını iyi bilmesi,
gözlem yeteneğinin kuvvetli olması tüm gerçekleri ustalıkla anlatmasını sağlamıĢtır. Ona göre
bu durum kitleleri uyandırıyor, iyi ve kötü olanı gösteriyor, insanlara kendi haklarını
öğretiyordu. Maarifçi yazar tiyatronun ġark ülkelerinde kitleleri eğitmesinin önemini
bildiğinden bu türün bu ülkelerde yayılması için çaba harcıyordu.
Ahundzade komedilerinde olaylardan çok karakterlere önem vermiĢtir. Eserlerde hem
olumlu hem olumsuz karakterler yer alır. Okuyucu da karakterlerle ilgilenir. ―Hacı Kara‖
komedisinin önemi onun Tebriz‘e kaçak mal için gitmesi değil, cimri olmasıdır. Para
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biriktirmek Hacı Kara‘nın en önemi özelliğidir. Harcamaya izin vermez. Hacı Kara cimri,
korkak, ikiyüzlü ve gözü açık bir adamdır.
Komedide kolay yolla para kazanmak isteyen Haydar Bey de vardır. Yazar teker teker
onun kusurlarını anlatır. Övünerek konuĢması onun nasıl bir karakter olduğunu gösterir.
Yazar ―Hacı Kara‖da canlandırdığı kahramanlar vasıtasıyla insan karakterinin tüm
özelliklerini yansıtmıĢtır.
Komedideki kadın kahramanlar dürüstlükleri ve mert oluĢları ile dikkat çekmektedir.
Tükez ve Sona olumlu özelliklere sahiptirler. Tükez, kocası Hacı Kara‘nın cimriliği yüzünden
ailesine karĢı davranıĢlarını doğru bulmaz. Hiç çekinmeden kocasını eleĢtirir. Tükez‘in
konuĢmalarından Hacı Kara‘nın nasıl bir karakter olduğu anlaĢılmaktadır. Hacı Kara‘nın
cimriliği yüzünden ailenin çektiği eziyetler gösterilmektedir.
Tükez eğitimsizdir, saf, temiz ve sadakatlidir. Sona da saf, temiz ve sadıktır.
Olumsuzluklardan yılmayan ve niĢanlısını çok seven Sona, onun için endiĢelenir.
Evlenememesi aslında dönemin önemli sosyal problemini de gözler önüne serer. Yazar
burada kadınların toplumdaki yerine dikkat çekmiĢ, onları güçlü, cesaretli, çalıĢkan olarak
çizmiĢtir. Kadınlar vasıtasıyla düzeni de eleĢtirmiĢtir. Ġkisi de tüm zorluklara rağmen
yılmayan, mücadele eden kadınlardır.
Ahundzade kaleme aldığı karakterler sayesinde Azerbaycan‘daki sosyal siyasi hayatın
tüm yönlerini göstermiĢtir. Bu eser dönemin aynası niteliğindedir.
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MUHTAR AVEZOV'UN "KORUMASIZLARIN GÜNÜ" ADLI
HĠKAYESĠNĠN TAHLĠLĠ
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Özet
Muhtar Avezov, Kazak dilinin zengin kaynaklarından beslenmiĢ, içerik ve anlam
bakımından farklı eserler meydana getirmiĢtir. Bunlardan biri de yazarın 1921 yılında kaleme
aldığı ―Korumasızların Günü‖ hikayesidir. ―Korumasızların Günü‖ hikayesi ile yazar,
zamanının tipik resmini çizmiĢ, acı gerçekleri, savunmasız insanların kederini, karakterlerin iç
dünyasını okuyucuya anlaĢılır bir dilde aktarmıĢtır. Muhtar Avezov yalnızca hikâyenin
kahramanı – Ğaziza‘nın değil, bütün bir ulusun durumunu tanımlamak için ―savunmasız‖
sözünü kullanmıĢtır.
Bu çalıĢmada, Muhtar Avezov'un ―Korumasızların Günü‖ hikâyesinin yazılmasındaki
gayelerden bahsedilmiĢ, tüm kahramanlar incelenmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Muhtar Avezov, "Korumasızların Günü", hikâye, savunmasız, Ğaziza.

ANALYSIS OF MUKHTAR AVEZOV'S STORY
"KORGANSYZDYN KUNĠ"
Abstract
Muhtar Avezov benefited from the rich sources of the Kazakh language and wrote diverse
works in terms of content and meaning. One of these works is ―Korgansyzdyn Kuni" (―Destiny
of Defenseless People‖) written by the writer in 1921. The writer described a typical portrait of
his time, brutal facts, the sorrow of defenseless people, and the inner world of the characters in
an understandably. Mukhtar Avezov used the word "defenseless" not only to describe the
situation of the hero of the story - Gaziza, but of the whole nation.
In this study, all the heroes were examined and the aims of writing the story "Destiny of
the Defenseless People" were mentioned.
Keywords: Mukhtar Avezov, "Korgansyzdyn Kuni", story, unprotected, Gaziza.
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GiriĢ
Muhtar Avezov (1897-1961), yirminci yüzyıl Kazak realist edebiyatının önde gelen bir
temsilcisiydi. EĢsiz ve renkli çalıĢmaları, realist Kazak edebiyatının ve dramasının
geliĢmesinde paha biçilmez bir rol oynamıĢtır. Yazarın edebiyat tarihi araĢtırmaları, söz
sanatına büyük katkı sağlayan yazıları ve yeni bir üslupla kaleme aldığı eserleri Kazak
edebiyatını çok yükseklere çıkarmıĢtır. Büyük eserlerin yanı sıra M. Avezov kısa öyküler de
yazmıĢtır. Önemli meseleleri öykülerine yansıtan yazar, çevresindeki olaylara kayıtsız
kalamamıĢ, kadın haklarını korumuĢ, insanları felakete sürükleyen cehaleti ve insan ticaretini
ifĢa etmiĢtir.
1. “Korumasızların Günü” Hikâyesinin Konusu ve Temel Amacı
M. Avezov'un çalıĢmalarının temeli hikâyelerdir. Kariyeri boyunca, hikâye anlatımı
türüne baĢvurmuĢ, Kazak nesrini benzersiz tonlarla zenginleĢtiren sanat eserleri yaratmıĢtır.
Yazar bütün eserlerinde halkın istek ve arzularını dile getirmiĢ, hayatın gerçeklerini tüm
çıplaklığıyla okuyucuya göstermeye çalıĢmıĢtır. M. Avezov'un ilk hikâyesi, Kazak halkının
tarihindeki önemli olayları yansıtan "Korumasızlarının Günü"dür. Yazar bu hikâyeyi 1921'de
henüz yirmi dört yaĢındayken yazdı. Hikâye neden "Ğaziza'nın Kaderi" değil de
"Korumasızların Günü" olarak adlandırılıyor? GörünüĢe göre Muhtar Avezov "korumasız"
kelimesini sadece bir kızın değil, tüm ulusun durumunu tanımlamak için kullanmıĢtır.
Savunmasız insanların kaderini anlatan hikâye- Akan ve Kaltay'ın dayanılmaz zulmü,
üç evsiz kadının trajik kaderi, kardeĢler arasındaki açgözlülük ve zulüm, zayıflara karĢı
yapılan bahsediyor. Hayatın gerçeklerinden alınan bu eserde asıl amaç, insanları zulümden,
gaddarlıktan ve insan ismine yakıĢmayan Ģeylerden sakındırmaktır. Yazar, Ğaziza'nın
kaderini, savunmasız insanların sorunlarını gündeme getiriyor ve hikâyenin sonunda onları
koruyor. Öyküde yazar sadece anlatıcı olarak değil, aynı zamanda kötü, iftiracı insanları
yargılayan adaletli hâkim gibi de görülür. Bunun kanıtı, hikâyenin son cümleleridir: "Öldüğü
saate kadar alnını kaplamıĢ acı, bu vakitte arınmıĢ: izi kalmamıĢ. Çocukluk yüzünde: ―Bende
günah yok, ben temizim‖ – diyen duru temizlik iĢareti, kaygı ve acıdan arınmıĢ genç çocuğun
güzelliği var‖ (Tamir ve Arıcan, 1997:181). Ğaziza'nın bebek yüzünün tarifi, melek saflığı
masum olduğunun kanıtıdır. Öyküde Ğaziza, Kazak kadınlarının genelleĢtirilmiĢ bir
görüntüsüyken Akan, halkı sömüren yönetici sınıfı karakterize eder.
―Avezov‘un bu ilk hikâyesinde özgün bir sanat hakimdir. Akıcı dil, mükemmel bir
üslûp, değiĢik insan tiplemeleri, inceden bir lirizm, engin psikolojik yaklaĢımlar neticesinde
belirginleĢen gerçek bir sosyal çevrenin apaçık bir manzarasını veren berrak bir gerçeklikten
oluĢmaktadır‖ (Ayan, 2020). Kazak Ģairi, akademisyen Sabit Mukanov'a göre M. Avezov, bu
eseriyle ―Kazak edebiyatının prestijini Avrupa seviyesine yükseltti ve o zamandan beri Kazak
nesri bu yükseklikten inmedi‖ (М.Әуезовтің: 2021). Hikâyenin konusu ve kompozisyonu,
karakterleri, onların iç dünyası ve s. bunu doğrulamaktadır.
Ġlk bakıĢta, hikaye birbiriyle alakasız birkaç bölümden oluĢuyor:
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1. Arkalık Köyü‘nün doğasının tanımı
2. KüĢikpay Batır'ın hikâyesi ve onun adını taĢıyan geçidin tarifi
3. Akan və Kaltayın ―korumasız‖ların evine geliĢleri
4. YaĢlı bir kadının baĢına gelenleri Akan ve Kaltay‘a anlatması
5. Ahırda baĢ verenler
6. Ğaziza‘yı kaybeden annesinin çığlıkları
7. Ğaziza'nın babasının mezarı baĢında ölümü.
Yazar, tüm eserlerinde olduğu gibi "Korumasızların Günü" hikâyesinde de doğadan
ilham almıĢ ve doğa-insan iliĢkilerine önem vermiĢtir. Hikâye, KüĢikpay Batır'ın adını taĢıyan
geçidin tarifiyle baĢlar: ―S. kentinin güneyinde yerleĢen köyleri, kente bağlayan karayolunun
üzerinde, Arkalık denen dağ var... Uzaktan bakınca, Arkalık, pütür-pürüzü yok, tamtakır.
GörünüĢü de çok sıkıcı. Her yıl, daha kıĢın baĢında karla kaplanır, hayvan barınacak yeri
olmadığından, bağrında yerleĢen el, hayvanlarını öldürerek, - baĢka eller selamet otururken –
onlar çolak yurdun uğursuzluğundan kurtulamaz. Dolayısıyla bağrını mekân tutan el
çoğunlukla yoksul olur‖ (Tamir ve Arıcan, 1997:166). Yazarın anlatımından anavatanını
gezdiği, tüm güzelliklerini kendi gözleriyle gördüğü ve gerçek hayattan resimler
oluĢturabildiği anlaĢılmaktadır. Bu vatan toprakları yazarın doğup büyüdüğü topraklardır.
M.Avezov, doğanın güzellikleri ve imgeler arasında içsel bir uyum yaratarak insanların baĢına
gelen trajedileri yansıtıyor. Yazar bu Ģekilde Arkalık Dağı‘nın rüzgarını ve fırtınasını
anlatmakta ve sakinlerinin yaĢamının bu köy gibi acılarla ve zorluklarla dolu olduğunu
göstermektedir.
Ardından KüĢikpay Batır'ın hikayesi anlatılır ve bu hikâyenin özel bir anlamı vardır.
KüĢikpay, yiğitliği ve cesaretinden dolayı Batır lakaplı bir kahramandı ve yirmi bir yaĢında
çiçek hastalığından öldü. ―KüĢikpay hastalanmıĢ yatıyor diye iĢiten çoktandır öcünü almamıĢ,
Vak‘ın bir batırı, düĢmanın canını acıtmak için, keçe evde bağlı duran ―kızıl beĢli‖ adlı atını,
dal öğleyin alıp gitmiĢ. ―Batır‘ı maskara ettim diyerek‖, düĢmanı yenice evine gelip
oturduğunda, KüĢikpay atını mahmuzlayıp mızrağını doğrultmuĢ, zehir saçarak gelmiĢ
yetiĢmiĢ... ―Vak‘ın çoçukları birbirini öldürüp, bela çıkmasın‖ diye suçu kabullenip
KüĢikpay‘ın atını geri vermiĢler. Batır, köyüne geri dönerken hastalığı ağırlaĢmıĢ, atını zar zor
sürerek bugünkü mezarının bulunduğu tepenin baĢına geldiğinde dermanı tükenmiĢ,
mızrağına dayanarak attan inmiĢ. Daha sonra ancak baĢını sağa çevirmeye takat yetirerek,
canını teslim etmiĢ‖ (Tamir ve Arıcan: 167). KüĢikpay'ın kaderi, hikâyenin kahramanı
Ğaziza'nın kaderine çok benziyor. Her iki kahramanın da savunmasızlıklarından menfaatçi
adamlar yararlanıyor.
Karakter yaratmanın sanatsal yaratıcılıkta kendine has özellikleri vardır. Bu yolu
izleyen Avezov, kendi psikolojisine uygun olarak bireysel çalıĢmalarında farklı karakterler
yaratmıĢtır. Eserlerinin çeĢitliliği, yazarın hayal gücünün ürünüdür. Yazar, öykülerinde
karakterlerin iç dünyasına, insan yaĢamının derinliklerine, anlamlar dünyasındaki çeliĢkilere
bulaĢan yaĢam olaylarını imgelere aktarmayı baĢarmıĢ ve bu sayede insan duygularını
etkileyerek güzel örnekler yaratmıĢtır.
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M.Avezov'un hikâyeciliği Azerbaycan edebiyatında Cafer Cabbarlı ve Seyid Hüseyin'in
eserleriyle örtüĢmektedir. Kadın hakları sorununa Cafer Cabbarlı ve Seyid Hüseyin'in
eserlerinde rastlıyoruz.
M. Avezov hikayelerinde insanların kaderine değinir, toplum hayatındaki çeliĢkili ve
tartıĢmalı anlardan bahseder ve gerçek yaĢam olaylarını göz ardı etmez. "Korumasızların
Günü" hikayesinin temel amacı, zamanın kötülüklerini, insanların onursuzluklarını ifĢa
etmektir. Herkesin kendi çıkarını düĢündüğü bir dönemde, çaresiz bir insanın kederi gözden
kaçar. Hayatlarının en zor günlerini yaĢayan üç kadının akıbetinden kimse endiĢe duymuyor.
Aslında Ğaziza'nın babasının ve kardeĢinin mezarı yakınında ölümü derin bir anlam
taĢımaktadır. Muhtar Avezov, Ğaziza'yı cesur ve gururlu bir kız olarak tasvir eder: Ğaziza
neden anneannesine ve annesine gitmedi, ölmeye karar verdi? Çünkü Ğaziza, akrabalarına
tecavüzünden bahsetmiĢ olsaydı, dünyanın en zayıf kızlarından biri olacaktı. Bu nedenle
Ğaziza, ölümü aĢağılanmaya tercih eder ve hayata veda eder. AĢağılanmaya dayanamayan
zulmün kurbanı Ğaziza, babasının ve erkek kardeĢinin mezarına gitti, kendisini tüm
pisliklerden arındırdı ve sonsuza dek gözlerini kapadı. Hayat bir çocuğa daha acımasız
olamazdı.
2. Ana Karakterler ve Özellikleri
Ğaziza – küçük omuzlarında ağır bir yük olan, yaĢlı büyükannesine ve kör annesine
bakan on üç yaĢında bir kızdır. Ġstismara uğrayan genç, cesur bir kız olarak biliniyor. Küçük
bir kız için gecenin karanlığında, fırtınada babasının ve kardeĢinin mezarına gitmek gerçek bir
cesarettir. Ğaziza insanlar için örnek bir karakterdir.
Ğazi'nin babaannesi – oğlunu ve torununu kaybetmiĢ, gelinine ve Ğaziza'ya bakan,
onların geleceklerinden endiĢe duyan yaĢlı bir kadındır. Beklenmedik bir Ģekilde evlerine
misafir gelen Akan ve Kalta'ya kendi hikayesini anlatan yaĢlı kadının talihsizliği karĢısında ne
kadar çaresiz kaldığını görüyoruz.
Ğaziza'nın annesi – kocasını kaybettikten sonra ağlamaktan kör olan kırk yaĢlarında dul
bir kadın. Hikâyede Ğaziza'nın annesi hakkında baĢka bir bilgi bulunmamakla birlikte, acı
çektiğini ve bakıma ihtiyacı olduğunu Ğaziza'nın anneannesinin sözlerinden anlıyoruz.
Cakıp – Ğaziza'nın babası. Yeğeni Düysen'in çalınan malını geri almak için yirmi gün
dolaĢıp sonunda Düysen'in malını alıp geldi. ―Cakıp o yolda soğuk almıĢ, beti benzi kaçmıĢ,
ardından, ne dertse, iki gün geçtikten sonra yorgan döĢek yatıp kaldı ve sonunda öldü‖ (Tamir
ve Arıcan: 173). Ğaziza'nın anneannesinin anlattıklarından Cakıp'ın mümin, kararlı, kibar ve
anlayıĢlı bir insan olduğunu görüyoruz.
MukaĢ – Ğaziza'nın kardeĢidir. Hikâye MukaĢ hakkında baĢka bir bilgi vermiyor,
sadece babasının ölümünden bir hafta sonra öldüğünü yazıyor.
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Akan ve Kaltay – açgözlü, bencil ve ahlaksız insanlardır. YaĢlı bir kadının, üç yetimin
içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalmaları, onların insani niteliklerden yoksun olduğunu
ortaya koymaktadır.

Sonuç
Gördüğümüz gibi, vergi dairesi baĢkanı fırtınalı bir gecede yaĢlı kadının ona yardım
etmesine ve evini açmasına kötülükle karĢılık verir. ―Hayatında hiç güzel bir gün geçirmemiĢ
olan yaĢlı kadın, mahalle muhtarı ile yaptığı sıradan konuĢmada, kendi acılarını, ona olunan
aĢağılamaları ve hakaretleri, onlardan merhamet görmek için anlatıyordu. Artık onları
koruyan cesur bir oğlu yoktu. Yoksulluk ve sefalet içinde, yakınlarından yeni belalar
bekliyorlardı. Sanki bir fırtınayla karĢı karĢıyaydılar. Bu gece onlar son umutlarını da
kaybettiler" (Tağısoy, 2020).
M.Avezov bu acı, üzücü kaderi insanlara aktarmada büyük bir beceri gösterdi: olaya
dahil olan karakterlerin güzel portrelerini yarattı, suçluları ifĢa etti. "Korumasızların Günü"
hikâyesinde Ğaziza'nın savunmasızlığı ön plana çıksa da her Ģeyden önce bir Kazak kızının
inceliğini, utangaçlığını, gururunu ve asaletini görüyoruz.
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LEYLA HANIM‟IN BĠR GAZELĠNĠN ONTOLOJĠK YÖNTEMLE
ĠNCELENMESĠ
Fatma AYDIN *
ORCID ID:0000-0003-3547-3652
Özet
Akıl ayrıcalığı ile yaratılmıĢ her varlık, yaĢamı boyunca hayatı anlamlandırmaya
çalıĢmıĢtır ve bunun için de birbirinden farklı pek çok yöntem kullanmıĢtır. Günümüzde Türk
edebiyatının her alanında farklı yöntemler kullanılsa da yeni Ģeyler söylemek için disiplinlinler
arası iliĢkilerden yararlanmak esastır. Aksi takdirde bir çemberin etrafında dönen pergel gibi her
daim aynı sözlerin ve söylemlerin etrafında döneriz. Bu da yenilikten uzak, ezberci bir anlayıĢtır
ki edebiyatımıza herhangi bir getirisi olamaz. Eski Türk edebiyatında eserleri anlamlandırmak
için en çok Ģerh yöntemi kullanılmıĢtır. Bu yöntemde Ģiir bütün olarak ele alınmıĢ ve her beyit
kendi içinde yorumlanmıĢtır. Fakat XX. yüzyıldan sonra özellikle yeni Türk edebiyatı alanında
pek çok yöntem ortaya çıkmıĢ ve eserler bu yöntemler doğrultusunda incelenmiĢtir. Yeni Türk
edebiyatında ortaya çıkan bu yöntemlerden Klasik Türk edebiyatı da bütün klasikliğine rağmen
etkilenmiĢtir ve bu yöntemlerden geleneğe en çok uyan ontolojik yöntemle analiz çalıĢmaları
baĢlamıĢtır. Ontolojik yöntemle Ģiirin varlığı, Ģairin dünya görüĢü ve okuyucunun yorumu bir
bütün haline getirilmiĢtir. Aslında bu yöntemle yapılan inceleme, Ģerh yönteminden çok da uzak
değildir; sadece Ģerh yönteminin tabakalara ayrılıp Ģiirin anlam tabakalarına göre iĢleniĢi olarak
karĢımıza çıkar. Bu çalıĢmanın amacı ontolojik yöntem hakkında bilgi vermek ve divân
edebiyatının son klâsik dönemi olan XIX. yüzyılda yaĢamıĢ kadın Ģairlerimizden Leylâ
Hanım‘ın ‗olmaz halas‘ redifli gazelini ontolojik yöntemle analiz etmektir. ÇalıĢmamızda Leylâ
Hanım‘ı seçmemizin nedeni divan Ģiirinin son dönemine ıĢığını yansıtması ve erkek sesinin
baskın olduğu bir edebiyatta bir kadın olarak sesini duyurmasıdır. ‗Olmaz halas‘ redifli gazeli
seçmemizdeki amaç ise geleneğe sıkı sıkıya bağlı olan divan Ģiirinde de yeni kuramların
denenebileceğini ve hatta çoktandır denendiğini göstermektir.
Anahtar Sözcükler: Divan edebiyatı, ontolojik yöntem, Leylâ Hanım, gazel.

AN ONTOLOGICAL EXAMINATION OF LEYLA HANIM's
GHAZAL
Abstract
Every creature created with the privilege of mind has tried to make sense of life
throughout his life and used many different methods for this. Although different methods are
used in every field of Turkish literature today, it is essential to benefit from interdisciplinary
relations in order to say new things. Otherwise, we always revolve around the same words and
discourses, like a compass revolving around a circle. This is an innovative and rote
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understanding that cannot bring any benefit to our literature. In the old Turkish literature, the
commentary method was mostly used to make sense of the works. In this method, the poem was
handled as a whole and each couplet was interpreted within itself. But XX. After the century,
many methods emerged especially in the field of new Turkish literature and the works were
examined in line with these methods. Classical Turkish literature was also affected by these
methods that emerged in the new Turkish literature, despite all its classicism, and analysis
studies began with the ontological method that best fits the tradition from these methods. The
existence of the poem, the poet's world view and the reader's interpretation have been brought
into a whole with the ontological method. In fact, the analysis made with this method is not far
from the commentary method; it appears only as the stratification of the commentary method
and the processing of the poem according to the semantic layers. The aim of this study is to give
information about the ontological method and to give information about the last classical period
of divan literature, the XIX. The aim of this study is to analyze Leylâ Hanım's ghazal with "no
way halas" redif using an ontological method. The reason why we chose Leylâ Hanım in our
study is that she reflects the light of the last period of divan poetry and makes her voice heard as
a woman in a literature where the male voice is dominant. The purpose of choosing the ghazal
with the redif "no way halas" is to show that new theories can be tried and even tried for a long
time in divan poetry, which is closely tied to tradition.
Keywords: Divan literature, ontological method, Leylâ Hanım, gazel.

GiriĢ

Sosyal bilimler, doğa bilimleri, uygulamalı bilimler, matematik ve bilgisayar bilimleri
birbirinden çok farklı bilim dallarıdır. Hepsi hayatı, evreni anlamlandırmak için farklı
yöntemler, kuramlar kullanır. Fakat bu kadar farklılığa rağmen hepsi insan paydasında birleĢir
çünkü bütün bilim dalları insana hizmet eder. Ġnsan ise eĢref-i mahlûkâttır. Çünkü o akıl gibi
üstün bir özelliğe sahiptir. Ġnsan akıl yoluyla varlığı sorgular ve buna cevaplar arar. Ve tabii ki
insan salt akıldan ibaret değildir duyguları, hisleri ile bir bütündür. Duygularını, hislerini ifade
etmek için edebiyatın sonsuz gücünden yararlanır. Bu amaçla pek çok eser kaleme alınmıĢtır.
Sonrasında ise bu eserleri izah etmek, anlamlandırmak gerekmiĢtir. Bunun için de tıpkı bilim
dallarında olduğu gibi edebiyatta da farklı yöntem ve kuramlarla eserlerin sanat değeri ortaya
konulmaya çalıĢılmıĢtır.
Eski edebiyat olarak da bilinen edebiyatımızda metinleri incelemek için kullanılan
yöntemin adı Ģerhtir. ġerh yönteminde Ģiirin kelimeleri tek tek açıklandıktan sonra günümüz
Türkçesine aktarılıp Divan Edebiyatı geleneğine bağlı kalınarak açıklanmaktaydı ve
beyitlerde kullanılan söz sanatları da açıklamadan sonra Ģerh içerisinde yer almaktaydı. Altı
yüzyıl kadar varlığını sürdüren Divan edebiyatındaki eserler Ģerh yöntemiyle incelenmiĢtir.
Lakin geliĢen ve küreselleĢen dünyada eski kalmamak için Ģerh yönteminde farklı eğilimlere
yönelme baĢlamıĢtır.
Tanzimat‘la birlikte özellikle yeni Türk edebiyatında kendini gösteren değiĢim ve
geliĢim diğer alanları da etkilemiĢtir. Yeni Türk edebiyatında metne daha iyi nüfuz etmek için
pek çok kuram ve yöntem denenmiĢtir (psikanalitik, yapısalcı, hermenötik, feminist,
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varoluĢçu, ...). Bu kuramlar içinde yer alan ontolojik analiz metodu eski Türk Ģiirini modern
bakıĢ açısıyla harmanlayıp edebiyata yeni bir soluk getirmiĢtir. Böylece eskimeyen eski Türk
edebiyatı yeniden akademisyenlerin gündemine girmiĢtir. Leylâ Hanım‘ın gazelini ontolojik
açıdan ele almadan önce bu metot hakkında bilgi vermemiz gerekmektedir.
Ontolojik Edebiyat Kuramı
Kökeni Yunanca ontos varlık ile logos bilgi kelimelerine dayanan ontoloji terimi Büyük
Türkçe sözlüğe göre ‗varlıkbilimi‘ olarak açıklanmaktadır. Peki nedir bu varlıkbilimi? Genel
olarak varlıkbilimi varlığı bütün genelliği içinde açıklamaktır. Bir bilim dalı olarak ontoloji
varlığa yönelik pek çok soru ile varlık ve yokluğu sorgulamıĢtır. Platon ve Aristo özellikle
varlık konusunda yaptığı çalıĢmalarla felsefe dünyasını aydınlatmıĢtır. Ontoloji 20.yüzyılda
Nicolai Hartmann tarafından kurulan, var olanı ve varlığın bütününü kendine konu edinen bir
felsefe görüĢüne dayanır (Kolcu, 2019:212). Ontoloji her türlü varlığı ele aldığı için sanatı da
bir varlık alanı olarak görür. Ancak sanattaki varlık tek yönlü değil çok boyutludur. Bu
çoğulluk varlığın tabakalara ayrılmasına sebep olur. Genellikle tabakalar düĢüncesini ilk
benimseyip bunu estetikte uygulayan Roman Ingarden olmuĢtur.Roman Ingarden, ünlü eseri
olan Das literarische Kunstwerk'de problemi Ģöyle ortaya atar: "KarĢımıza çıkan ilk soru, bir
edebiyateseri real mı, yoksa ideal objelerden mi ibarettir? (Tunalı,1971:91).Edebi eserin
oluĢum zamanının bilindiğini ve zaman içinde değiĢim yaĢayabildiği için onu real varlık görür
Ingarden (Tunalı, 1998:62). Ingarden ‗Edebi eserin ana dokusuna zarar vermeden ve iç
planını koruyarak nasıl bir tabaka sistemi oluĢturulabilir?‘ dedikten sonra tabakalar arasında
Ģu sınıflandırmayı yapar:
a.
Kelime sesleri ve onlara dayanarak meydana gelen ve daha yüksek bir
basamağı gösteren ses yapıları;
b.
Farklı derecelerdeki anlam birlikleri tabakası;
c.
Farklı Ģematik görüĢler tabakası;
d.
Tasvir edilen Ģeylerin (nesne, insan ve olaylar) ve onların
alınyazılarının tabakası"(Tunalı, 1971:92).
Her objektivation, ontik yapı bakımından birbirine karĢıt iki varlık alanına bölünmüĢ
oluyor: Real ve irreal varlık alanları. Fakat, bu real ve irreal yapıların daha yakından
belirlenmesi gerekir. Böyle bir belirleme için Nicolai Hartmann iki yeni deyim geliĢtirir: Önyapı (Vordergrund) ve arka-yapı (Hintergrund). Bu iki deyim, objektivation'un real ve irreal
varlık alanlarını karĢılar (Tunalı, 1971:58) N.Hartmann‘ın tabaka ayrımı ise Ģu Ģekildedir.
1.tabaka en ön tabakadır. Tiyatro ve plastik sanatta var olan görünür yapıdır.
Kısaca herkesin ortak bakıĢ açısını yansıtan, insanın algılayabildiği
konuĢma, hareket, duruĢ olarak ifade edilen tabakadır.
2.tabaka en ön tabakanın hemen arkasından gelir ve onun aracılığıyla onda
gerçek anlamına, görünüĢüne kavuĢur. Tek baĢına iç tabaka
diyemeyeceğimiz bu tabakada baĢarı ve baĢarısızlığın karĢılığı olarak çeĢitli
çatıĢma ve çözülmelerin yer aldığı bir tabakadır.
3.tabaka ruhi tabaka da denilebilecek olan tabakadır. Gerçi, bu tabaka
kendinden önceki tabakada görünüĢe ulaĢır ve ondan daha derin bir
tabakadır. Ġnsanın ahlaki duyuĢ ve düĢünce tarzını yansıtan irreal bir
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tabakadır. Görünürüm ötesinde kelimelerin taĢıdığı anlamı ortaya koymak
esastır.
4.tabaka, en derin tabakalardan birini teĢkil eder. Bu tabakada ele alınan
unsurlar bütün insanlık için geçerli olan ortak kaderi yansıtır. Burada
belirtilen alınyazısı yani kader daha çok insanın kendi kendisi için
hazırladığı ve kendi suçu olan bir kaderdir (Tunalı, 1971:115-116).
Ġsmail Tunalı, R.Ingardan ve N.Hartmann‘ın sınıflandırmalarını karĢılaĢtırıp kendi
tabaka anlayıĢını sistemleĢtiriyor. Tunalı‘ya göre ise edebi eser ses tabakası, semantik (anlam)
tabaka, obje (nesne) tabakası, karakter (ruhî) tabakası, alınyazısı (kader) tabakasından oluĢur.
Günümüz Türk edebiyatında ise Ģiirleri ontolojik yöntemle incelemek için ilk olarak
Prof. Dr. Mustafa Özbalcı‘nın (1996) rehberliğinde Prof. Dr. Yavuz Bayram‘ın doktora
yıllarında (2003) bir seminerde sunduğu ve pek çok kez kullanılan Ģu tabloya göre hareket
edilmektedir:
Tablo 1: ġiirde Yapı
ġĠĠRĠN ĠÇ VE DIġ YAPISI
A.

ÖNYAPI

B. ARKA YAPI

(Duyulur Yapı, DıĢ Yapı, Ses Tabakası,
Maddi Tabaka, Görünür Yapı, Reel
Varlık Alanı, Vonderground…)
DıĢ görünüm, harfler, heceler, kelimeler,
ölçü, ahenk, redif, kafiye, mısra, beyit
yapısı, (Ģiirin varlığıyla duyulan,
algılanan, görülen maddi yapısına ait olan
her Ģey)

(Ġç Yapı, Ġrreel Varlık Alanı,
Soyut yapı, Hinterground)
1. Semantik (Anlam) Tabaka
a- Kelime (Cocnitiv)
Semantiği
b- Cümle Semantiği
(Sentaks)
2. Obje (Nesne) Tabakası
Anlamın yoğun olduğu
bölüm, anlamı ağırlıklı olarak
taĢıyan kelimeler.
3. Karakter Tabakası
ġairin ruh dünyası hakkında
bilgiler, kiĢikiği, hayata bakıĢ
açısı…
4. Alınyazısı (Kader) Tabakası
Üçüncü tabakadaki tespit ve
tanımlamaların çevre ve bütün
insanlık için genelleĢtirilmesi

Biz de bu bilgiler doğrultusunda Leylâ Hanım‘ın ‗olmaz halas‘ redifli gazelini ontolojik
açıdan ele almaya çalıĢacağız. Lakin bir edebi eseri izaha baĢlamadan önce ona imzasını atan
maliki hakkında birtakım bilgileri hatırlamamız Ģarttır. Bu doğrultuda Leylâ Hanım‘ın hayat
içindeki yolculuğu Ģu Ģekilde özetlenebilir:
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Leylâ Hanım‟ın Hayatı:
Ġstanbul‘da doğdu. Kazasker Moralızâde Hâmid Efendi‘nin kızıdır. Hayatı hakkında
fazla bilgi olmadığı gibi doğum tarihi de bilinmemektedir. Kendi Ģiirlerinden anlaĢıldığı üzere
dayısı Keçecizâde Ġzzet Molla‘dır. Divanında kendisine Ģiirde yol göstermiĢ olan Ġzzet
Molla‘yı üstadı ve hocası olarak gösteren ifadelerin yer aldığı görülür. Leylâ Hanım kültürünü
içinde bulunduğu münevver aile çevresinden alarak yetiĢmiĢtir (Ünver, 2003:157).
Keçecizade Ġzzet Molla‘yı üstat kabul etmiĢ, ayrıca anne ve baba tarafı aydın, okuyan yazan,
edebiyata aĢina bir aile ortamı içinde yetiĢtiğini hayat hikâyesinden ve Ģiirlerinden
anladığımız Leylâ Hanım özellikle bu çevrede kendisi için gerekli bilgileri edinmiĢ, belki özel
hocalardan ders almıĢ ve Ģartlar elverdiği ölçüde ilim ve edebiyat sohbetlerinde de
bulunmuĢtur. Neredeyse sarayla içli dıĢlı olabilen aristokrat bir aileden gelmektedir ve böyle
bir ortamda yetiĢmiĢtir. Bütün bu olumlu Ģartlara rağmen maddi sıkıntılar çektiği belirtilir
(Arslan, 2018:4). Leylâ Hanım Mevleviliğî benimsemiĢ ve Ģiirlerinde ġeyh Galip‘ten
etkilenmiĢtir.
Divan edebiyatında her Ģey gelenek içerisinde varlığını sürdürdüğü gibi aĢk da gelenek
içerisinde varlığını ortaya koyar, dolayısıyla Leylâ Hanım da bir kadın olarak geleneğe bağlı
kalmıĢtır. Ayrıca döneminde nazire yazma geleneğine uyarak nazireler de yazmıĢtır.
Leylâ Hanım‟ın „olmaz halas‟ Redifli Gazelinin Ontolojik Yöntemle Ġncelenmesi
1 ‗ÂĢıkân endîĢe-i agyârdan olmaz halâs
Bülbül elbette cefâ-yı hârdan olmaz halâs
2 ‗AĢk ile Mansûr-veĢ kûy-ı "Ene'l-Hak"da turup
Dil kemend-i kâkül-i dildârdan olmaz halâs
3 Nâvek-i müjgân-ı yâre sînemiz itdik niĢân
Olsa andan gamze-i hûn-hârdan olmaz halâs
4 Yanmayam mı âteĢ-i dîdârıña gördükçe ben
HaĢre dek pervâne zîrâ nârdan olmaz halâs
5 Gam mıdır nûĢ eylese Leylâ siriĢk-i çeĢmini
Mest-i ‗aĢk olan mey-i ser-Ģârdan olmaz halâs
6 Nûri-i merhûmı tanzîre cesâret eyleyen
Meclis-i ‗irfânda âzârdan olmaz halâs
A. Ön yapı:
Bu tabaka Ģiirin bütününde görünür olan, dıĢta kalan somut tabakadır. Nazım Ģekli
olarak gazelin tercih edildiği bu Ģiir, aruz vezninin fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilâtün fâ„ilün
kalıbıyla yazılmıĢtır. Nazım birimi beyittir ve altı beyitten oluĢmaktadır. Leylâ Hanım
mahlasını kullandıktan sonra bir beyit daha söyleyip müzeyyel gazele bir örnek vermiĢtir. Bu
altıncı beyitle gazelin nazire olarak yazıldığına dair bir bilgi edinmekteyiz. Gazele adını veren
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fiilin beyitlerde olumsuz Ģekilde çekimlendiğini görmekteyiz. Gazel nazım Ģekline uygun
olarak Ģiirde sadece ilk beyitteki mısralar kendi arasında kafiyelidir ve zengin kafiye
kullanılmıĢtır.
B. Arka Yapı:
Ontolojik kuramda arka yapı Ģiirin iç yapısı olan soyut tabakadır. Bu yapı kendi içinde
anlam(semantik) tabakası, obje(nesne) tabakası, karakter tabakası, alınyazısı (kader) tabakası
olarak dört bölümde incelenmektedir. Ön yapı tüm Ģiir için geçerliyken arka yapı her beyit
için ayrı ele alınır. Bu yüzden arka yapıya ait unsurları ilk beyitte ayrıntıları ile ele almak daha
doğru olacaktır.
1.beyit:
‗ÂĢıkân endîĢe-i agyârdan olmaz halâs
Bülbül elbette cefâ-yı hârdan olmaz halâs
1.Semantik (Anlamsal) Tabaka: Bu bölüm kendi içinde kelime (cocnitive) semantiği
ve cümle (sentaks) semantiği olmak üzere ikiye ayrılır:
a) Kelime Semantiği: ġiirde bilinmeyen kelimelerin açıklandığı bölümdür:
ağyâr(a.i.): yabancı, rakip
halâs(a.i.) : kurtulma, kurtuluĢ
hâr(f.i.) : diken
b) Cümle Semantiği: Bu bölümde beyit önce nesre aktarılıp sonra günümüz Türkçesine
çevrilecektir. Bu yöntemi tercih etmemizin sebebi anlam tabakasını sağlam bir yapıya
yerleĢtirmektir. Böylece cümle semantiği Ģu Ģekilde karĢımıza çıkar:
ÂĢıkân endiĢe-i ağyârdan halas olmaz elbette bülbül cefâ-yı hârdan halâs olmaz.
ÂĢıklar rakibin endiĢesinden kurtulamaz elbette bülbül (de) dikenin cefasından
kurtulamaz.
2. Obje (Nesne) Tabakası:
ġiirde duyusal olarak kavradığımız reel tabakanın üzerinde bulunan yani reel tabaka
tarafından taĢınan yapıya tinsel varlık denir. Bu tinsel yaratmalar estetik objelerdir
(Tunalı,1998:54-56). Bu ifadeyi somutlaĢtırmak gerekirse Ģiirin içinde yer alan, herkes
tarafından anlaĢılmayan, çağrıĢıma alanı geniĢ olan tabaka obje tabakasıdır. Yani
Ģiirinmazmunlarla sembolleĢtirildiği ve sembollerle ortaya çıkan söz sanatlarından oluĢan
tabakadır. Bu bilgilere göre ilk beytin obje/nesne tabakası Ģu Ģekilde değerlendirilebilir:
Ġlk dizede yer alan ‗âĢık‘ ve ‗ağyâr‘ kelimeleri ile ikinci dizede ‗bülbül‘ ve ‗diken‘
kelimeleri arasında leff ü neĢr hatta düzenli leff ü neĢr yapılarak dizeler arasında anlam
bütünlüğü sağlanmıĢtır. Ayrıca âĢığın rakipten, bülbülün dikenden kurtulamayacağı
genellemesi yapılarak irsal-i mesel sanatına yer verilmiĢtir. Bu sanatların dıĢında ilk beyitte

114

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

UDEAS

belirgin olarak tekrarlanan ‗a‘ sesi ile asonans sanatına yer verilerek dizelerde kafiye ve redif
dıĢında ahenk unsuru sağlanmıĢtır.
3. Karakter Tabakası:
Bu tabakada ilk iki tabakada görünür olan unsurlar yerini onun arka planında bulunan
ruhi tavır ve karaktere terk eder. Bir çeĢit ruhi tahlil diyebileceğimiz bu bölüm edebi eserin
asıl değerini büyük oranda ortaya koyar (Tunalı, 1971:119). Ruhi tabaka olarak da bilinen bu
tabakada Ģairin hayatı ve dünya görüĢü hakkından bilgi sahibi oluruz. Böylece bu tabaka
Ģairin Ģiirini yorumlayarak onu anlamamızı sağlar. Bu bağlamda birinci beytin karakter
tabakası Ģu Ģekilde yorumlanabilir:
ÂĢık, sevgili ve rakip aĢk üçgenini temsil eder. Bu aĢk üçgeninde âĢığın sevgiliye
kavuĢmasındaki en büyük engel rakiptir hatta rakiplerdir. Rakip gazellerde bekçi, köpek,
diken vb. Ģekilde karĢımıza çıkar. Onun en önemli özelliği sevgiliye yakınlığıdır ve sevgilinin
çevresinden asla uzaklaĢmamasıdır. Bu yüzden de âĢık tarafından istenmez, rakibin varlığı
ÂĢık için endiĢe uyandırır ve ona ıstırap verir. Bülbül de âĢık gibi güle kavuĢma yolunda
diken engeli ile karĢılaĢır hatta diken bülbülün canına kasteder fakat bülbül gülden
vazgeçmez. Hem âĢık hem de bülbül sevgiliye kavuĢma yolunda rakip engeliyle mücadele
eder.
4.Alınyazısı (Kader) Tabakası:
Bu tabaka bütün evrende kabul gören bir saptamadan ibaret ifadeleri içerir.
N.Hartmann‘ın tekile indirdiği bu tabaka Tunalı tarafından genele ithaf edilmiĢtir. Bu
doğrultuda birinci beytin kader tabakası Ģu Ģekilde genellenebilir:
Varlık aleminde asıl sevgiliye ulaĢmak hiçbir zaman kolay olmaz. Sevgiliye giden bu
yol çetindir ve pek çok engeli bünyesinde taĢır. Bu yüzden bu yola çıkan hedefine ulaĢana
kadar türlü sıkıntılara maruz kalacaktır.
2.beyit:
‗AĢk ile Mansûr-veĢ kûy-ı "Ene'l-Hak"da turup
Dil kemend-i kâkül-i dildârdan olmaz halâs

1. Semantik (Anlamsal) Tabaka:
a) Kelime Semantiği:
kemend(f.i.): eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayıĢ, ip
dildâr(f.i.) : gönül tutan, sevgili
kûy(f.i.)

: köy, mahalle, sevgilinin bulunduğu yer

b) Cümle Semantiği:
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Dil, aĢk ile Mansûr-veĢ kûy-ı ‗Ene‘l Hâk‘ da turup kemend-i kâkül-i dildârdan halâs
olmaz.
Gönül, aĢkla Mansûr gibi ‗Ene‘l Hâk‘ köyünde durup sevgilinin kakülünün
kemendinden kurtulamaz.
2.Obje Tabakası:
Sevgilinin saçları darağacına teĢbih edilmiĢ. ‗Mansûr‘ ve ‗Ene‘l Hâk‘ kelimeleri ile
telmih sanatı yapılmıĢtır.
3.Karakter Tabakası:
Edebiyatta darağacı ve ‗Ene‘l Hâk‘ münasebetiyle sıkça anılan Mansûr, inancı uğruna
her Ģeye göğüs geren ve inandığı Ģeyler uğruna canını feda eden bir âlimdir (Pala, 2004:186).
Mansûr vahdet inancında o kadar ilerlemiĢtir ki ‗Ene‘l Hâk‘ diyerek kulun Allah karĢısında
hiçliğini dile getirmiĢtir. Fakat bunu bu Ģeklide anlamayıp Ģirk koĢmak olarak nitelendirenler
Mansûr‘un darağacında idam edilmesine sebep olmuĢlardır (Yıldırım, 2006: 350). Mansûr
fenafillaha ulaĢmıĢtır ve inandığı Ģeye kavuĢmuĢtur. Gönül de aĢk yolunda Mansûr‘la aynı
kaderi paylaĢmaktadır. O da sevgilinin bulunduğu yerde serden geçerek sevgilinin kakülüne
darağacı gibi asılmıĢtır ve fenaya ulaĢmıĢtır.
4.Kader Tabakası:
Gerçek sevgiliye ulaĢmak isteyen insan ancak kendi benlik davasından vazgeçerse
baĢarılı olabilir. Yokluğu yaĢayıp varlığa ulaĢmak esastır.
3.beyit:
Nâvek-i müjgân-ı yâre sînemiz itdik niĢân
Olsa andan gamze-i hûn-hârdan olmaz halâs
1.Semantik (Anlamsal) Tabaka:
a) Kelime Semantiği:
nâvek(f.i.) : ok
müjgân(f.i.): kirpik
hûn-hâr(f.i.): kana susamıĢ, kan dökücü
b) Cümle Semantiği:
Sinemizi nâvek-i müjgân-ı yâre niĢân itdik andan halâs olsa gamze-i hûn-hârdan halâs
olmaz.
Göğsümüzü sevgilinin oka benzeyen kirpiğine niĢan ettik, sinemiz ondan kurtulsa da
kan dökücü bakıĢtan kurtulamaz.
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2.Obje Tabakası:
Ġkinci dize sonunda yer alan ‗halâs‘ kelimesi dize baĢına da getirilerek sihr-i helal sanatı
yapılmıĢ ve böylece anlam bütünlüğü sağlanmıĢtır. Kirpik oka, bakıĢlar da kana susamıĢ
birine benzetilerek teĢbih sanatı yapılmıĢtır.
3.Karakter Tabakası:
Sine, göğüs bütün duyguların bulunduğu yerdir ve ayrıca içinde kalbi de barındırdığı
için hayat kaynağıdır. Sevgiliye ait her türlü hayal ve his burada bulunduğu için sevgili burayı
hedef alır. ÂĢık göğsünü sevgilinin ok gibi kirpiklerine siper eder. Kirpik tek baĢına sevgili
tarafından âĢığın fark edildiğini gösteren bir unsur değildir. ÂĢık sevgilinin kirpiklerini
gördüğü anda heyecanlanır ve göğsündeki duygular depreĢir sonrasında sevgili tarafından fark
edilmediğini anlar ve üzülür. Oysa bakıĢlara hedef olmak baĢka bir anlam içerir. ÂĢık
bakıĢlara hedef olduğunda sevgili tarafından artık fark edilmiĢtir. Böylece tek baĢına oka
benzeyen kirpikler, yaya benzeyen kaĢla birlikte adeta kurulmuĢ bir keman vazifesi görür ve
kan dökücü sevgili bu bakıĢları âĢığın göğsüne saplar. Artık bu bakıĢlardan kurtulmak
mümkün değildir. Çünkü âĢığın sinesi bu bakıĢlarla aĢkla dolup coĢar ve kendini kaybeder.
4.Kader Tabakası:
Ġnsan hayatta bir engelle karĢılaĢtığında bunu kolay atlatabilir fakat bu engel birkaç
unsurla birleĢip daha güçlü bir Ģekilde tekrar karĢısına çıktığında ondan kurtulmak
zorlaĢabilir.
4.beyit:
Yanmayam mı âteĢ-i dîdârıña gördükçe ben
HaĢre dek pervâne zîrâ nârdan olmaz halâs
1.Semantik (Anlamsal) Tabaka:
a) Kelime Semantiği:
didâr (f.i.): yüz, güzel yüz
haĢr (a.i.): bir araya gelme, toplama; kıyamet
pervâne (f.i.): ıĢık etrafında dönen küçük kelebek
nâr (a.i.): ateĢ
b) Cümle Semantiği:
Ben âteĢ-i didarını gördükçe yanmayam mı? Zira pervâne haĢre dek nârdan halâs olmaz.
Ben yüzünün ateĢini gördükçe nasıl yanmam? Çünkü pervâne kıyamete kadar ateĢten
kurtulamaz.
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2.Obje Tabakası:
Beyte soru sorularak baĢlanmıĢ ve böylece okuyucunun dikkati çekilmiĢtir. Sevgilinin
güzel yüzünü gören âĢık elbette aĢk ateĢiyle yanacaktır ancak bunu bilmezlikten gelerek
tecahül-i arif sanatı yapılmıĢtır. Sevgilinin yüzü ateĢe benzetilerek teĢbih, âĢık için de pervâne
kullanılarak istiare sanatı yapılmıĢtır.
3.Karakter Tabakası:
Divan Ģiirinde pervane âĢığı temsil eder. Pervane bir mumun ıĢığının cazibesine kendini
kaptırarak döne döne ateĢe yaklaĢır ama ıĢıktan yandığını fark etmez ve sonunda kanatları
ateĢte tutuĢarak can veren küçük bir kelebektir. Sevgilinin yüzü güzellik unsurlarının
toplandığı yerdir, bu yüzden cazibe merkezidir. Yüz parlak bir renge sahiptir bu bakımdan
nuru çağrıĢtırır, aynı zamanda âĢığı güzellik bakımından etkileyip aĢk ateĢinin ortaya çıktığı
yer olarak nârı/ateĢi çağrıĢtırır. Her iki durumda da ıĢığın temel kaynağı olarak sevgilinin
güzel yüzüyle karĢılaĢırız. ÂĢık da bu ıĢığın cazibesine kapılarak benliğini yok eder ve
sevgiliye ancak yok olduğunda kavuĢacağına inanır. Pervane gibi bu ateĢte yanınca kendi
kıyameti kopmuĢ olur ve vuslat gerçekleĢir. Tasavvufta da Ġlahi AĢk‘a ulaĢmak için salikin
kendi benliğinden kurtulması gerekir. Ancak o zaman fenafillah mertebesine kavuĢabilir ve
mutlak varlığa ulaĢır.
4.Kader Tabakası:
Ġnsan ancak kendini saran Ģeylerden kurtulursa gerçek sevgiye ulaĢabilir. Yine gazelin
diğer beyitlerinde üzerinde durulan kendi benliğinden vazgeçerek vuslata ulaĢılacağı
genellemesi yapılmıĢtır.
5.beyit:
Gam mıdır nûĢ eylese Leylâ siriĢk-i çeĢmini
Mest-i ‗aĢk olan mey-i ser-Ģârdan olmaz halâs

1.Semantik Tabaka:
a) Kelime Semantiği:
nûĢ (f.i.)

: içen, içici

siriĢk (f.i.) : gözyaĢı
çeĢm (a.i.) : göz
ser-Ģâr (f.i.): ağzına kadar dolu; ileri giden
b) Cümle Semantiği:
Leylâ siriĢk-i çeĢmini nûĢ eylese gam mıdır? Mest-i aĢk olan mey-i ser-Ģârdan halâs
olmaz.

118

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

UDEAS

Leylâ gözünden dökülen gözyaĢlarını içse dert değil (çünkü) aĢk sarhoĢu olan Ģarabın
taĢkınlığından, sarhoĢluğundan kurtulamaz.
2.Obje Tabakası:
‗nûĢ, mest, mey, ser-Ģâr‘ ifadeleri bir arada kullanılarak tenasüp sanatı yapılmıĢ ve
böylece beyit içerindeki anlam bütünlüğü sağlanmıĢtır. ġaire ‗Leylâ‘ diye bir baĢkasından
bahsediyor gibi davranarak tecrid sanatı yapmıĢtır.
3.Karakter Tabakası:
ÂĢık sevgilinin cefası yüzünden her daim gözyaĢı dökmeye mahkumdur. Aslında âĢığı
ağlatan gönlündeki aĢk duygusudur. Böylece ateĢ ve su unsurları bir arada kullanılarak aĢk
derdinden gönlünde ateĢler yanan âĢık gözyaĢıyla bu ateĢi söndürmeye çalıĢır ancak bu
mümkün değildir. Gönüldeki ateĢi söndürecek tek Ģey vuslattır. Ayrıca dökülen bu gözyaĢları
kanlı olduğu için Ģarapla aynı sonucu doğurur. ÂĢık döktüğü kanlı gözyaĢını içtikçe Ģarap
içiyor gibi sarhoĢluğa kapılır. SarhoĢ insan aklı ile hareket etmez, davranıĢlarında abartılar ve
gariplikler yer alır. AĢk da insanın aklını baĢından alıp kiĢinin sarhoĢ gibi davranmasına sebep
olur. Leylâ da bir âĢık olduğuna göre aĢk Ģarabının sarhoĢluğundan kurtulamaz, ağladıkça aĢk
derdi büyür ve akılla bağı azalır.
4.Kader Tabakası:
Gönlünde aĢk duygusunu taĢıyan kiĢi vuslata erene kadar ağlayıp kendinden bihaber
ıstırap çekmeye mahkumdur. Ağlaması bu duyguyu azatlmaz tam tersi daha da alevlendirir ve
kendinden geçmesine sebep olur.
6.beyit:
Nûri-i merhûmı tanzîre cesâret eyleyen
Meclis-i ‗irfânda âzârdan olmaz halâs

1.Semantik Tabaka:
a) Kelime Semantiği:
merhûm (a.i.)

: ölmüĢ, rahmetli, rahmete kavuĢmuĢ kimse

tanzîr (a.i.)

: benzetme, nazire yapma

meclis-i irfân(a.i.) : bilen topluluk
b) Cümle Semantiği:
Merhûm Nuri‘yi tanzire cesaret eyleyen meclis-i irfânda âzârdan halâs olmaz.
Rahmetli Nuri‘ye nazire yazmaya cesaret eden irfan meclisinden azardan kurtulamaz.
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2.Obje Tabakası:
Bu beyitte dikkat çeken belirgin bir sanat tespit edilememiĢtir. Fakat cesaret etmek ve
azarlanmak durumlarını incelendiğinde tezat sanatı hissedilebilir. Bir iĢe cesaret eden kiĢi
genellikle ödüllendirilir fakat bu beyitte tam tersi bir durum olarak cezalandırılma karĢımıza
çıkmaktadır. Bu da dönemim Ģairlerinin kadına bakıĢını yansıtıyor. Çünkü irfan meclisi olarak
kastedilen Ģiir toplantılarıdır. Bu toplantılarda Leyla Hanım‘ın cesareti kırılmaya çalıĢılmıĢtır.
Böyle bir davranıĢla karĢılaĢan Ģairemiz yine de tüm nahifliğiyle kendi Ģiirini beğenmeyen
kiĢilere kötü söz söylemeyip onlara irfan sahibi olarak hitap etmiĢtir. Bu ifadeyle de belki
kinaye yapılmıĢ olabilir.
3.Karakter Tabakası:
Pek çok Ģair beğendiği, övmek istediği ya da daha iyisini yazabileceğini göstermek için
nazire geleneğine uymuĢtur. Erkek sesinin egemen olduğu divân Ģiirinde de kadın Ģairlerimiz
Ģiirde erkekler kadar hünerli olduklarını göstermek istemiĢlerdir. Ayrıca dönemin koĢulları
düĢünüldüğünde bir kadın olarak aĢkı anlatan bir gazeli kendine has bir üslupla söylemek pek
çok dedikoduyu da beraberinde getirebileceği için nazire yazma geleneğini kullanmıĢ
olabilirler. Hangi sebepten olursa olsun Leylâ Hanım da beğenip takdir ettiği Nuri adında
Mevlevî bir Ģaire bu nazireyi yazmıĢtır. Ancak bir kadın olarak böyle bir Ģey yapması hatta
buna cüret etmesi güya irfan sahibi olan kiĢilerce iyi karĢılanmamıĢtır.
4.Kader Tabakası:
Gerçek anlamda ilim sahibi olmayan kiĢiler kendileri gibi olmayan, kendileri gibi
düĢünmeyen insanları küçümserler, onlara destek olmazlar. Oysa gerçek ilim sahibi kiĢiler
öğrencilere destek olup onları yüreklendirir.
Sonuç
Klasik Ģerh metodunda Ģiir bir bütün olarak ele alınırken ‗Ontolojik Analiz‘ metodunda
Ģiir baĢlangıçta ön yapı ve arka yapı olarak ikiye ayrılır ve daha sonra arka yapı kendi
içerisinde semantik tabaka, obje, karakter ve kader tabakası olarak dörde ayrılmaktadır.
Semantik Tabaka‘da kelimelerin anlamına ve cümlenin Türkçesine bakılır. Bazı kaynaklarda
cümle semantiğinde cümle ögelerine göre de incelenir. Hatta kelimeler, heceler, sesler bile
parçalara ayrılarak incelense de gazelin edebi değerinin ön plana çıkarılması için
çalıĢmamızda sadece az bilinen kelimelerin anlamı verilmiĢ ve mazmunlar çerçevesinde
açıklamaları yapılmıĢtır. Karakter Tabakası ise Ģairin dünya görüĢünün ortaya çıktığı, Ģiirin
yorumlandığı bölümdür. Kader (Alınyazısı) Tabakasında ise genelleme yapılarak beyitten
insanlık adına çıkarılacak mesaj ifade edilir. Bu baĢlıklar sayesinde Ģiiri derinlemesine analiz
imkânı bulmaktayız. Spesifik olarak bakıldığında bu yöntem eski edebiyata bir yenilik de
getirmektedir. Çünkü yüzyıllardır aynı yöntem kullanıldığından yeni bir Ģey söylemenin
mümkün olamadığı görülmüĢtür. Zaten mazmunlar sayesinde söylenecek Ģeyler çoktan
söylenmiĢken ontolojik yöntemle farklı açılardan yeni söylemler elde etmeye çalıĢılmaktadır.
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Divân Ģiirinin son klâsik döneminde Leylâ Hanım gibi güçlü bir kadın Ģairin duruĢu ve
imge dünyasını yansıtmak için sanat eserini varlık tabakalarına ayırıp derinlemesine inceleyen
ontolojik analiz yöntemini seçtik ve ‗olmaz halâs‘ redifli gazeli bu bağlamda açıklamaya
çalıĢtık.
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KLASĠK TÜRK ġĠĠRĠNDE BAYRAM EĞLENCELERĠNĠN
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Özet
Türk edebiyatında XIII. yüzyılından baĢlayarak XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar
devam eden Klasik Türk edebiyatı, üç coğrafi sahada varlığını sürdürür. Yüzyıllar boyunca
etkisi güçlü biçimde devam eden bu edebiyatın Ģairleri, Ģiirlerinde derin düĢünceleri, yoğun
duyguları çeĢitli söz sanatları ile iĢlemiĢlerdir. Yapılan araĢtırmalarla, bu duygu ve düĢüncelerin
gün yüzüne çıkarılması neticesinde hem edebiyat tarihinin hem de dönemin siyasi ve sosyal
dokusunun daha iyi anlaĢıldığı görülmüĢtür. Bundan dolayı Klasik Türk edebiyatı eserlerinde
iĢlenen her temanın ortaya çıkarılıp yorumlanması, aynı zamanda da Türk tarihine ve Türk
kültürüne tutulan bir fenerdir. Bu bağlamda Klasik Türk edebiyatı Ģairlerinin Ģiirlerinde sık sık
iĢlediği temalardan biri de bayramlardır.
Uzun bir geçmiĢe sahip olan bayram kavramı, tarih içerisinde kendine has bir kültür
oluĢturur. Her koĢulda zamana direnç gösteren bu kültür, tüm insanlarda olduğu gibi Ģairler
üzerinde de güzel çağrıĢımlara vesile olur. GeçmiĢten bugüne edebiyatın konusu olan
bayramların Ġslam kültürünün etkisi ile geliĢen Divan Ģiirinde özel bir yeri vardır. Türk Ġslam
geleneğinde yer alan Ramazan ve Kurban bayramları için 'ıydîyye' veya 'bayrâmiyye' denilen
kasideler kaleme alınırken milli kültür içerisinde oluĢan Nevruz bayramı da ―nevrûziye‖ türü
içerisinde iĢlenmiĢtir.
Bayramlar aynı zamanda halkın belli gelenekler çerçevesinde eğlence anlayıĢını yansıttığı
günlerdir. Ortak bir paydada buluĢan halk, bayram günleri öncesi ve sırasında çeĢitli hazırlıklar
yaparak bu günleri daha anlamlı ve neĢeli geçirmeyi amaçlar. Devlet teĢkilatından halk tabanına
kadar önemsenen bu günler, dönem Ģairlerinin de dikkatini çeker ve Ģiirlerine konu olur. Bu
bağlamda bayramın coĢkusu ve heyecanı Divan Ģairlerinin mısralarında tezahür eder. ġairler,
bayram teması etrafında iĢledikleri Ģiirlerde adeta dönemin eğlence anlayıĢına sanatsal bir üslup
ile ayna tutar. Bu çalıĢmada Klasik Türk Ģiirinde bayram eğlencelerinin nasıl iĢlendiği, söz
konusu faaliyet ve durumların Klasik Türk Ģiirine nasıl yansıdığı ve düzenlenen bayram
törenleri Ģairlerin divanlarından örnek beyitler sunularak tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.
Anahtar sözcükler: Bayram, Iyd, Eğlence, Gelenek.
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MANIFOLDS OF HOLIDAY ENTERTAINMENT IN CLASSICAL
TURKISH POETRY
Abstract
Classical Turkish literature, which started from the 13th century and continued
until the second half of the 19th century, continues its existence in three geographical
areas. The poets of this literature, whose influence has continued for centuries, have
processed deep thoughts and intense emotions with various rhetoric in their poems. With
the researches, it has been seen that both the history of literature and the political and
social texture of the period are better understood as a result of bringing these feelings and
thoughts to light. For this reason, revealing and interpreting every theme in the works of
Classical Turkish literature is also a beacon to Turkish history and Turkish culture. In this
context, one of the themes that poets of Classical Turkish literature frequently deal with
in their poems is holidays.
The concept of holiday, which has a long history, creates a unique culture in
history. This culture, which resists time in all circumstances, conduces to good
associations on poets as well as on all people. Holidays, which have been the subject of
literature from past to present, have a special place in Divan poetry, which developed
with the influence of Islamic culture. While the eulogies called 'ıydiyye' or 'bayramiyye'
were written for the Ramadan and Sacrifice holidays in the Turkish Islamic tradition, the
Nevruz festival, which was formed in the national culture, was also processed in the type
of "nevruziye".
Holidays are also the days when the people reflect the understanding of
entertainment within the framework of certain traditions. Meeting on a common ground,
the people aim to spend these days more meaningful and joyful by making various
preparations before and during the feast days. These days, which are considered
important from the state organization to the public, also attract the attention of the poets
of the period and become the subject of their poems. In this context, the enthusiasm and
excitement of the feast manifests itself in the verses of Divan poets. The poets mirror the
sense of entertainment of the period with an artistic style in the poems they write around
the theme of the feast. In this study, it has been tried to determine how the holiday
entertainments are handled in Classical Turkish poetry, how these activities and situations
are reflected in Classical Turkish poetry, and the holiday ceremonies organized by
presenting sample couplets from the poets' divans.
Keywords: Festal, Iyd, Entertainment, Tradition.

GiriĢ
Divan Ģiirinde bayramın yerine kullanılan Arapça "ıyd" kelimesi avdet (dönmek)
kelimesiyle aynı köktendir. Bununla ilintili olarak ıyd, her yıl dönüp gelen, tekrarlanan
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Müslümanların sevinç günleri anlamındadır. Eski edebiyatımızda, bir ay süren oruç
günlerinin ardından yemek yemenin serbest olduğu Ramazan Bayramı için "ıyd-ı fıtr"
ifadesi kullanılmıĢtır. "Kurbanlık" anlamındaki "adhâ" kelimesinden hareketle
oluĢturulan "ıyd-ı adhâ" ifadesi ise Kurban Bayramı anlamındadır (Aras, 1991: 351).
Ramazan ve Kurban Bayramı, özellikle kasidelerin nesib bölümlerinde kıta, gazel gibi
nazım Ģekilleriyle yazılan Ģiirlerin bir kısmında belli baĢlı bir tema olarak iĢlenmektedir;
ayrıca devrin ileri gelenlerine sunulmak amacıyla yazılan ıydiyyelerde dönemin bayram
anlayıĢı, düzenlenen bayram törenleri, oyun ve eğlenceler vs. ayrıntılı bicimde sanatsal
bir üslupla anlatılmaktadır (Eyduran, 2008: 126).
Osmanlı döneminde dini bayramların haricinde klasik kültürü yansıtan bir diğer
bayram olan nevruz da Ģairler için Ģiir yazma vesilesi olmuĢtur. Yeni gün anlamına
gelen nevruz, güneĢin koç burcuna girdiği gün olup miladi takvimle 21 Mart olarak
kabul edilir. Nevruz, Ġran'da eskiden beri güneĢin koç burcuna girdiği, Cem'in
Azerbaycan'a tahtını kurdurduğu, yine CemĢid tarafından Ģükür ve ibadet günü olarak
ilan edildiğine inanılan özel bir gündür (Pala, 2018: 371).
Türk toplumunun dini ve kültürel yönünü yansıtan Ramazan, Kurban ve Nevruz
bayramları Osmanlı Devleti döneminde hem devlet hem de halk tabanında önemsenmiĢ
bu günlere özel anlamlar yüklenmiĢtir. Bu bağlamda bayram günlerinin coĢkulu ve
eğlenceli geçmesi için devlet teĢkilatı ile taĢra halkı özel bir çaba içerisine girmiĢtir.
Yediden yetmiĢe herkesin sevinç ile karĢıladığı bu günler Divan Ģairlerinin de dikkatini
çekmiĢ, tasavvurlarında yer edinmiĢtir.
1. Osmanlı Devlet Kademelerinde Bayram Hazırlıkları ile Eğlencelerinin
ġiirlere Yansıması
Eski Türk gelenekleri ve Ġslam kültürünün yükümlülükleri doğrultusunda
yönetilen Osmanlı Devleti‘nde bayram günlerinin önemi büyüktür. Bayram kutlamaları
ile ilgili tüm detayların yasalarla belirlendiği Osmanlı hanedanında bayram hazırlıkları
titizlikle yapılır, bayramlar coĢkuyla kutlanırdı. Fatih Kanunnamesi ile resmi bir kimlik
kazanan bayram törenleri tarihi dönem içinde resmi olarak da yerini almıĢtır. Sarayda
yapılacak törenlerin nasıl icra edileceği belli kurallara bağlanmıĢ; törenlerde padiĢahtan
saray içerisindeki en alt makamdaki görevlilere kadar herkesin nasıl bir rol üstleneceği
belirlenmiĢtir. Zaman ve Ģahsa bağlı olarak bazen değiĢiklikler olmuĢsa da törenler
etrafında Ģekillenen etkinlik ve hazırlıklar yüzyıllarca benzer Ģekilde devam etmiĢtir
(Tuğluk, 2010: 42). Osmanlı Devleti‘nin bayramlara yüklediği anlamı Arzu Tozduman
Terzi (2010: 210) Ģöyle ifade eder: ―Bayramların, dini içeriği bulunmakla birlikte
Osmanlı hanedanının ihtiĢamını ortaya koyması açısından çok önemli idi. Çünkü Ġslam
dünyasında iktidar sadece askeri güçle değil, saray ihtiĢamıyla ve zengin kamu
törenleriyle de ölçülürdü. Osmanlı sarayında cülus tebriğinden sonra en ehemmiyetli
merasim Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılan tebriklerdi.‖ Divan taramalarında
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da hanedanın bayram hazırlıklarını titizlikle yaptığı kanısına vardığımız çalıĢmada;
saray içerisindeki bayram eğlencelerine dair aĢağıdaki tespitler yapılmıĢtır.
Bayram arefesinde yeniçerilere üç ayda bir verilen maaĢların üçüncü üç aylık
kısmı ve bayramda dağıtılacak olan hediyeler geceden mühürlenir; sarayda zengin fakir
demeden bütün halka ziyafet verilirdi. Ayrıca bu günlerde saray tarafından yoksullara
yiyecek ve içecek dağıtılırdı:
Sitare sanma gicekiselermuhurlendi
Reşenmevacibini virdi halka id-i said

(Sabit, K.4/10)

Neşât-bahş ü latîf ü mümessek ü memhûr
Kızıl „akîdeye benzer gelen „atiyye-i „îd

(Sabit, K. 10/25)

Yer yer döşendi „arsa-i mihmân-sarây-ı „îd
Çıkdısimât-ı Hüsrev-i fermân-revâ-yı „îd

(Sabit, K. 28/4)

Yetişmeseydi fakire nevâl-i ihsânun
Ne taşlar yedirürdi bu rûzgâr-ı şedîd

(Sabit, K.8/25)

Türk toplumunda bayram, düğün gibi eğlence günlerinde temiz ve Ģık giyinmek
geçmiĢten günümüze değin gelen bir gelenektir. Bu gelenek, Osmanlı dönemi saray
anlayıĢına da hâkimdir. Osmanlı padiĢahları bayram sabahı üzerinde hilal Ģeklinde
ilikleri ve altından düğmeleri olan bir kaftan giyinirdi. PadiĢahtan sonra en yüksek
rütbeye sahip olan vezir-i azam ise altın iĢlemeli kaftan ile bayramı karĢılardı. Halka
dini öğütler veren vaizler ise sarı renkli kıyafetler giyinirdi. Bayram sabahları Osmanlı
Devleti‘nde yazı iĢleriyle uğraĢan Kâtiplerin uzun bir kaftan giyinirken Ģeyhülislam
merasim kıyafeti olarak ―ferve-i beyzâ‖ (samur kürklü beyaz sof) denilen bir cübbe
giyinirdi:
Hayyat-ı lutfı bende-i dirine cokdegul
Bir nev-libas-ı mansıbiderse seza-yııd

(Sabit, K. 20/30)

Sipihr atlasını itdihil„at-ı divan
An ilik meh-i nevoldıguy-ı zer-hurşid

(Seyyid Vehbi, K. 6/30)

Beyazlar yakışuryare „idde nitekim
Vezir-i a„zama diba-yı zer-nigar-ı sefid

(Sabit, K.20/40)
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Görsen lika-yıva‟iz-i şehrun kıyafetin
Donmiş cemal-i ruzeye ol aşina-yı „id

(Sabit, K. 20/53)

Bu duşdikatibiyenlucelikhazırdur
Şabah-ı „ıyde uzun boylu bir kaba-yıcedid

(Seyyid Vehbi, K. 10/12)

Efendim ferve-i beyzanıtakbil eylesinler kim
Zamanında safa-yıehl-i dil leyl u nehar olsun

(Haşmet, K. 8/18)

Bayram nedeniyle bütün divan ehline yeni kaftanlar hazırlandığını ise Nev‘i bir
beytinde Ģöyle belirtilmiĢtir:
Aks-i nur-ı behcet-i hurşid-i ruy-i şahdan
Geyse divan ehli hep bir taze hil„atsubh

( Nev'i, K. 9/25)

Bayram günlerinde saray ile halk arasındaki perdeler kalkar, özel törenler
düzenlenir, esnaf ve halk kesiminden insanlar geçit töreninde padiĢah ile bayramlaĢırdı.
Bayram gününde camiler dolarken bayram alayı da padiĢahla bayramlaĢmak üzere
bayram yerinde toplanırdı. BayramlaĢma merasimi amacıyla padiĢahın tahtı kurulur,
sarayın ön tarafı döĢenip süslenirdi. Bayramda sultanın huzuruna çıkıldığında onun eli
veya eteğinin öpülmesi adettendi. Bayram alayı sarayda bayramlaĢmanın yapılacağı
alana gelerek bir düzen içerisinde padiĢahın eteğini öperdi:
Çün bir aylık yoldan istikbâl-i şâh-ı „îdiçün
Halkunönine düşüp itdikulavuzlukimâm

(Mesihi, K. 15/3)

Toldıcami'ler yine avaze-i tekbir ile
Cem' olup bayram yirine geldi hep erkan-ı „id

(Cinani, K. 20/2)

Kuruldu taht-ı ali-baht tarz-ı dil-pesenduzre
Doşendi piş-gaha ol murassa' ferş-i hakaani

(Nedim, K. 12/25)

Fürûg-ı subh-ı „îd-âsâtırâz-ı sadr-ı ikbâl ol
Cihânabûsiş-i dâmân-ı lutfuniftihâr olsun

(Haşmet, K.18/22)
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Iyd geçti nevbahâr erdi yüzün göstermedi
Bârî ol sultân-ı hüsn öptürse el nevruzda

(Nefi, K. 8/32)

Iydınmübârek olsun eyââsaf-ı cihân
Gelsin edeblepâyinibûs etsin âsmân

(Nedim, K. 5/12)

2. Halk Tabanında Bayram Eğlencelerinin ġiirlere Yansımaları
Bayram günleri sadece divan ehlinin değil herkesin temiz ve Ģık giyindiği
günlerdir. Halkın bu günlerde özellikle ipek rengârenk dokunuĢları olan kıyafetler
giymeyi tercih ettiği görülür. Genellikle gümüĢ renkli ve parlak üzerinde ise dalgalı,
benekli gül Ģeklinde desenler olan bu giysiler bayram eğlencelerine bir hazırlık
niteliğindedir:
Kıldı âfâkı münevver tal‟at-ı rahşân-ı „îd
Halka dîbâlargeyürdimâh-ı nûr-efşân-ı „îd (Baki K. 11/30)

Câme-i dîbâ ile tâvûs-ı zerrîn-bâldür
Dil-rübâ kim eyler ol reftâr ile cevlân-ı „îd (Baki, G. 3/5)

Gümüş renginde bir diba bicinmiş cedvel-i simin
Ve lakin hare gibi mevci var şeffaf-u nurani (Nedim, G. 8/4)

Dikmiş o şuha suzenigulli ne hoş kaba
Mahfuz-ı dide-i bed-i agyar ola diken (Antakyalı Munif, G.8/10)

Benekli bir kaba-yı asman-gunı olup labis
Kevakibden „acebeşkufe-zar olmuşdı endamı (Şeyh Galip, G5/10)
Bayram günleri Klasik Türk Ģiirinin en önemli iki aktörü olan âĢık ile sevgilinin
birbirini görebilme ihtimalinin olduğu günlerdir. Bu bağlamda bayramlar bir anlamda
âĢık için vuslat günüdür. Bayram eğlence alanlarına en güzel hali ile gitmek isteyen
güzeller sadece yeni kıyafetler diktirmemekte aynı zamanda saclarını yaptırıp, makyaj
da yapmaktadırlar. Afitabeli bir Ģapka takan güzeller, süslü halhal takmaktadır:
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Virincemaşıtaruhsar-ı yarezinet-i id
Şikenc-i turreyesarmışdışane-i teşdid(Sabit, G. 15/15)

Farkında âfitâbeli bir şeb külâhı var
Şemsünkûçeklerinden imiş meh-likâ-yı „îd(Sabit, G.19/8)

Şafak-u-mahıgorenşoylesanur kim zen-i dehr
Payına yakdıhına sakına dakdı halhal (Necati, G.14/3)
Kültürümüzde özellikle de dinî bayramlarda süslenmek üzere yakılan kına, hem
bayramın geliĢinden duyulan sevinci ifade etmek hem de bereket ve uğur getirmesi
düĢüncesiyle kullanılmıĢtır (Tanrıbuyurdu, 2016: 9).
Bayram güzelleri, âĢıkların gönlünü almak için ellerine kına yakar. Bu özel günde
sadece kadınların değil aynı zamanda da çocukların da elleri kınalanır. Yakılan kına ile
aĢığın canını sevgiliye kurban ettiği kurban kanı arasında iliĢki kurulur. ÂĢık, sevgiliye
niçin Kurban Bayramında eline kına yaktığını vuslat gününde kurban ettiği canının
kanın ona yeteceğini söyler. Kimi zaman da vuslatın habercisi olan hilal, kına yakmayı
bekleyen bir parmakla teĢbih edilir. Hilal Ģeklinden dolayı kına yakılmaya hazır bir
parmak gibi düĢünülür. Yaprakları açılmıĢ gül ise avuçları kınalı bir gül gibi hayal
edilir. Hilalin görünmesiyle bayram sevinci yaĢayanlar parmaklarını kınalarlar. Bayram
günü kadınların çocukların parmaklarını kınaladığı gibi felek de ayın parmağını
süslemek için tas içinde sabah kınasını hazırlamıĢtır:
„Īdde her „āşıķuðalmaġagöðlināl ile
Ellerin ħınnā ile naķş eylemiş ĥūbān-ı „īd

(Revani, G.8/11)

Mâder-i dehr yine tıfl-ı mehün parmağına
Rûz-ı „îd irdi diyü eyledi hınnâ ile al (Necati, K.6/18)

Deguldurca-be-cadag-ı dil-i kurbaniyan-ı 'aşk
O hun-aludeginakş-ı hına-yıid-i kurbandır (Necati, G.8/5)

Vuslatuð „îdinekurbânolanuð kanı yeter
„Îd-i adhâdaniçündestüðehınnâ yakasın (Zâtî, G.35/8)
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Gül degül bu görinen yine şeb-i „îddemâh
Kef-i dilber gibi hınnâladıgülzâruð elin (T. Câfer Çelebi, G.23/6)

Çarhtâs içre şafak hınnâsınıhâzırlamış
Virmegiçüngiceden parmağı nazîver hilâl (Mesihi, G.21/5)
Bayram günlerinde güzellere nispeten bayram oğlanları daha sade giyinir. Eğri
taktıkları külahları hilalin Ģeklini andırır. Bayramlıklarını giyen erkekler ateĢ renkli
sarıklarını baĢlarına sararlar. Bayramın neĢesi olan çocuklar ise bu günlerde genellikle
sarı kırmızılı kıyafetler giyinirler. Sabit ise bayram gününde genç ve yaĢlıların beyaz
giyindiğine değinerek bütün halkın Bayramiyye tarikatına mürid olduğunu tevriyeli bir
anlatımla dile getirir.
Ol kec-kulah-ı fitneye taklididup hilal
Bayram purısadecik itmiş beray-ı (Sabit, G. 18/9)

Giyindi taze nihalan libas-ı „idane
Şanndıbaşına her gonce ateşin destar (Nabi, G. 12/5)

Degül „akîde zer-i sürh geldi câme-bahâ
„Iyâl-ırûzenünitdilibâsınıtecdîd(Sabit, G. 10/8)

Sefîdcâme-i ıydiyye giydi pîr ü cüvan
Cihan tarîkat-ı Bayramiyân‟a oldu mürîd(Sabit, K. 8/39)
Nevruz bayramında da diğer bayramlarda olduğu gibi yeni elbiseler giyilmesi
adettendir. Güzeller, bugünde de süslü giyinerek dıĢarı çıkar. Beyler ise doğanın
uyanıĢa geçtiği bu kutlu günde yeni kıyafetler giyinirler:
Subh-dem şa‟şa‟a-i mihr degüldürgörinen
Çıkdı şevketle giyüphil‟at-ı dîbânev-rûz (Cevri, K. 9/25)

Sen şehehidmet et onansa n‟ola her eşcâr
Hil„at-i tâze giyer gelse çü beyler Nevrûz (Rahmi, K. 11/20)
3.Bayram Mekânları
Bayram günlerinde; saray ve hanelerin temizlenmesi ve bayrama
hazırlanmasının yanı sıra meydanlarda süslenir, bayram eğlencelerine hazır hale
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getirilir. Iyd-gah olarak adlandırılan bu mekânlar Klasik Türk Ģairlerinin sık sık
dikkatini çekmiĢ Ģiirlerinde tasvir edilmiĢtir. ġairlerin Ģiirlerine yansıyan ıyd-gah
mekânlarının geneli Ġstanbul ve semtleridir. Bu mekânlar için Sungurhan, (2011: 76)
Ģöyle der: ―Güzeller; âĢıkların akıllarını baĢından alıp, onları harap etmek için bu fırsatı
çok iyi değerlendirirler. Güzeller, bin türlü nazla Ģuh yürüyüĢlü atlara binip
Atmeydanı‘na giderler ve âĢıklar tarafından seyredilirlerdi. ―Atmeydanı, Eyüp, Tophane
Meydanı da gençleri cezbeden mekânlardı‖. BaĢta güzeller olmak üzere giyinip kuĢanan
halk, kandillerle döĢenmiĢ, süslenmiĢ bu mekânlarda bir araya gelerek bayram
coĢkusunu yaĢar:
Guşeguşe „id-gah-ı dehrezinet virdi halk
Zahir oldı her tarafdanşohret-i 'unvan-ı „id (Cinani, G. 3/4)

İyd-gehgülzâr u her reh anda bir cûy-ı revân
Her güzel dolâba binmiş bir içim sudur hemân (Ş. Yahya Efendi, G. 6/8)
Ulfetecevan gibi guzel seyrine gitdi
Gel 'ıydgehe eyle temaşa-yızemane (Cinani, G. 2/6)

Medd-i aha virdi sevda-yıvisalunşu'le san
Oldı kandil-i menar amade aydahşamına (Seyyid Vehbi, G. 8/8)

Semend-i nâzla yüğrük cevânlar seyre çıksunlar
Pür olsun hûblarla At meydânıSitanbulun (ŞeyhülislamYahya, G.9/6)
AĢağıdaki beyitte ise Lale Devri‘ne denk gelen bir bayram zamanı tasvirine yer
verilmiĢtir. Burada Nedim; bayram günü parkaların bahçelerin kırmızı lalelerle
süslendiğine değinir:
Gülistan lâle-i ahmerle pür-zîb oldu ser-te-ser
Çırâğan faslı ıydeyyâmıdırşevketlü hünkârım (Nedim, K. 5/22)
Bayram mekânlarından biri de bayram panayırlarıdır. Bugün lunaparklarda olan
dönme dolap ve atlıkarınca gibi eğlence aletleri; eski dönemlerde bayram günlerinde
kurulan panayırlarda da kurulurdu. Divan Ģiirinde bayram panayırları, aĢığın sevgilinin
cemalini görmeyi ümit ettiği mekânlardan biridir. Bu bağlamda bayram panayırları
beyitlerde; bayram güzellerinin dönme dolap, salıncak ve tahterevalli gibi eğlence
aletlerindeki halleri ve endamları ile iliĢkilendirilerek betimlenmiĢtir. Özellikle eski
bayram yerlerinin en çok rağbet gören eğlencesi olan büyük dönme dolaplar, Ģiirlerde
yer yer tasvir edilmiĢtir (Kocu, 1961: 2811).
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Hangi güzelle karĢılaĢacağını merak eden âĢık, bayramın geliĢiyle kurulan panayır
yerlerindeki dönme dolaplara binen güzelleri görmek ister; bayram alanına geldiğinde
ise kurulan dönme dolaplara binen güzellerin bir içim su olduğunu görür. ÂĢık, dönme
dolapta selvi boylu sevgilinin yanında baĢkalarını görmek istemez:
Îdgehdevaralumdûlâba dil-ber seyrine
Görelümâyîne-i devrân ne suret gösterür (Baki, G. 51/3)

Iyd-gehgülzâr u her reh anda bir cûy-ı revân
Her güzel dolâba binmiş bir içim sudur hemân (Ş. Yahya Efendi, G. 44/5)

Şakın idup yine seyr-i salıncağı dolab
O serv-i nazı salındurmasunrakib-i pelid (Sabit, G. 22/4)
Bayram yerlerinde kurulan eğlence araçlarından biri de salıncaklardır. ġairlerinin
Ģekil itibari ile sık sık benzetmelere konu ettiği salıncakların baĢ müdavimleri
sevgililerdir. Bayramın yaklaĢmasıyla Yusuf kadar güzel olan sevgilinin panayırda
salıncağa binip sallanması fikri aĢığı mutlu eder. Sevgilinin bayram alanında salınarak
yürüyüĢü karĢısında aĢığın kalbi bayram salıncağı gibi sallanır. Kimi zamanda bayram
salıncağı sevgilinin iki yana sarkan saçları gibi tasavvur edilir. Salıncakta salınan ise
candır:
İdyaklaşdı salıncağa binüp salına mı
Yine ol Yûsuf-ı sânî gire mi mîzâne (Baki, 28/10)
Bi-karar oldu salıncak gibi kalb-i uşşâk
Iydgehde salınıp seyre çıkınca hûbân (Sami, G. 8/6)

Hûblaruðzülfisalıncaāındacânlarsalınur
Zeynolıcakhüsninüðmeydânıbayrâmirtesi (Mihri, G. 6/4)
Bayram panayırlarında kurulan atlıkarınca ve tahterevalliler de divan Ģiiri mısralarına
yansımıĢtır. ġair, atlıkarınca oyununu bayram dolaplarına tercih ederken tahterevallileri
dolduran Yusuf‘a benzer güzel yüzlülerden hiçbirini de sevgilinin ayak tozuyla bir
tutmaz:
Lakayum atlı karaca severüm
„Iddedolâbn‟idügin bilmem (Tırsi, G. 6/9)

Ayaguðtozıylavezn itmez birin ehl-i nazar
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ToptoluYûsuf-likâlarla bu gün mîzân-ı „îd (Baki, G. 16/3)
Bayramlardan en fazla eğlenen çocuklardır. Bayram yerlerine götürülen çocuklar,
bayram panayırlarında kurulan oyuncakların baĢından ayrılmak istemezler:
Nev„i gibi baziçeyemeyl eyledi Paldı
Bu „idgeh-i dehre gelen zümre-i ebfal (Nevi, G. 12/12)
4.Müsiki Faliyetleri
Bayram günlerinin en belirgin akisleri; mehterlerin bayramın baĢlangıcından
itibaren nevbet vurması, davul ve köslerin çalınmasıdır. Ayrıca saray ve konaklardaki
fasıllarla bayram ve mesire yerlerinde, kır ve semâi kahvelerinde icra edilen musikiye
halk da iĢtirak ederdi (Uzun, 1999: 223).
Bayram sabahı bütün âlem, parlak ve ıĢıklı bir nura bürünürken kus adı verilen
davullar çalmaya baĢlar. Bugünde gam ve kederden bahseden olmaz. Eğer ağlayan bir
kimseden söz edilecekse de o da eğlence meclisinde çalan uddan baĢkası değildir.
Bayram günü çalgıcının ney çalmasıyla felek dolabı dans etmeye baĢlar. Nevruz
bayramında ise çalgıcı, Ģehnaz makamıyla çalmaya baĢlar ve sevgili çıngırağıyla
oynayarak ona eĢlik eder:

Sabâh-ı ıyd kim âlem olup feyziyle nûrânî
Sadâ-yıkûs u şevket eyledi pür-çarh-ı gerdânı (Nedim, G. 19/7)

“xabbezâ hengâm-ı gam-fersâhôşâvakt-i safâ
Yoklasan dünyâyıyokdurnâm-ı hüznî yâd ider

Bu fasılda girye eyler yok meger ol kimse kim
Mest iken meclisdegûş-ı nagme-i „avvâdider ( Sabit, Musammat. 15/5)

Ağazidincemutrib-i hoş-guy-i nay-i 'id
Dulab-ı carhı raksa geturdisada-yı 'id (ŞeyhulislamEs‟ad, G. 9/3)

Muṭribegersâz eyleye nev-rûzdaâġâz eyleye
Gûyendeşeh-nâz eyleye zengûleṭutâhengi sen (Şeyhi, G. 7/5)
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5. Oynanan Oyunlar (Cirid, Guy u Cevgan)
Bayramın geliĢiyle herkes, keyifli ve ellerdeki kadehlerle Ģenlik havası içindedir.
Bu günlerde Ģarkılar söylenip dans edilmekte, çeĢitli oyunlar oynanmaktadır. Bayram
boyunca bayram eğlenceleri sadece gündüz değil gece de devam eder. ―Gökyüzünde
görülen kayan yıldız değil, o gece gökyüzüne doğru atılan cirittir‖ denilerek at sırtında
oynanan cirid oyununun bayram gecelerinde de oynandığı ifade edilir. Bu günlerde
oynanan bir baĢka oyun ise, guy u cevgandır. Guy u cevgan: Bir meydanda ata binecek
eldeki sopa (çevgan) ile top (gûy)a vurma suretiyle oynanan bir oyundur. Divan Ģairleri
gûyu sevgilinin yüzüne çenesine benzetirken çevganı ise sevgilinin saçı ve kahkülüne
teĢbih eder (Pala, 2018: 171):
„İdoldı „âlem her taraf peymâne-i şâdî be-kef
Her gûşe pür-şûr u şegaf her yerde bir sûr-ı „âzîm (Fehim, K. 10/19)

Bezm-i Hâss-ı ma‟nîde bu şevk ile rakkâs olup
Xâme-i dil-keş-nevâ bir şi‟r-i ter inşâdider (Sabit, K. 9/45)

Derûn-ı halka-ı meyde horusdeper şimdi
Kanı o tahta depen mest-i cezbe-i taklîd (Sabit, K. 9/40)

Felekdeâteş-i perrende-i şihâbdegül
Elinden atdıgice menzil-i sipihrecirîd (Sabit, G. 50/3)

Niyyet-i meydan-ı 'id itmiş seher ol afitab
Mahgoturmiş yanınca 'anberincevgan-ı 'id

(Ahmet paşa, G. 9/3)

6. Yeme Ġçme
Bayram eğlencelerinin bir parçası da bu günlerde ikram edilen yiyecek ve
içeceklerBayramlarda gelen misafirlerin iyi ağırlanması adettendir. Bu ağırlama
esnasında içecekler sunulur, baklavaya benzer bir tür tatlı olan senbûse ikram edilir:
Sakı yarıtl-ı giraneksük gerekmez aradan
Yahşı ağırlanmak ister hâsılı mihman-ı ıyd(Baki, K.12/52)

La„l-i nâbından şeker senbûsesinedilberüð
Urmaz isem ben „acebdendânıbayrâmirtesidir(Mihri, G.11/10)
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Eski Türk geleneklerinde bayramda gelen misafire Ģerbet ikram edilir. ġerbet aynı
zamanda padiĢah devirlerinin ihtiĢam simgesidir. Övülen padiĢahın devrinde gam keder
yoktur. Bol bol bayram Ģerbeti ve nimetler dağıtılır. Özellikle Ramazan Bayramının 3.
gününe kadar ikram edilen bayram Ģerbeti, çocukların ellerindeki ĢiĢelere doldurulur.
ÂĢıklar ise bayram Ģerbeti yerine kendi gönül kanını içer:
Şerbet-i saff-ı ni'amdur şimdi hep mebzul olan
Gam yimeyokdur bu 'am-ı pur-keremde alay-ı‟id (Neyli, K. 11/60)

Tehi zucace-i sıbyanasukkeri şerbet
Bize 'akide-i ezvak u meşreb-i tevhid (Sabit, K.4/55)

Devrinde pâdişâh-ı gamun iç hâzîneden
Hûn-âb-ı dildür „âşıka şerbet bahâ-yı „îd (Sabit, K. 22/28)
Günümüzde halen varlığını koruyan bayram geleneklerinden biri de gelen
misafirlere ve çocuklara bayram Ģekeri dağıtmaktır. Bayramlarda en baĢta Ģekerciler
olmak üzere çarĢı pazar dolup taĢardı. Bayram tebriği için gelen konuklara akide Ģekeri
ikram etmek makbuldü. (Ġslam Ansiklopedisi: 257-263) Bayramda dağıtılan Ģeker,
divan Ģairleri tarafından genellikle sevgilinin ağzına, ağzından dökülen sözlere
benzetilmiĢtir. ÂĢık, sevgiliye kavuĢmanın sayesinde bayramı yaĢamaktadır. AĢığın
bayram Ģekeri ise sevgilinin kırmızı dudaklarından gelecek bir öpücüktür. ÂĢık,
güzelliğiyle gül bahçesini kıskandıran yakut dudağıyla Ģekerler saçan hilal kaĢlıdan
bayram meclisine gelmemek için bahane bulmamasını ister. Nitekim sevgilinin geliĢi
bayramın müjdesidir. ġair, bayram gelince sevgilinin gül goncası olan yüzünün
güldüğüne ve acılaĢmıĢ olan damağının Ģekeristan olduğuna Ģahit olur:
Neşat-bahş u latif u mumessek u memhur
Kızıl „akîdeye benzer gelen „atiyye-i „îd(Sabit, K. 12/44)
Sâye-i vaslında bir îd edelim bâri senin
Bûse-i lalin ola uşşâka bayram sükkeri

(Haşmet, G.52/4)

Bezmimizrûyun ile reşk-i gül-istân olsun
Handelerle leb-i laʿlin şeker-efşân olsun
İʿtizâr etme Nedîmâ sana kurbân olsun
Gel benim kaşı hilâlim bize bir ıyd edelim (Nedim, Musammat, 24/5)
Hele ıyd oldu ol gül-gonca handân olduğun gördük
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Dimâğ-ı telh-kâmın şekker-istân olduğun gördük (Nedim, G.44/5)

Sonuç
Bayramlar, pek çok kültürel unsuru bünyesinde barındırmakla beraber, herkesin
toplu bir sevince ve mutluluğa ortak olduğu günlerdir. Toplumdan uzak, yüksek zümre
edebiyatı olarak görülen Divan edebiyatının bayram gibi insan iliĢkilerini düzenleyen
kültürel bir öğeyi sık sık iĢlemesi aslında bu edebi anlayıĢın, halkın yaĢayıĢından uzak
olmadığının bir kanıtıdır.
Bayramlar aynı zamanda insanların eğlence hayatının bir parçasıdır. Beyitlerden
yola çıkarak bayram günleri ve öncesinde çeĢitli hazırlıların titizlikle yapıldığı büyük
küçük herkesin bu günlerde eğlenmesi için bir çaba sarf edildiği görülür. Saray ve
çevresi tarafından da önemsenen bayram günleri, devlet ile halkı eğlence noktasında
birleĢtirir. Herkesin temiz ve özenli giyindiği bu günler, Klasik Türk Ģairleri için vuslat
günü olarak görülür ve bu günlerin eğlence anlayıĢı bu fikir temelinde iĢlenir. Iydgahlar, bayram panayırları vuslatın mekânı olurken çalınan çalgılar, oynanan oyunlar ve
yenilen yiyecek ve içecekler vuslat gününün eğlence parçası olur.
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Özet
Romantik ruhlu ―Füyuzat‖ dergisinin ilk sayısı, önde gelen bir yayıncı ve düĢünür olan Ali
Bey Hüseyinzade'nin editörlüğünde 1 Kasım 1906'da yayınlandı. Sosyal bir karaktere sahip olan bu
basın organının varlığı sırasında sadece 32 sayısı basılmıĢdır. ―Füyuzat‖ kelimesi, hayatın
gerçeklerini hiss etmek, feyziyab olmak anlamlarına gelen Arapça kökenli bir kelimedir.
Aydınlatıcı, milyoner-hayırsever Hacı Zeynalabdin Tağıyev'in maddi desteğiyle yayınlanan
derginin sayfalarında, dönemin önde gelen yazarlarından Muhammed Hadi, Mirze Elekber Sabir,
Hüseyin Cavid, Said Salmasi, Abdulla ġaiq, Ahmet Kamal, Ahmet Raiq ve diğer yazarların çeĢitli
konulardaki çalıĢmaları yer almıĢtır.
―Füyuzat‖ Azerbaycan'da neo-romantizm yaratan basının bir örneği olarak nitelendiriliyor.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde devlet bayrağımızda üç renkte (mavi, kırmızı,
yeĢil) sembolize edilen Azerbaycan vatandaĢının manevi değerleri, derginin editörü Ali Bey
Hüseyinzade'nin ünlü tezi ve füyuzatçıların tarihi hizmetleri ile bağlantılıydı.
Füyuzatçılar Azerbaycan'da demokrasinin zaferi için çalıĢmıĢ ve kamusal yaĢam, milli
edebiyat ve kültürde reformlar gerçekleĢtirmeyi amaçlamıĢtırlar. Derginin kurucuları ve yetenekli
yazarları sadece bir basın örneğini yayınlamakla kalmamıĢ, füyuzatçılıq harekatını ve ―Füyuzat‖
Gazetecilik Okulu'nu yaratarak tarihe sonsuza kadar imza atmıĢlardır. ―Füyuzat‖ ve füyuzatçıların
karĢılaĢtığı temel sorunlar, aĢağıdaki gibi kompakt bir Ģekilde sınıflandırılabilir: türkleĢmek,
islamlaĢmak, avrupalılaĢmak, azerbaycancılık, neoromantik edebiyat, fütüristik gazetecilik okulu
oluĢturulması, dilde, düĢüncede, iĢde birlik kavramına dayalı ortak bir Türk dili, edebiyatı ve
kültürünün oluĢturulması vb. Azerbaycanlı okuyucular ilk kez Tolstoy, Goethe, Russo,
Montesquieu gibi dünya edebiyatının klasik Ģahsiyetleri hakkında nispeten geniĢ bilgileri bu
dergide yayınlanan makale ve çevirilerden aldılar.
Kısacası, Ali Bey Hüseyinzade'nin baĢkanlığını yaptığı ―Füyuzat‖ dergisi ve aynı adlı edebi
akım geçen yüzyılın baĢında Azerbaycan edebiyatının ve kültürünün geliĢmesine önemli katkılarda
bulunmuĢtur.
Anahtar kelimeler: ―Füyuzat‖, dergi, edebiyat, gazetecilik, makale.
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“FUYUZAT” AND FUYUZATISM IN AZERBAIJANI LITERARY
THOUGHT
Abstract
The first edition of the romantic-spirited magazine ―Fuyuzat‖ was published on November
1, 1906, under the editorship of Ali bey Huseynzadeh, a leading publisher and thinker. During the
existence of this press body, which has a social character, only 32 editions were printed. The word
―Fuyuzat‖ is a word of Arabic origin that means feeling the realities of life, being delighted.
Published with the financial support of the enlightener, millionaire-philanthropist Haji Zeynalabdin
Taghiyev, the pages of the magazine featured the work of Muhammad Hadi, Mirza Alakbar Sabir,
Huseyn Javid, Said Salmasi, Abdulla Shaig, Ahmet Kamal, Ahmet Raig and other writers on
various topics.
―Fuyuzat‖ is described as an example of the Press that created neo-romanticism in
Azerbaijan. The spiritual values of the Azerbaijani citizen, symbolized in three colours (blue, red,
green) on our state flag during the Azerbaijan Democratic Republic period, were linked to the
famous thesis of the editor of the journal Ali bey Huseynzadeh and the historical services of the
fuyuzatists.
The fuyuzatists worked for the victory of democratism in Azerbaijan and set the main goal of
reforms in public life, national literature and culture. The creators and talented authors of the
journal not only published a sample of the press but also created the fuyuzat movement, the
―Fuyuzat‖ school of journalism, their signatures have always been engraved in history. The main
problems faced by ―Fuyuzat‖ and fuyuzatists can be classified in a compact way as follows:
Turkification, Islamization, Europeanization, azerbaijanism, neoromantic literature, the creation of
fuyuzist school of journalism, the creation of a common Turkish language, literature and culture
based on the concept of unity in language, thought, business, etc. For the first time, Azerbaijani
readers received relatively extensive information about classical personalities of world literature,
such as Tolstoy, Goethe, Russo, Montesquieu, from articles and translations published in this
journal.
In short, the magazine ―Fuyuzat‖, headed by Ali bey Huseynzadeh, and the literary stream of
the same name made important contributions to the development of Azerbaijani literature and
culture at the beginning of the last century.
Keywords: ―Fuyuzat‖, journal, literature, journalism, article.

GiriĢ
Geçen yüzyılın baĢlarında Azerbaycan basınının temel dayanaklarından biri olan ―Füyuzat‖, sadece
bir yıl süreyle yayımlanmıĢ olmasına rağmen, yaratıcı ortamı etkileyerek bir edebiyat okulu düzeyine
yükselmeyi baĢarmıĢtır. Sadece 32 sayı yayınlanmıĢ olmasına rağmen ―Füyuzat‖, izleyen sosyo-politik
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düĢünceye girerek yeni bir neslin oluĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Bu nedenle ―Füyuzat‖ dergisi
milli manevi varlığımızın eĢsiz hazinelerinden biridir.
―Füyuzat‖ dergisinin Bakü'de Kasım 1906'dan 1907 yılının aynı ayına kadar Hacı Zeynalabdin
Tağıyev'in maddi desteğiyle çıkarıldığı ve editörlüğünü Ali Bey Hüseyinzade‘nin yaptığı bilinmektedir.
―Füyuzat‖'ta Ali Bey Hüseyinzade ile birlikte Mirze Elekber Sabir, Muhammed Hadi, Huseyn
Cavid, Abbas Sehhet, Muhammed Amin Resulzade, Ismail Bey Gasprinski, Abdulla Sur, Ibrahim Tahir
Musayev, Said Salmasi, Ahmed Kamal, Ahund Yusif Talibzade, Abdulla ġaig, Abdulla Cevdet, Tofig
Fikret, Asan Sabri Ayvazov, Halid Ziya UĢĢakizade gibi editörlerin çok sayıda makalesi yer aldı. Adı
geçen yazarlar Azerbaycan'ın edebi, artistik, ilmi, gazetecilik düĢüncesi ve siyasi düĢüncesine yön veren
Ģahsiyetlerdir.

Ana Metin
―Füyuzat‖'ın ilk sayısı Azerbaycan basını için oldukça renkli ve özgündü. Aynı sayıda Ali
Bey Hüseyinzadeh'in ―A.H.‖ imzalı ―Ġnceleme‖, ―Hayati‖ imzalı ―Hayat ve meyli-Fuyuzat‖,
―Hüseynzade‖ imzalı ―Tolstoyizm Nedir?‖ makaleleri, aynı zamanda Hote'nin ―Faust‖, Hadi`nin
bu imzasıyla ―Funun ve Maarif‖, ―Muhammed Hadi‖, ―Amali-tereqqi‖, ―Әbdülselimzade‖,
―Muhammed‖ imzaları ile ―Kaleme‖, ―ġükufe‖, Ahmed Raiqin ―Müsahibeyi-edebiyyə‖ Ģiirleri
yayınlandı. Ġmzasız yayınlanan ―Midhat PaĢa‖ makalesinin dahi yazarlığı A.Hüseyinzade'ye
aittir. Ayrıca derginin hem kapağında hem de iç kısmında Midhat PaĢa'nın bir resmine yer
verilmiĢtir.
Ali Bey Hüseyinzade'in Azerbaycan medyasının geliĢimine çok değerli katkılarda
bulunduğuna Ģüphe yoktur. Bu alandaki faaliyetleri ile ulusal basın tarihine Füyuzat ekolünün
temellerini atmıĢtır.
Derginin ilk sayısında amaç ve hedeflerini açıklayan Ali Bey Hüseynzadeh, ―Hayat ve
meyli-Füyuzat‖ yazısında ―füyuzat‖ kelimesinin anlamını Ģöyle açıklamıĢtır:
―Füyuzat‖ ismi koleksiyonumuza tesadüfen verilmemiĢtir, bu isim doğal olarak hayata
atıfta bulunmaktadır...‖ (―Füyuzat‖, 1906: 1).
―Füyuzat‖ın ilk sayısında yayınlanan ―Ġnceleme‖ yazısı da derginin yazı iĢleri
müdürlüğünü sosyo-politik olaylara özel önem vermeye Ģartlandırdı. Burada okuyucular
dünyada yaĢanan siyasi süreçler hakkında derinlemesine bilgilendirilirken, Türkiye, Rusya ve
Ġran'da yaĢananların özü değerlendirildi. Yazıdan Ģu satırlara dikkat edelim:
―Çünkü hükümet yeni Devlet Duması için seçim zamanını açıkladı ve bu konuda büyük
hazırlıklar yapmaktadır. Bu hazırlıklar esas olarak Duma'da daha fazla taraftar kazanmaya
yönelik giriĢimlerdir. Öte yandan çeĢitli mezhepler de gayretlerinde gayret göstermektedirler‖
(―Füyuzat‖, 1906: 5).
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―Füyuzat‖ dergisinin yayınlanması sayesinde Azerbaycan'da ―Füyuzat‖ adlı siyasiideolojik, bilimsel-edebi bir hareket oluĢtu. Bu konuya odaklanan Profesör ġamil Valiyev Ģunları
yazdı:
Dergi, Türk edebiyatının Azerbaycan'da yayılması konusuna özel önem vermiĢtir. Bu
açıdan bakıldığında, Ġ.ġinasi, Ziya PaĢa, A.Ġdhat, N.Kamal, T.Fikret, A.Jovdat, M.A. Rajaizadeh
ve daha onlarcasının mirasına baĢvurulması dikkat çekicidir. Unutulmamalıdır ki Anadolu-Türk
çevresi için düĢünülen ve seçilen ünlü ―Sarvati-funun‖ dergisi, ―Füyuzat‖ın Azerbaycan'da
yaptığını baĢarmıĢtır‖ (Veliyev, 1999: 11).
Füyuzatçılık, her Ģeyden önce çarlığa karĢı savaĢtı ve onun karĢısında köleliğe ve geri
kalmıĢlığa karĢı, zulme karĢı savaĢtı. Ali Bey Hüseyinzade'ye göre bu mücadele Türk halklarının
birliği ile sonuçlanabilir.
―Füyuzat‖ dergisinin yazarları Azerbaycan ile sınırlı kalmayıp Türkiye, Kıbrıs ve
Tataristan'dan da yazarlar sayfalarında yer aldı. A.S.Ayvazov, A.Kamal, A.Hamid, S.Salmasi,
M.Rajaizade, A.Jovdat, A.Raig ve diğerleri dergide düzenli olarak gazetecilik yazılarıyla
görüĢlerini dile getirdiler. Bu yönü özellikle ―Füyuzat‖ın fikirlerinin taĢıyıcılarının coğrafyasının
geniĢliğini göstermiĢtir‖ (Ahmedov, 2015: 51).
Asan Sabri'nin ―Füyuzat‖ dergisindeki yazıları ağırlıklı olarak sosyo-politik içerikleriyle
öne çıkıyordu. Milli aydınların basında gündeme getirdiği konulara değinen yazar, yazısında
görüĢlerini Ģu Ģekilde özetledi:
―Hayat‖ın yok oluĢunun karanlığında kalan gözlerim ―Füyuzat‖ın doğuĢuyla manevi bir
nura kapıldı. ―Hayat‖ın gidiĢinden etkilenen kalbim, ―Füyuzat‖ın doğuĢuyla sarsılıyor‖ 1 veya
―Zavallı ―Hayat‖ evinin tecritinden nasıl ağladım, aynı Ģekilde Füyuzat'ın patlaması yüzünden
ağladım. Evet, bir çevirmen olarak gözlerimden yaĢlar aktı, izlenimlerimi yakalayamadı. Ancak
bir Ģoförün döktüğü gözyaĢları ile kederin döktüğü gözyaĢları arasında büyük bir fark vardır.
Bugünün gençliği çok havalıydı ...‖ (Ayvazov, 1906: 25-26)
1905-1910 yılları arasındaki Azerbaycan edebiyatına iliĢkin görüĢlerini yoğunlaĢtıran bazı
araĢtırmacılar ve edebiyat eleĢtirmenleri bu dönemi Ali Bey ve Füyuzat dönemi olarak
nitelendirmektedir. Bu bağlamda Abdullah Shaikh, ―Füyuzat‖ı "Ġslam dünyasında Ģimdiye kadar
görülen en görkemli medya kuruluĢu" olarak nitelendirdi.
Ulusal Bilimler Akademisi'nin mühabir üyesi, yorulmak bilmeyen bir basın ve edebiyat
tarihi araĢtırmacısı olan Profesör Aziz Mirahmadov, yirminci yüzyılın baĢlarındaki sosyal,
politik ve kültürel hareketleri inceleme ihtiyacını Ģöyle özetledi:
―Yirminci yüzyıl edebiyatını sadece Molla Nasreddin'siz değil, Füyuzat'sız da hayal etmek
zor‖.
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―Füyuzat‖ koleksiyonu XX. yüzyılın 30'lu yıllarına kadar Celil Memmedguluzade,
M.Hadi, A.ġaig, M.S.Ordubadi gibi büyük yazarlar tarafından büyük beğeni topladı. ―Füyuzat‖
mirasının incelenmesi için bilimsel monografiler ve araĢtırma çalıĢmaları yayınlanmıĢtır.
Özellikle merhum Ofelia Bayramlı tarafından yayınlanan ―Füyuzat‖ın 32 sayısı Arapçadan harf
çevrisi edilerek 492 sayfa olarak yayımlanmıĢtır (Füyuzat, 2006).
Dergi, Azerbaycan'da neo-romantizm yaratan bir medya kuruluĢu olarak nitelendiriliyor.
Bu fikrin daha sonra Füyuzatçı dergiler tarafından geliĢtirilmiĢ olması dikkat çekicidir ve ―Taze
hayat‖, ―ĠrĢad‖, ―Yeni füyuzat‖, ―Hakikat‖, ―Teraqqi‖, ―Ġqbal‖, ―Sedayi-haqq‖, ―ġelale‖, ―Açık
söz‖, ―Basiret‖, ―KurtuluĢ‖, ―Dirilik‖, ―Azerbaycan‖, ―Övraqi-nefise‖ ve baĢkaları tarafından
―TürkleĢme, ĠslamlaĢma, modernleĢme Azerbaycancılıkla eĢ değerdir‖ formülü ile propagandası
yapılmıĢtır.
Çarlık Rusyası'nın monarĢizmine ve sömürgeciliğine karĢı savaĢan ―Füyüzat‖ mensupları,
Azerbaycan'da demokrasinin zaferi için çalıĢıyorlardı ve asıl amaç, kamu hayatında, milli
edebiyatta ve kültürde reformlar gerçekleĢtirmekti.
Sonuç
―Füyuzat‖ dergisi, 20.yy‘ın baĢlangıcında basın dünyasında yeni bir nefes olmuĢ ve milli
uyanıĢ ideallerini getirmiĢtir. Ali Bey Hüseyinzade basın faaliyetleri boyunca, özellikle de
―Füyuzat‖ dergisindeki yazıları ile Azerbaycan‘da Türkçülük ülküsünün ortaya çıkıp geliĢmesine
ve bütün Türk Dünyasında yayılmasına hizmet etmiĢ, bu yolla mensubu olduğu halkın hak ve
hukukunu savunmuĢtur. Ali Bey‘in bilimsel fikirlerinin toplandığı ―Türkler kimdir ve kimlerden
ibarettir?‖ adlı eserinde Türk halkları hakkında ileri sürdüğü etimolojik yaklaĢımları, meselelere
dil bilimci, tarihçi ve coğrafyacı gibi çok yönlü bakması hayranlık doğurmaktadır. ―Türk‘ün
Türk‘ü anlamaması onun faciasıdır‖ diyen Ali Bey Hüseyinzade Türkler‘in birbirini anlaması
konusunda basının rolünü özellikle vurgulamıĢtır.
Ali Bey Hüseyinzade ‗nin Azerbaycan‘da ―Hayat‖ ve ―Füyuzat‖ dergilerindeki faaliyeti,
Türkiye‘de ―Türk Ocaklar‖ında, ―Türk Yurdu‖, ―Halka Doğru‖, ―Malumat‖ ve ―Yeni Mecmua‖
gibi dergilerdeki iĢtiraki, ―Turan‖ cemiyeti içerisinde Batı Avrupa ülkelerinde konuĢmaları,
Berlin Türk Kavimleri Kongresinde ileri sürdüğü fikirler, Türkler ve Türkler‘in dili ile alakalı
problemlerin çözümlerini doğru yönde istikametlendirmiĢtir.
Ali Bey Hüseyinzade‘nin Türk Dünyası Tarihindeki hizmetleri kıyaslanamaz derecede
büyüktür. Türk Milleti‘nin uyanıĢı ve medeniyetinin yükseliĢi namına durmadan çalıĢmıĢ olması
takdire layık bir haldir. Ali Bey, kendisinden sonra zengin bir ilim, sanatsal ve tanınılırlığı olan
bir miras bırakmıĢtır. ÇağdaĢ düĢünce, Ali Bey Hüseyinzade‘nin konu fark etmeksizin tüm
eserlerinin esasını oluĢturmaktadır. Mecazi anlamda diyebiliriz ki, tüm eserlerini Azerbaycan
kültüründe çağdaĢlığın sembolü olan kırmızı renklerle yazmıĢtır.
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―Füyuzat‖ dergisinin yayımlanması Ali Bey Hüseyinzade‘yi fikirlerini daha geniĢ çapta
hayata geçirmeye teĢvik etti. Daha net bir ifadeyle söylesek, Ali Bey, Türkçülüğün kudretini,
Ġslamcılığın hakikatini ve çağdaĢlığın geliĢimini ―Füyuzat‖ dergisiyle yaymaya çalıĢmıĢtı. O kısa
zaman zarfında ―Füyuzat‖ Yaratıcılık Okulu‘nun esaslarını ortaya koydu ve bu okulda yetiĢenler
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluĢuna doğrudan iĢtirak ettiler.
Ali Bey Hüseyinzade çağdaĢ ruhlu Ġslamcılık ve Türkçülüğün vahdet ülküsünü ―Hayat‖
Gazetesindeki (1905-1906) makalelerinde devam ettirmiĢ, daha sonra ―Füyuzat‖ dergisinde
(1906-1907) Türk kanlı, Müslüman itikatlı, Fransız fikirli ve Avrupa giyimli bir fedai olalım
demekle, genel olarak Türk halklarının ortak mefkuresine dönüĢen ‗‖TürkleĢmek, ĠslamlaĢmak
ve MuasırlaĢmak ülküsünün esaslarını ortaya koymuĢtur.
Yirminci yüzyılın baĢlarında ulusal basın, sosyo-politik düĢüncenin örgütlenmesinde ve
düzenlenmesinde, bilgi ortamının oluĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır. Gazeteciliğin bir
kamuoyu kürsüsüne dönüĢmesi de bu tarihsel aĢamanın sonucudur.
―Füyuzat‖ dergisinin ve editör kadrosunun hizmetleri bu konuda özellikle dikkat
çekiciydi. Böylece faaliyetleri sadece bir örnek dergi çıkarmakla sınırlı kalmamıĢ, aynı zamanda
―Füyuzat‖ hareketini, ―Füyuzat‖ Gazetecilik Okulu'nu yaratmayı da hedeflemiĢtir.
Yirminci yüzyılda Türk dünyası için müstesna bir öneme sahip olan TürkleĢme,
ĠslamlaĢma ve MuasırlaĢma ülküsünün yaratıcısı, büyük düĢünür, yayıncı, Ģair, doktor, ressam…
Ali Bey Hüseyinzade‘nin eserleri ilmi, edebi ve milli mefkûre tarihimizin öğrenilmesi yönünde
vacib kaynaklarından sayılmaktadır. Füyuzat, genel olarak yirminci yüzyılın baĢlarında sosyopolitik düĢüncenin örgütlenmesinde, haberleĢme ortamının Ģekillenmesinde önemli bir rol
oynamıĢtır. ―Füyuzat‖ dergisi ve onun yazarlarının hizmeti bu anlamda takdire layıktır.
Kısa bir süre faaliyet göstermiĢ olan derginin tebliğ ettiği düĢünceler ve vatanperverlik
hisleri halkın milli duygularının uyanmasına zemin oluĢturmuĢtur.
Görüldüğü gibi, Ali Bey Hüseynzade'nin baĢkanlığını yaptığı ―Füyuzat‖ dergisi ve aynı
adlı edebi akım geçen yüzyılın baĢında Azerbaycan edebiyat ve kültürünün geliĢmesinde ciddi
bir dönüĢ yaratmıĢtır.
Dönemin edebi ve siyasi güçleri bu dergi etrafında toplanmıĢ ve yirminci yüzyılın ilk on
yılında milli Ģuur, milli benlik bilinci sürecinin öncüleri olmuĢ ve fütürizm denilen siyasi ve
edebi akımı yaymaya çalıĢmıĢlardır. Füyuzatçılık ise öncelikle çarlığa, köleliğe ve zulme karĢı
dönen ve Türk halklarının manevi birliğini bünyesinde barındıran Turancılık ideolojisinin
taĢıyıcısıdır. Bu ideoloji, ütopik düĢünce ve fikirlerden değil, tarihin gerçeklerinden ve ulusal
özbilinç süreçlerinden kaynaklanmıĢtır.
―Füyuzat‖, Avrupa'nın bilimsel yeniliklerinden yararlanarak, Türk halkları arasında bir dil
ve din birliği oluĢturarak kelimenin tam anlamıyla bir ilerleme, ulusal ilerleme tarihi
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oluĢturmuĢtur. Tüm tehditlere ve baskılara rağmen ―Füyuzat‖ fikri güçlü bir Ģekilde topluma
aktarıldı.
Kaynakça
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NEDĠM‟ĠN “ĠÇÜN” REDĠFLĠ GAZELĠNĠ GÖSTERGEBĠLĠM ĠLE
ANLAMAK
ġükran KOÇAK*
ORCID ID: 0000-0001-6830-8448
Özet
Duygular, hayaller ve çağrıĢımlar Ģiir vasıtasıyla ifade edilir. Kafiye ve redif gibi kullanımlar
Ģiiri diğer türlerden Ģekil bakımından ayırır. ġekil özelliklerinin yanı sıra duygu ve düĢüncelerin
sembol ve mecazlara dayalı olarak ifade edilmesi Ģiirin baĢlıca hususiyetidir. ġâir, duygu ve
düĢüncelerini doğrudan ifade etmez. ġâir; Duygu, düĢünce, hayal ve arzularını göstergelerin altına
gizler. Çevremizde dilsel ve dilsel olmayan birçok Ģey vardır. Çevremizdeki birçok nesne ve
kavrama gösterilen denir. Nesne ve kavramların zihinde yansımasını gösteren olarak adlandırmak
mümkündür. Göstergeler baĢka bir nesnenin/kavramın yerini tutar. Bu bakımdan göstergelerin
zihinde farklı çağrıĢımları ve anlam dizgeleri bulunur. Buna karĢılık Divan Ģiirinde sözcüklerin
hakiki ve mecazî olmak üzere iki yüzü bulunur. Bizde yaptığımız çalıĢma ile Nedim‘in ―Ġçün‖
redifli gazelinde sözcüklerin mecazî yüzünü göstergebilim yoluyla keĢfetmeye çalıĢtık. Nedim,
Divan Ģâirleri içinde kendine has bir tarz oluĢturan Ģairlerden biridir. Geleneğin mazmun çizgisinin
dıĢına çıkmayan Nedim, kendine has üslûbu, dönemini baĢarılı bir Ģekilde yansıtması, yerli
unsurları canlı bir dille Ģiirlerinde iĢlemesi onu emsallerinden ayırır. Nedim‘in Ģiirlerinde tasvirler
oldukça canlı ve ahenklidir. ġiirin imge ve hayal dünyası titiz bir dil iĢçiliğiyle iĢlenir. Yapılan bu
çalıĢma ile her kavramın tek tek anlam örgüsünü inceleyerek Ģâirin hayal ve imge dünyasının
anlaĢılması ve açıklanması amaçlanmaktadır. Bu çalıĢmada göstergebilim kuramının
kavramlarından yararlanılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Nedim, anlam.

UNDERSTANDING NEDĠM'S GAZEL WITH "ĠÇÜN" REDIF
WITH SEMIOTICS
Emotions, dreams and associations are expressed through poetry. Uses such as rhyme and
redif distinguish poetry from other genres in terms of form. Expressing emotions and thoughts
based on symbols and metaphors, as well as shape features, is the main feature of poetry. The poet
does not directly express his feelings and thoughts. Poet; He hides his feelings, thoughts, dreams
and desires under the indicators. There are many linguistic and non-linguistic things around us.
Many objects and concepts around us are called signifieds. It is possible to call it as indicative the
*

Doktora Öğrencisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı,
kocaksukran29@gmail.com

143

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

UDEAS

reflection of objects and concepts in the mind. Indicators replace another object/concept. In this
respect, indicator have different connotations and meaning systems in the mind. In accordance with
this, there are two faces in Divan poetry, literal and figurative. With our study, we tried to explore
the metaphorical face of words in Nedim's ghazal with the redif "Ġçün" through semiotics. One of
the poets who created a unique style among the Divan poets is Nedim. Nedim, who does not go
beyond the mazmun line of tradition, distinguishes him from his peers with his unique style,
successful reflection of his period, and the use of local elements in his poems with a lively
language. The depictions in Nedim's poems are quite lively and harmonious. The image and
imagination world of the poem is handled with meticulous language work. In this study, the
concepts of semiotic theory were used.
Keywords: Semiotics, Nedim, meaning.

GiriĢ
Göstergebilim, Saussure‘un dilbilim çalıĢmaları sayesinde bir ilke olarak ortaya çıkmıĢtır.
Bundan dolayı dilbilim, Göstergebilim içinde bir bölüm olarak konumlanmıĢtır. (Barthes,1993:
24; Bayrav, 1998:188). Saussure, Cenevre Üniversitesinde verdiği derslerde dil ile ilgili
araĢtırmalarını dilbilim sınırları içinde gerçekleĢtirirken dil dıĢı göstergeler için yeni bir
araĢtırma alanının belirlenmesi gerektiğini düĢünerek bu alana sémiologie adını verir (Rıfat,
2009: 32-33). Saussure ile birlikte göstergebilim kuramında adı geçen diğer bir bilim adamı
Charles Sanders Peirce‘dir. Peirce, göstergenin varlık alanını sınırsız tutarak evrenin göstergeler
ile dolu olduğuna vurgu yapar. ―Tüm evren, yalnızca göstergelerden oluĢmamıĢ olsa bile,
göstergelerle dolup taĢar.‖ Ayrıca Peirce, Göstergebilimi bir bilgi kuramı olarak ifade etmiĢ
göstergenin bir tanımını yapmıĢtır:
―Bir gösterge herhangi biri için herhangi bir bağıntı ya da herhangi bir nitelik nedeniyle
herhangi bir Ģeyin yerini tutan bir Ģeydir. Herhangi bir kimseye yönelir, yani bu kiĢinin kafasında
denk ya da daha geliĢmiĢ bir gösterge yaratır. Onun yarattığı bu göstergeye ilk göstergenin
yorumlayanı diyorum. Bu gösterge herhangi bir Ģeyin: nesnenin yerini tutar‖ (Yücel, 2015: 110112).
Peirce‘in yorumlayan gösterge sözcüğü herhangi bir gösterge ve nesnesi ile olan bağlantıyı
ortaya koymaktadır. Göstergenin bir metinde göstergeyi gösteren bir kavrama denk gelmesi
gerekir. Gösterge ve göstergeyi taĢıyan bir sözcüğün bulunması halinde metinde geçen ve
gösterge olarak adlandırabileceğimiz sözcüğün anlamı ancak okur tarafından anlamlandırılabilir.
Zihinde daha önceden var olan baĢka bir metinle bağlantı kurularak anlaĢılabilir. Bir sözcüğün
baĢka bir Ģekilde yorumlanması diğer bir göstergedir. “Şiir aracılığıyla kurulan ve geri sapımsal
okuma yardımıyla algılanan her tür denklik bir yorumlayan gösterge olarak görülebilir.”
Okurun önceden zihninde bulunan hypogrammes, bir klişe, bir alıntı yardımıyla metne iliĢkin
kavramlar tekrar gözden geçirilir ve bir anlam merkezine oturtulur. Buna göre yorumlayan
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göstergenin asıl görevi okura doğru ve yerinde bir anlamsal betimleme yapmasına yardımcı
olmaktır (Aktulum, 2000: 67).
Gösterge, insanların yaĢadıkları toplum içinde karĢılıklı bir iletiĢimi sağlamak maksadıyla
bazı iletiĢimsel yollar oluĢturur. Bu iletiĢim yolları diller, jest-mimikler, işaretler, sesler,
hareketler, görseller vb. kullanımlar bir dizge olarak iletiĢimi sağlayan öğelerdir. Bu öğeler
anlamlı bir bütündür ve gösterge olarak ifade edilir. Örneğin trafik tabelaları yaĢadığımız toplum
hayatı içinde bir anlam dizgesine sahiptir. Trafik tabelalarının hangi anlamı iĢaret ettiği o
toplumda yaĢayan insanlar tarafından bilinir ve bu anlama göre hareket edilir. Trafik
tabelalarının anlam dizgesinin herkes tarafından bilinmesi hayatı kolaylaĢtıracak göstergelerden
sadece biridir. Buna mukabil bazı göstergelerin tanımlanması ve ifade edilmesi zordur.
Yorumlanması zor ve anlam derinliğine sahip olan göstergelerin anlam sistemlerini belirlemek
için derinlemesine bir anlam çözümlemesine gerek vardır. Edebî metinler, farklı anlam
katmanlarını içinde taĢıyan göstergelere sahiptir. Bu göstergelerin tasvir edilmesi için kapsamlı
bir kuramın oluĢturulması gerekir. Anlamlama göstergebilimi bu Ģartları yerine getirebilecek bir
kuram olarak görülür. Buna göre göstergebilimin amacı insanın çevresindeki anlam örüntüsünü
anlamasına yardımcı olmak ve bu anlamların ne Ģekilde ortaya çıktığını anlamaya çalıĢmaktır
(Rıfat, 2009: 12-15).
Gösterilen ve gösteren göstergenin sık kullanılan kavramlarındandır. Fakat birçok bilimin
kavramları olarak kullanılmasına karĢın göstergenin anlam dünyasını belirlemek mümkün
değildir. Bunun nedeni ise göstergenin gösteren ile iç içe geçmesidir (Barthes, 1993: 37-39).
Doğan Aksan‘ın ifadesiyle gösteren bilincimizdeki imgedir. Ancak dil vasıtasıyla ve sesle
buluĢunca bilincimizdeki imge sesli bir kavram olarak ortaya çıkar. Bilincimizde bulunan
imgenin kavram olarak ortaya çıkması gösterilen olarak ifade edilir. Gönderge ise kendisine
gönderimde bulunulan nesnedir. Sözgelimi tavşan gönderge, t.a.v.ş.a.n ise bir göstergedir
(Aksan, 1999: 34). Bizde bu açıklamalar ıĢığında Nedim‘in ―Ġçün‖ redifli gazelini
göstergebilimin kavramlarından yararlanarak anlamaya çalıĢacağız.

Âfet-i can dediler gamze-i cellȃdın içün
Nahl-ı gül söylediler kȃmet-i şimşȃdın içün
Yazdı çün kilk-i kazȃ fitne vü ȃşȗb emrin
Ara yerini açık koydu senin adın içün
Çeşm ü ebrȗya kafȃdȃrsın ey zülf-i siyȃh
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Sen de kȃfirsin o kȃfirlere imdȃdın içün
Sen ki bülbül gül içün nȃle edersin bȋ-derd
Seni gülden ayırır nȃle vü feryȃdın içün
Hey nesin sen ki duyup handeni kȗhsȃrda kebk
Katı ȃvȃz ile tahsȋn okur üstȃdın içün
Çokdan ey kilk-i Nedȋmȃ niçün oldun hȃmȗş
Bizi hasretde kodun nazm-ı nev-ȋcȃdın içün (Macit, 2017: 246)

1.Beyit:
Âfet-i can dediler gamze-i cellȃdın içün
Nahl-ı gül söylediler kȃmet-i şimşȃdın içün
―(Ey Sevgili!) Can alan (acımasız ve insafsız) bakıĢın için canın ȃfeti dediler. ġimĢir
ağacına benzeyen boyun için gülfidanı (boyunun bir fidan kadar uzun ve narin olduğunu)
söylediler.
Gösterge: Âfet-i can
Göndergesel Anlam: Âfet, farklı anlam çağrıĢımları ihtiva eden bir sözcüktür.
Güzelliğiyle insanın aklını baĢından alan bir kadın için bir olayın sonunun kötü olduğunu ifade
etmek için ve bela ve felaket anlamında kullanılır. Buna göre sevgili güzelliğiyle âĢığın aklını
baĢından almıĢ, ĢaĢkınlık içinde bırakmıĢtır. Sevgilinin yan bakıĢı tesirlidir ve birçok Ģeyi anlatır.
Yan bakıĢlar, âĢığın bedeni için bir bela âfet sebebi olmuĢtur.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Âfet-i cân: ÂĢığın felaketi, cana kast etme.
Gösterge: Gamze-i Cellȃd
Göndergesel Anlam: Can alan süzgün bakıĢlar, sevgilinin âĢığa karĢı olan acımasız
tavırlarını ifade etmektedir. Sevgilinin en büyük silahı gamzesidir. Gamze sevgilinin yan ve
süzgün bakıĢıdır. Bu bakıĢa göz ve kirpik de eĢlik eder. Gamze öldürücü bir katil ve bir cellada
benzetilir. ÂĢık, sevgilinin yan bakıĢından gelen darbeler ile ölünce Ģehit olur, gamze de
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kȃfirdir. Gamze, fitne koparır, beladır, ȃfettir. Sevgilinin yan bakıĢı ȃĢığın canı için bir felaket
olur. Buna göre sevgilinin yan bakıĢı merhametsiz olduğu gibi âĢığa yaĢama Ģansı vermez.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri Tasarımlar
Gamze-i Cellȃd: Merhametsiz, öldürücü bakıĢ, belâ, âfet.
Gösterge: Nahl-ı gül
Göndergesel Anlam: Sevgilinin boyu ĢimĢir ağacına benzediği için ona gülfidanı
demiĢler. Gülfidanı sevgilinin boyu için kullanılan bir benzetmedir. Sevgilinin boyu Divân
Ģiirinde bir serviye benzetilir; fakat sevgilinin boyunun bir gülfidanına benzetilmesi onun narin
ve endamlı oluĢuna vurgu yapmak içindir. Bu durum sevgilinin bir gül kadar taze, narin
olduğunu ve boyunun bir gülfidanı olarak ifade edilmesiyle sevgilinin henüz çok genç olduğu
anlaĢılmaktadır. Ayrıca gülün dikenleri bulunur. Sevgilinin yan bakıĢının öldürücü olması ile
gülün dikenleri arasında bir iliĢki kurmak mümkündür. Sevgilinin yan bakıĢları öldürücü bir ok
olarak âĢığın canını alma vazifesini yerine getirir. Sevgili bir güle, öldürücü ok vazifesi gören
bakıĢları ise gülün dikenine benzetilir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Nahl-ı Gül: Sevgili, zarafet, gülün dikeni.
Gösterge: Kȃmet-i şimşȃd
Göndergesel Anlam: Sevgilinin boyu bir ĢimĢir, servi, ağacına benzetilir. Servi, bahçe ve
mezar kenarlarına dikilir. Yaz-kıĢ yeĢilliğini muhafaza eden bir ağaçtır. Rüzgârda hafif
sallanmasıyla sevgilinin yürüyüĢü arasında bir benzerlik kurulur. Ayrıca servi bu salınıĢı ile hȗ
hȗ lafzını söyleyerek Allah‘ı zikreder. Bu zikir dolayısıyla servinin mezardakiler için mağfiret
istemesi söz konusu edilir. Servinin dibine etek veya ayak denir. Böylece servinin eteği ile
sevgilinin eteği kastedilmiĢ olunur. Servinin eteğine çınar yaprakları ve sarmaĢık gülleri yapıĢır
(Pala, 2002: 414) Sevgilinin servi ve gülfidanına benzetilmesi ile sevgilinin narin yapılı ve boy
bos açısından güzel olduğu ifade edilir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar:
Kȃmet-i şimşȃd: Servi, uzun boy,mezarlık, ırmak.
Sevgilinin güzellik unsurlarının söz konusu edildiği beyitte sevgili güzelliğini âĢığa cefa
etme yolunda hatta canına kastetme amacıyla kullanır. Sevgili gülfidanı ve can alan bir bakıĢa
sahiptir. Gülfidanı ifadesinden sevgilinin narin, düzgün bir yapıya sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Sevgilinin bakıĢları âĢığın afeti olması ifadesinden sevgilinin âĢığın aklını baĢından
alacak güzellikte olduğu anlaĢılmaktadır. Kavramların çağrıĢımlarından hareketle beytin ifade
ettiği anlam ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
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2. Beyit
Yazdı çün kilk-i kazȃ fitne vü ȃşȗb emrin
Ara yerini açık koydu senin adın içün
―Kaza kalemi fitne ve karıĢıklık emrini yazdığı zaman (fitne ve karıĢıklığın arasına
sevgilinin) senin adın (ı yazmak) için bu ara yeri boĢ bıraktı.
Gösterge: Kilk-i kazâ
Göndergesel Anlam: Kaza kalemi sevgilinin fitne ve kargaĢa iĢini yazandır. Kaza,
sözlükte emir, hüküm, bitirme ve yaratma anlamlarına gelir. Allah‘ın ezelde irade ettiği ve takdir
buyurduğu Ģeylerin zamanı gelince, her birisini ezelȋ ilim, irade ve takdirine uygun biçimde
meydana getirmesi ve yaratmasıdır.
Kur‘an-ı Kerim‘de Lokman süresinde “Yeryüzünde ağaçlar kalem, deniz mürekkep olsa ve
denize yedi deniz daha katılsa Allah‟ın kelimeleri bitmez” (Lokman, 27) ifade edilmektedir.
Kur‘an‘da ―Nȗn ve‘l-kalem‖ ayetiyle baĢlayan süreye ―Kalem‖ adı verilmiĢtir. Allah, önce levhi
ve kalemi yarattı. Tasavvufa göre levh, Allah‘ın bilgisi; kalem iradesidir. Kalem, eski yazıda ĢeĢ
kalem denilen bir yazı çeĢidinin adıdır (Pala, 2002: 266). Sevgili güzelliğiyle fitne kargaĢaya
sebep olan güzeldir. Bu bakımdan sevgilinin adı fitne ve kargaĢa ile anılır olmuĢtur. Buna göre
beyitte ifade edilen boĢluk kargaĢa ve fitne ile iliĢkili bir kavramla doldurulur. Ayrıca Sevgiliye
dair yazılanın olması ise kazadır.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Kilk-i kazȃ: Ezelî ilim, levh-i mahfûz, kader.
Gösterge: Fitne vü ȃşȗb
Göndergesel Anlam: Fitne ve kargaĢa kaza kalemi ile yazılır. Kaza kalemi fitne ve
kargaĢayı yazarken bu kavramların arasını boĢ bırakır. Bu boĢluğa sevgilinin adı veya onu
niteleyen fitne ve kargaĢa ile uyumlu bir kavram yazılabilir. Bu ikili dolaylı olarak sevgiliye bir
özellik olarak atfedilir. Fitne ve kargaĢaya sebep olan sevgilinin güzelliğidir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Fitne vü ȃşȗb: Fitne, kargaĢa, sevgili.
Gösterge: Emir
Göndergesel Anlam: Emir kipi, iĢ, Ģey, olay, hadise ve bir Ģeyin yapılması veya
yapılmaması hususunda bildirilen kesin hükümdür. Fitne ve kargaĢa bir iĢ olarak görülür. Ayrıca
fitne ve kargaĢanın yazılmasının bir hüküm olduğu ifade edilir. Bu hüküm ezelde
kararlaĢtırılmıĢtır. ÂĢık için aĢka giriftar olması, sevgilinin her türlü cefası ezelde mutlak sevgili
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olan Allah tarafından takdir edilmiĢ, yazılmıĢtır. Kazası ise hükmün hem âĢık hem de sevgili
tarafından icra edilmesiyle oluĢur.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Emr: Kader, kaza ile hükmün icra edilmesi, levh-i mahfûz.
Sevgili, öteden beri fitne ve kargaĢanın sebebi olarak görülür. Çünkü sevgili ve âĢık
arasındaki iliĢki kader olarak yazılmıĢtır. ÂĢık, sevgiliden kendine karĢı gelebilecek her türlü
cefaya razı olduğu gibi yazılanın kazası da sevgili tarafından yerine getirilir. Her iki durumda
sevgili ve âĢık yazılanın ötesine geçemez. Kalem, kaderi yazarken fitne kargaĢanın arasını boĢ
bırakır. Bu boĢluk fitne ve kargaĢa ile uyumlu bir kavramla doldurulur. Buna göre fitne ve
kargaĢaya sebep olan sevgili olduğu için boĢluk sevgilinin adı ile doldurulur.
3. Beyit
Çeşm ü ebrȗya kafȃdȃrsın ey zülf-i siyȃh
Sen de kȃfirsin o kȃfirlere imdȃdın içün
―Ey siyah zülüf! Göz ve kaĢla çok iyi geçiniyorsun(her bakımdan birbirinizle uyum
içindesiniz). O kȃfirlerin yardımına koĢtuğun için (göz ve kaĢa yaptıkları konusunda destek
verdiğin) için sen de kȃfirsin.‖
Gösterge: Çeşm ü ebrȗ
Göndergesel Anlam: Göz ve kaĢ, zülüfle iyi anlaĢmaktadır. Sevgilinin gözü, kaĢı ve
kirpikleri sevgiliye ait ȃĢığa karĢı kullandığı en güçlü silahıdır. Sevgili bunları birleĢtirir süzgün
bakıĢıyla birlikte kullanır. Buna göre sevgilinin kaĢı bir yay, gözleri bir ok olur. Sevgilinin
gözlerinin âĢık üzerinde etkisi vardır. Sevgili gözleriyle anlamlı birçok Ģey anlatır. Buna göre
anlamlı bakıĢlar bir ok gibi âĢığın gönlüne girer. KaĢ, göz ile fitne üzerine ortaklık kurmuĢtur.
Sevgilinin saçı yanağına döküldüğü için zülüf ile yakınlık kurup onu da fitneye ortak etmek
isterler.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Çeşm ü ebru: fitne, sevgili, ok ve yay, âĢık,yaralayıcı olma.
Gösterge: Zülf-i siyâh
Göndergesel Anlam: Sevgilinin siyah saçları göz ve kaĢla iyi anlaĢmaktadır. Çünkü göz,
kaĢ ve zülüf hem renk bakımından –siyah- uyum içindedir hem de sevgilinin yüzünde birbirine
oldukça yakın bir konumdadır. Bu bakımdan âĢığı yaralamak rolünü üstlenen bu üçlü, Ģâir
tarafından kâfir olarak nitelenir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Zülf-i siyâh: Siyah, sümbül, zorluk, yılan, karanlık ve girift bir yol.
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Gösterge: Kafȃdȃr
Göndergesel Anlam: Kafȃdâr, aynı fikir ve kafada olan anlayıĢları birbirine uyan kimseler
için kullanılır. Bu beyitte de göz, kaĢ ve kirpik kiĢileĢtirilerek kafa dengi arkadaĢlar olarak
söylenmiĢtir. Bu arkadaĢlar fitnede ortaklık etmiĢtir. Ayrıca göz, kaĢ ve zülfün baĢta beraber
bulunmaları ile aynı yerde bulunmalarına atıfta bulunulur. Yaptıkları iĢ konusunda her bakımdan
uyum halinde oldukları ifade edilir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Kafȃdȃr: ArkadaĢ, uyumlu olmak, çok iyi anlaĢmak.
Gösterge: Kȃfir
Göndergesel Anlam: Divan Ģiirinde sevgilinin saçı, beni, gözleri siyah olduğu için
kâfirdir. Yine Klasik Ģiirimizde sevgili, âĢığı yaralama ve öldürme konusunda acımasız tavırları
dolayısıyla kâfir olarak nitelenir. Bu durumda âĢık, aĢkın Ģehidi olur. Buna göre sevgili kâfir,
âĢık Müslümandır. Beyte göre göz ve kaĢ siyahtır, fitne ve kargaĢa çıkarmada uyumludur. Zülüf
de göz ve kaĢ ile ortaklık kurunca kȃfir olur.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Kȃfir: Siyah, Müslüman olmayan, sevgili.
Gösterge: İmdȃd
Göndergesel Anlam: Zülüf, göz ve kaĢ aynı baĢta beraber bulunmakla birbirlerine yakın
olmuĢ ve ȃĢığa karĢı her türlü oyun için yardımlaĢmıĢlardır. Bu durumda yardım eden ve kâfir
olan zülf olmuĢtur.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
İmdâd: Yardım etmek, tehlike, çaresizlik.
Sevgilinin güzellik unsurlarına yer verilen bu beyitte Ģâir göz, kaĢ ve zülfü kâfir olarak
niteler. Göz, kaĢ ve saçın küfür yolunda birleĢmelerinin sebebi her üçünün renk yönüyle uyumlu
olması ve sevgilinin yüzünde- aynı yerde- bulunmalarından kaynaklanır. ÂĢığa cefa etme
noktasında her birinin bir görevi vardır. Küfür ise karanlık ve çıkıĢı olmayan dikenli bir yoldur.
Kâfir olarak ifade edilen sevgilinin Müslüman olmadığı, âĢığın ise Müslüman olduğu
çıkarımında bulunmak mümkündür.
4. Beyit
Sen ki bülbül gül içün nȃle edersin bȋ-derd
Seni gülden ayırır nȃle vü feryȃdın içün
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―Bülbül, sen ki gül (e kavuĢma ümidiyle) ağlayıp inlersin. Dertsizler, sen ağlayıp
inleyeceğin (devam edeceğini bildikleri)için seni gülden ayırırlar.‖
Gösterge: Sen
Göndergesel Anlam: Sen ikinci tekil Ģahıs zamiridir. Sen ile bülbül ifade edilir. DıĢarıdan
bülbüle durumunu izah eden kiĢi ona sen diye hitap eder.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Sen: Ģâir, ikinci tekil Ģahıs zamiri, bülbül, âĢık.
Gösterge: Bülbül
Göndergesel Anlam: Bülbül, ağlayıp inleyen sevgilinin güzelliklerini anlatan ve güle aĢk
sözleri söyleyen bir ȃĢıktır. Bülbülün özellikleri ȃĢık için ödünç alınır. Divan Ģiirinde bülbül ve
gül teması daima iĢlenmiĢtir. Bülbülün uğrunda inlediği güldür. Bülbülün iĢi niyazdır,
inlemesinin sebebi güle kavuĢmak ve onu tekrar görebilmektir. Bülbül, ah ve feryadından ötürü
dertli olandır ve dertsizler bülbülün halini anlamaz. Bülbül Ģahsında dertli ve sevgiliye kavuĢmak
isteyen insan anlatılır. Tasavvufta bülbül, mutlak sevgiliye kavuĢmak isteyen kuldur. Kulun
mutlak sevgiliye kavuĢması kolay değildir. Bülbülü gülden ayırmalarının sebebi bülbülü daima
ağlatmak, inletmek içindir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Bülbül: Kul, ağlamak, âĢık, gül, kırmızı, niyaz eden, dertli.
Gösterge: Gül
Göndergesel Anlam: Bülbülün uğrunda inleyip ağladığı kiĢi güldür. Bülbülün iĢi
ağlamaksa gülün iĢi de naz etmektir. Gül sevgiliyi sembolize eder. Beyitle gül ve bülbülün
hikâyesine atıfta bulunulmuĢtur. Bülbül, sürekli ağlayan ve sevgiliye kavuĢmak isteyen dertli
ȃĢıktır. Gül, kendisine kavuĢmak ve ulaĢılmak istenen eriĢilmez sevgilidir. Bülbülün daima güle
kavuĢmak istemesi ve ağlaması gülü mutlu eden bir durumdur. Bu bakımdan gül dertsiz, bülbül
dertli olandır.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Gül: Gamsız, mutlu, sevgili, nazlı,
Gösterge: Nȃle vü feryȃd
Göndergesel Anlam: Ġnleyen ve ağlayan bülbül; ağlatan ve inleten güldür. Bülbülü gülden
ayıran, dertli bir ȃĢık olarak sürekli inlemesi ve bu halinin devamlı olmasıdır. Bülbülün ağlaması
ve inlemesi de sevgiliye olan özlem ve kavuĢma arzusudur.
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Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Nȃle vü feryȃd: Hasret, ayrılık, âĢık, ağlamak.
Bülbül ve gül temasına yer verilen beyitte bülbül âĢık için gül ise sevgili için istiare
edilmiĢtir. ġâir, âĢık ve sevgili arasında öteden beri var olan durumu bülbül ve gül üzerinden
somutlaĢtırır. Bülbül/âĢık, sevgiliden ayrılırken ağlar. KavuĢma ümidi her daim tazeliğini korur.
Sevgiliden ayrılan bülbülün daima ağlamaya devam etmesi istendiği için bu ayrılık gerçekleĢir.
O zaman sevgili bu durumdan memnundur. Buna göre kulun mutlak sevgiliden ayrılması ve ona
kavuĢma yolunda daima ağlaması istenmektedir.
5. Beyit
Hey nesin sen ki duyup handeni kȗhsȃrda kebk
Katı ȃvȃz ile tahsȋn okur üstȃdın içün
―Hey sen nesin ki! Keklik, dağın baĢında senin güldüğünü duyduğu zaman ustan için
yüksek sesle senin iyi yönlerini anlatır.‖
Gösterge: Hey
Göndergesel Anlam: seslenmek ve dikkat çekmek için söylenir. Bazen sitem, yakınma,
azar ve beğenme anlatmak için de kullanılır. ―Hey nesin sen‖ demekle Ģȃir, bir kiĢiye sesleniyor;
Sen nasıl birisin ki senin gülüĢünü herkes duyuyor.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Hey: Seslenme, dikkat çekmek, sitem, küçümseme.
Gösterge: Hande
Göndergesel Anlam: Hey nesin sen diyen Ģȃir, seslendiği kiĢiyi belirtmemiĢ sadece
gülüĢünü söylemiĢtir. Bu gülüĢ bir usta tarafından öğretilmiĢtir. Sevgilinin gülüĢü ile sevgilinin
ne kadar mutlu olduğu çıkarımında bulunmak mümkündür. Sevgilinin mutluluğunun emareleri
dağın tepesinde yaĢayan kekliğin kulağına kadar gitmiĢtir. Keklik, bu gülüĢe övgülerini yüksek
bir sesle okumuĢtur. GörünüĢte bu Ģekildedir; fakat üstattan bir ilmin öğrenildiği ve öğrenen
kiĢinin namının herkes tarafından duyulduğu ve takdir edildiği anlamı çıkmaktadır.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Hande: Gülme, mutluluk, tebessüm etmek.
Gösterge: Kȗhsȃr
Göndergesel Anlam: Kekliğin yaĢadığı yer olarak beyitte ifade edilir. Sevgilinin
gülüĢünün ulaĢtığı ve keklik tarafından duyulduğu yerdir. Ayrıca sevgilinin gülüĢünün ulaĢtığı
yer olarak gülüĢün ne kadar yüksek ve övgüye layık olduğu ve aradaki mesafeyi gösterir.
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Sevgilinin gülüĢü ile mutluluğu ifade edilirse bunu dağdaki kekliğin bile duyacağına vurgu
yapmak için dağ mübalağalı olarak kullanılır. Bu nasıl bir gülme ise dağdaki kekliğe kadar
herkes duydu, duymayan kalmadı.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Kȗhsȃr: Uzaklık, herkes, her yer.
Gösterge: Kebk
Göndergesel Anlam: Keklik, dağ baĢında yaĢar ve sevgilinin gülüĢünü duymuĢtur.
Keklik, sesinin ve bedeninin güzelliğiyle bilinen bir kuĢtur. Keklik sevgiliye gülüĢü öğreten
üstadı için güzel sesiyle bir Ģeyler terennüm eder.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Kebk: güzel sesli kuĢ, musiki makamları okuyan.
Gösterge: Âvȃz
Göndergesel Anlam: Âvȃz, yüksek sesle bağırmak, feryat anlamındadır. Keklik duyduğu
gülme sesi için yüksek sesle övgüler okur. Birisi gülme sesini duyurmak için yüksek sesle
gülüyor ki keklik de övgüsünü duyurmak için yüksek sesle yapıyor. Yüksek sesle yapılan övgü
gülme sesinin güzelliğine karĢı yapılan bir beğeni veya değeri ifade etmek içindir. Yüksek sesle
yapılan övgü Ģöhretli olma durumunu da ifade eder. Klasik Türk musikisinde makamların ses
özelliklerine göre ayrıldığı dört bölümden ikincisine ȃvȃz/ȃvȃze denir (Özkan, 2003: 410-412).
Keklik duyduğu gülme sesine karĢı okuduğu yüksek övgüyü bir makama göre okuyor. Keklik,
makamın ikinci bölümünü okumuĢtur.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Âvȃz: Makam, yüksek ses, Ģan, Ģöhret
Gösterge: Tahsȋn
Göndergesel Anlam: Tahsȋn; takdir etme, beğenip alkıĢlama anlamını ifade eder.
Beğenilip alkıĢlanan ise ustasından öğrenilen gülmedir. Bu gülme alkıĢlanıp beğenildiğine göre
meĢhur olmuĢ bir durumdur.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Tahsȋn: Beğeni, alkıĢ, aferin, takdir etme, övmek.
Gösterge: Üstȃd
Göndergesel Anlam: Gülmeyi öğreten kiĢidir. Üstȃd, herhangi bir ilimde veya sanat
alanında bilgi ve söz sahibi olan kiĢidir. Gülme iĢini çok iyi bilip bunu öğreten kiĢidir. Kekliğin
bir makamın bir bölümüyle cevap vermesi ile üstadın ise bir sanatkȃr/musiki ustası olduğu
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çıkarımında bulunmak mümkündür. Sevgilinin gülüĢü öyle bir yankılanıyor ki bu gülüĢ tarzını
keklik duyduğu için üstada aferin makamında bir övgüde bulunarak gülüĢü güzel bir nedene
bağlanmıĢtır.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Üstȃd: Musiki, yaptığı iĢe vakıf olan, iĢin pîri.
Sevgilinin gülüĢleri dağdaki kekliğin kulağına kadar gider. Keklik güzel sesiyle bu gülüĢü
takdir eder ve aferin anlamında yüksek sesle bir makamda Ģarkı okur. Bir üstadın elinde yetiĢen
sevgilinin ilmi beğenilmiĢ çok uzaklara kadar ulaĢmıĢtır. Onun namını duymayan kalmamıĢtır.
Kelimelerin çağrıĢımları sonucunda beytin anlamına ulaĢmak mümkün olmuĢtur.
6. Beyit
Çokdan ey kilk-i Nedȋmȃ niçün oldun hȃmȗş
Bizi hasretde kodun nazm-ı nev-ȋcȃdın içün
―Ey Nedim‘in kalemi! Çoktan beridir (uzun zamandır Ģiir yazmıyorsun) neden suskunsun?
Bizi yeni Ģiirlerine hasret bıraktın.‖
Gösterge: Kilk
Göndergesel Anlam: Kalem, Ģȃirin kalemidir. Yeni ve güzel Ģiirler yazan kalemdir.
Herkesi hasret içinde bırakıp suskun olan kalemdir. ġâir, uzun zamandan beri Ģiir
yazmamaktadır. Bu durumu dolaylı yoldan kalemin sessizliğiyle ifade eder. ġiir yazma
konusunda hünerli olan Ģâirdir. Nedim‘in kalemi ifadesiyle Ģâir, kalemi kiĢileĢtirdiği gibi Ģâir
kendini ifade eder.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Kilk: ġâir, kamıĢ kalem, hokka, mürekkep.
Gösterge: Hȃmȗş
Göndergesel Anlam: Suskun, susmuĢ anlamında olan hȃmȗĢ, Nedim‘in kalemidir. Kalem,
bir süre yazmayınca bir sessizliğe bürünür ve herkesi özlem içinde bırakır. Yeni Ģiirler yazmayan
kalemin suskunluğunu bozduktan sonra yazacağı Ģiirler merak konusu olur. Aslında susan kalem
değil, Nedim‘dir. Nedim, Ģiire bir süre ara vermiĢtir.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Hȃmȗş: Kalem, esrarengiz, sessizlik.
Gösterge: Hasret
Göndergesel Anlam: Nedim‘in kalemi bir zaman suskun olup yeni ve taze Ģiirler
yazmayınca herkes Nedim‘in Ģiirlerini özler ve özgün Ģiirler bekler. Özlenen ve beklenen daima
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sevgilidir. Fakat Nedim, Ģiirlerini bir sevgili kadar hasretle beklenen olarak nitelemekle beraber
kendisinin de özgün Ģiire hasret kaldığını dolaylı olarak söyler.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Hasret: Özlem, bekleyiĢ, ayrılık, üzüntü, merak.
Gösterge: Nazm-ı nev-ȋcȃd
Göndergesel Anlam: Yeni ortaya çıkan Ģiirler. Bununla Nedim‘in yeni ve özgün Ģiirler
yazması kastedilir. Divan Ģiirinde Ģȃirin Ģiirlerinde özgün mazmunlar kullanması önemli bir
durumdur. Nedim için de yeni özgün Ģiir yazmak önemli görünüyor. Nedim‘in kaleminin bir süre
suskun kalmasının sebebi de özgün Ģiir yazmak için bir süre bekleme isteğidir. ġȃir, bu isteği
güzel bir nedene bağlamıĢtır. ġair, bu beyitle özgün bir Ģiir yazdığını ve beğendiğini söyler.
Kavram Alanı/ÇağrıĢım Değeri ve Tasarımlar
Nazm-ı Nev-ȋcȃd: Özgün, yeni mazmun, Nedimȃne tarz.
Nedim‘in kaleminin suskun olmasından bir süredir yazmadığı anlamına ulaĢmak
mümkündür. Kalem yeni ve özgün mazmunlar yazmaktadır. Uzun bir bekleyiĢin ardından yeni
ve özgün Ģiirler yazmaya baĢlamıĢ ve Ģair, yeri gelmiĢken Ģiirinin yeni mazmunlar ihtiva ettiğini
de söyler.
Sonuç
Klasik Türk edebiyatında metinlerin anlaĢılabilmesi için klasik Ģerh yöntemi öncelikle
tercih edilen yaygın bir yöntemdir. Bu yöntem ile Ģerhi yapılan Ģiirler, Ģâirin kimliğinin etkileri,
Ģiirin yazıldığı dönem ve dönemin Ģiire etkileri göz önünde bulundurularak incelenir.
Göstergebilim kuramının yöntemleriyle tıpkı Ģerh yönteminde olduğu gibi tek tek kavramlar
incelenmek suretiyle metin açıklanır. Buna göre Nedim‘in ―Ġçün‖ redifli gazeli göstergebilimin
yöntemleri göz önünde bulundurularak incelenmiĢtir. Göstergelerin anlamlandırılması okurun
hafızasında daha önceden var olan bilgiyle mümkün olmaktadır. Kavramların tek tek
açıklanmasıyla Ģairin his ve hayal dünyası bir nebze dahi ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Buna
mukabil göstergelerin çağrıĢımlarının ortaya konması neticesinde kavramların altına gizlenen
anlam açıklığa kavuĢmuĢ ve beyitlerin modern yöntemlerle incelenmesinin mümkün olacağı
kanaati uyanmıĢtır. Modern kuramsal çalıĢmaların Klasik Türk edebiyatı çalıĢmalarına katkı
sunabilmesi mümkün görünmektedir.
Kaynakça
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ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
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Özet
Türkçe dersinin temel malzemesi olan ders kitaplarındaki metinler, Türkçe eğitiminin en
önemli aracıdır. Metinler görsel ögelerle desteklenen dilsel yapılardır. Görsel ögeler metinde
verilmek istenen mesajın ve metnin anlaĢılması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bundan
dolayı ders kitaplarında metinleri açıklamak, desteklemek amacıyla kullanılan resimlere bir süs
aracı olarak bakmaktan ziyade metnin kavranmasını sağlayan önemli bir öge olarak ele almak, ders
esnasında iĢlenen metnin anlaĢılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu öneminden ötürü ders
kitaplarında yer alan metinlerdeki resimlerin metin- resim uyumu açısından istenilen ölçütlere sahip
olması gerekir. Bu araĢtırmanın temel amacı ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan
metinleri, metin- resim uyumu açısından incelemektir. AraĢtırmanın çalıĢma materyalini Millî
Eğitim Bakanlığının ders kitabı olarak kabul ettiği, beĢ yıl boyunca okunmasını onayladığı, 20202021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 5. sınıf Türkçe ders kitabı oluĢturmaktadır. Bu
çalıĢmada nitel araĢtırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıĢtır. AraĢtırma kapsamında
Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin ait oldukları metne uygunluğu Resim – Metin ĠliĢkisi
Kategori Listesine göre toplanmıĢtır. Bu kategori listesine göre toplanan veriler, betimsel analiz
yaklaĢımı kullanılarak analiz edilip yorumlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda hikâye edici,
bilgilendirici metinler ile Ģiirlerin tamamında resimler en az dört renkten oluĢmaktadır. Metinlerin
resimlenmesinde çocuğun geliĢim düzeyi göz önünde bulundurulmuĢ, sözel metnin iletisini
anlamlandırmaya yardımcı olmuĢtur. Metinlere uygun görsel ögeler kullanılmıĢ, resimlerde cinsiyet
ayrımcılığına yol açacak nitelikte ögelerin olmadığı tespit edilmiĢtir. Ders kitaplarındayer alan
metinlerin resimlerinin öğrencinin estetik duyarlılığını artıracak ve geliĢtirecek nitelikte
bulunmadığı, metinlerin çeĢitli görsellerle desteklenmediği, sözel metnin iletisini anlamlandırmaya
yardımcı olmadığı, kimi metinlerde ise kısmen Ģiddet ögelerine yer verildiği tespit edilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: 5. SınıfDers kitabı, metin, resim, metin- resim uyumu.
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AN EXAMINATION ON TEXT-VISUAL HARMONY IN 5TH
GRADE TURKISH TEXTBOOKS
Abstract
The texts in the textbooks, which are the basic material of the Turkish course, are the most
important tool of Turkish education. Texts are linguistic structures supported by visual elements.
Visual elements are of great importance in terms of understanding the message and the text to be
given in the text. Therefore, considering the pictures used to explain and support the texts in the
textbooks as an important element that enables the comprehension of the text rather than as an
ornamental tool has a critical importance in terms of understanding the text that is taught during the
course. Because of this importance, the pictures in the texts in the textbooks should have the desired
criteria in terms of text-picture harmony. The main purpose of this research is to examine the texts
in the secondary school 5th grade Turkish textbook in terms of text-picture harmony. The study
material of the research consists of the 5th grade Turkish textbook, which is accepted as a textbook
by the Ministry of National Education and approved to be read for five years, and is being used in
the 2020-2021 academic year. In this study, document analysis, one of the qualitative research
designs, was used. Within the scope of the research, the conformity of the texts in the Turkish
textbook to the text they belong to was collected according to the PictureText Relationship
Category List. The data collected according to this category list were analyzed and interpreted using
the descriptive analysis approach. As a result of the research, the pictures in all of the narrative,
informative texts and poems consist of at least four colors. The development al level of the child
was taken into account in the illustration of the texts, and it helped to make sense of the message of
the verbal text. Visual elements suitable for the texts were used, and it was determined that there
were no elements that would cause gender discrimination in the pictures. It has been determined
that the pictures of the texts in the textbooks do not have the quality to increase and develop the
aesthetic sensitivity of the student, the texts are not supported by various visuals, they do not help to
make sense of the message of the verbal text, and some texts contain elements of violence.
Keywords: Grade 5 Textbook, text, picture, text-pictureharmony.

GiriĢ
Türkçe dersinin temel amacı öğrencilerin dinleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini
geliĢtirmektir. Bu dört temel dil becerisine sahip bireyler birebir insan iliĢkilerinde sağlıklı iliĢki
kurmanın yanı sıra toplumsal iliĢkilerde de istenen düzeyde bir iletiĢim becerisi sergileyebilirler.
Bu temel becerilerin kazandırılması amacıyla eğitim- öğretim sürecinde iĢitsel, görsel, yazılı veya
basılı çeĢitli ders araçları kullanılmaktadır. Kullanılan bu ders materyallerinden en önemlisi ve
kolaylıkla ulaĢılabileni ders kitaplarındaki metinlerdir.
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Fransızcadaki (texte) veya Ġngilizcedeki (text) sözcüklerinden türemiĢ olan metin sözcüğü
Latincede ―kumaĢ‖ anlamına gelen ―textus‖ sözcüğünden türemiĢtir (Akbayır, 2003: 84).
Metinsözcüğününköken itibariyle geldiği anlam ile günümüzde kullanılan anlamı arasında yakın
bir iliĢki içinde olduğunu söylemek mümkündür. Tıpkı bir kumaĢ gibi metinde sözcüklerin belli
kurallara göre düzenlenmesi Ģeklinde oluĢmaktadır. Metin kavramıyla ilgilialanyazın
tarandığında çeĢitli tanımların yapıldığı görülmektedir.
Metinler Türkçe öğretiminde müracaat edilen temel materyallerdendir. Diğer bir deyiĢle,
Türkçe okuma, yazma, dinleme ve dilbilgisi eğitimi verilirken kullanılan temel araç öyküleyici,
bilgilendirici ve Ģiir türündeki metinlerdir. Türkçe temel dil becerilerinin geliĢtirilmesinde
kullanılacak metinlerin taĢıması gereken birçok nitelik bulunmaktadır. Türkçe öğretiminde
kullanılacakmetinlerin taĢıması gereken nitelikler Türkçe Dersi Öğretim Programı‘nda (2019)
açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir.
Türkçe öğretiminde kullanılan metinlerin taĢıması gereken temel niteliklerden birisi metingörsel uyumudur. Metinlerde kullanılan görseller, ana ve yardımcı fikirlerin kolay anlaĢılmasına
büyük katkı sunmaktadır. Görseller gerçek veya çizim olsun; olay örgüsü, kahramanların fiziksel
özellikleri ve konu-olayın geçtiği mekân hakkında okuyucuya bilgi verici bir nitelik taĢımalıdır.
Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırmak için de metinlerde
kullanılan görsellerin önemli bir yeri bulunmaktadır.
Okulöncesi dönemden itibaren çocukların dil eğitiminde kullanılan metinlerde yer verilen
görsellerin metinle uyumu, görsel-yazı oranı, görsellerin ebatı, çizim veya gerçek olması vb.
özelliklerin çocuğun biliĢsel ve dil geliĢimini destekler nitelik göstermesi gerekmektedir. Bu
nedenle çocukların yaĢları ve öğrenim gördükleri sınıf düzeyi dikkate alınarak Türkçe ders
kitaplarındaki görseller belirlenmektedir/belirlenmelidir.
Alanyazında, Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerin görsellerle uyumu, metin ve
görsellerin sınıf düzeyine, çocukların dilsel geliĢimlerine katkısı üzerine çeĢitli araĢtırmalar
bulunmaktadır. Bu çalıĢmada da 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerin
görsellerle uyumu ve amaç kazanımlara hizmet etme düzeyi araĢtırılmıĢtır.
1. ÇalıĢmanın Amacı

Türkçe ders kitaplarında kullanılan görseller öğrencinin dikkatini ve ilgisini çekmenin
yanı sıra metni anlamasını da kolaylaĢtırdığı gibi öğrenme üzerinde de önemli bir etkiye sahip
olabilir. Ayrıca metinler içerisinde uygun görsellerin kullanılması öğrenme ve öğretme sürecini
daha canlı ve ilgi çekici bir hale getirebilir. Bu çalıĢmanın temel amacı 5. sınıf Türkçe ders
kitabındaki metinleri metin- görsel uyumu açısından değerlendirmektir.
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2. Yöntem
BeĢinci sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin metin-resimuyumu açısından
değerlendirmeyi amaçlayan bu çalıĢmadanitel araĢtırma desenlerinden doküman incelemesi
kullanılmıĢtır. Bu araĢtırma yöntemi, araĢtırmacıların olgu bilim, kuram oluĢturma, etnografik çalıĢma ya
da söylem analizi yapma dıĢında yorumlayıcı bir yaklaĢımla nitel araĢtırma yapmalarına olanak sağlar.

Temel nitel araĢtırmadaveriler görüĢme, gözlem ya da doküman analizi yoluyla toplanabilir
(Merriam, 2015).
3. ÇalıĢma Materyali
AraĢtırmanın çalıĢma materyalini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
BaĢkanlığının beĢ yıl süreyle ders kitabı olarak kabul ettiği ve yürütmeye koyduğu Anıttepe
Yayıncılık 5. sınıf ders kitabı oluĢturmaktadır.
4. Verilerin Toplanması
Bu araĢtırmada verilerin toplanması için ĠĢcan ve Cımbız (2018) tarafından resim ve
metin uyumunu ortaya koyabilmek amacıyla oluĢturulan ―Resim – Metin ĠliĢkisi Kategori
Listesi‖ kullanılmıĢtır. Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinler ve bu metinlere
bağlı olan resimler, katılımcılar tarafından, birbirinden bağımsız ve yansız bir Ģekilde ―Resim –
Metin ĠliĢkisi Kategori Listesi‖ dikkate alınarak tek tek incelenmiĢ ve her metin için kategori
listesi hazırlanmıĢtır.
5. Verilerin Analizi
AraĢtırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz kullanılmıĢtır. Betimsel analizde elde
edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. (Yıldırım ve
ġimĢek, 2013).
6. Bulgular
Türkçe ders kitaplarındaki metinler metin-resim uyumu açısından incelenmiĢ ve elde edilen
bulgular tablo haline getirilmiĢtir.AraĢtırma kapsamında her temada bir dinleme metni olduğu
için dinleme metinleri inceleme kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. AraĢtırmanın amacı doğrultusunda
her temada 3 metin olmak üzere 8 temada 24 metin incelenmiĢtir.
Hikâye edici metinlerin %100‘ünde resimler en az dört renkten oluĢmakta, metinlerin
resimlenmesinde çocuğun geliĢim düzeyi göz önünde bulundurulmuĢ, sözel metinlerin
resimlenmesinde sınıf düzeyi dikkate alındığı, öğrencide metni okuması için isteklilik
uyandıracak nitelikte olduğu tespit edilmiĢtir. Hikâye edici metinlerin bir kısmında ise %40‘ının
estetik duyarlılığı artırıcı nitelikte olmadığı, %20‘sinin sınıf düzeyine uygun olamadığı, çeĢitli
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görsellerle desteklenmediği, %10‘unun sınıf düzeyi arttıkça resimlerin azalmadığı tespit
edilmiĢtir.
Bilgilendirici metinlerin %100‘ünde resimler en az dört renkten oluĢmakta, sayfa düzeni
açısından sınıf düzeyine uygun, metinlerin resimlenmesinde çocuğun geliĢim düzeyi göz önünde
bulundurulmuĢ, ders kitaplarındaki resimlerle metnin içeriği tam olarak örtüĢmekte, görsel
okumaya uygun bir metin niteliğinde oldukları tespit edilmiĢtir. Bilgilendirici metinlerin
%20‘sinin estetik duyarlılığı artırıcı nitelikte olmadığı, %17‘sinin sözel metnin iletisini
anlamlandırmaya yardımcı olmadığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca %17‘sinin Ģiddet unsurları içerdiği
bulgulanmıĢtır.
ġiirlerin %100‘ünde resimler en az dört renkten oluĢmakta, sözel metinler çeĢitli görsellerle
desteklenmekte, görsel ögeler metinlerin okunmasını artırıcı nitelikte, metinlerin
resimlenmesinde çocuğun geliĢim düzeyi göz önünde bulundurulmuĢ, ders kitaplarındaki
resimlerle metnin içeriği tam olarak örtüĢmektedir. ġiirlerin bir kısmında %13‘ünün öğrencide
estetik duyarlılığı ortaya çıkaracak ve geliĢtirecek nitelikte olmadığı, metnin okunmasında
isteklilik uyandıracak nitelikte olmadığı, sözel metinlere uygun çeĢitli görsellerin kullanılmadığı
ve Ģiddet unsurlarına yer verildiği tespit edilmiĢtir.
Ġncelenen metinlerden bazı örnekler aĢağıda verilmiĢtir:
Metin adı: HoĢça Kalın, Güle Güle
Metin türü: Sohbet
Metindeki görsel öge, sözel metnin iletisini anlamlandırmaya kısmen yardımcı
olmaktadır. Metinde kullanılan resimde anlatılan olayın tam olarak neyi kapsadığı belli değildir.
Resim metinde anlatılan olayla ilgili olarak tam olarak örtüĢmemektedir. Örnek resim aĢağıda
verildiği gibidir:

Resim 1: Sohbet metninden resim örneği.
Metin adı: Vatan Yahut Silistre
Metin Türü: Tiyatro
Ders kitabındaki metinlerde sözel metin oranı sınıf düzeyi arttıkça azalmaktadır. Bu
metinde bazı sayfaların tamamı resimle kaplı olupsözel metne hiç yer verilmemiĢtir.
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Resim 2: Vatan Yahut Silistre metninden resim örneği.
Metin Adı: Geyik Ana
Metnin Türü: Efsane
Metindeki resimler sayfa düzeni açısından sınıf düzeyine kısmenuygundur. Metnin bir sayfasında
resme hiç yer verilmemiĢtir.
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Resim 3:Geyik metninden resim örneği.
Metnin Adı: Bilinçli Tüketici
Metnin Türü: ġiir
Metindeki resimler sözel metnin iletisini anlamlandırmaya yardımcıolmamıĢtır. OluĢum
sıralı bir biçimde aktarılmıĢ fakat resimle herhangi bir eĢgüdüm yakalanamamıĢtır.

Resim 4: Bilinçli Tüketicimetninden resim örneği.
Sonuç
Ders kitabındaki metinlerin metin-resim uyumunun incelendiği bu çalıĢmada resimlerin
genel itibariyle metinlerle uyumlu olduğu görülmüĢtür. Fakat kimi metinlerde resimlerin gerek
biçim olarak gerek içerik olarak metinle bir bütünlük oluĢturmadığı görülmektedir. AraĢtırmanın
bu sonuçları doğrultusunda birtakım öneriler getirilmiĢtir.
Ders kitaplarındaki metinlerin metin-resim uyumuna dikkat edilmelidir.
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Metinlerdeki resimler, öğrencinin metne dikkat etmesi ve ilgi duyması açısından büyük
bir önem arz etmektedir. Bundan dolayı ders kitaplarındaki metinlerin görsel ögeleri canlı, ilgi
çekici ve metni tamamlayıcı bir nitelikte olmalıdır. Ders kitapları hazırlanırken bu konuya daha
fazla özen gösterilmelidir.
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Özet
Son yıllarda teknoloji alanındaki geliĢmelere paralel olarak eğitim alanında e-kitap,
bilgisayar, tablet gibi birçok yeni eğitim ve öğretim aracının geliĢmesine karĢın Türkçe ders
kitaplarındaki metinler, her dönem önemini korumuĢ ve Türkçe eğitiminin en önemli aracı
olmuĢtur. Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin doğru okunması ve verilmek istenen mesajın
anlaĢılmasında metinlerin açık ve anlaĢılır bir dille yazılması büyük bir önem arz etmektedir.
Bundan dolayı ders kitaplarında yer verilen metinlerin sıradan bir anlatımdan ziyade özenle,
dilin temel kurallarına dikkat edilerek hazırlanması gerekir. Bu durum metinlerin hitap ettiği
öğrencilerin dilin kurallarını doğru bir Ģekilde öğrenmesini sağlamanın yanı sıra metinlerde
verilmek istenen ana düĢünce ve yardımcı düĢüncelerin doğru bir Ģekilde kavranmasına katkı
sunabilir. Böylece öğrenciler temel dil becerileri konusunda istenen düzeyde bir geliĢme
gösterebilirler. Çünkü dil eğitimi ve öğretimi her becerinin birbiriyle iliĢkili olduğu bir
bütündür. Bu araĢtırmanın temel amacı dil ve anlatım, dil bilgisi hataları baĢta olmak üzere
ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde bulunan hata ve yanlıĢlıkları tespit etmektir.
AraĢtırmanın çalıĢma materyalini Millî Eğitim Bakanlığının ders kitabı olarak kabul ettiği ve
2020- 2021 eğitim- öğretim yılında okutulmakta olan 6. sınıf Türkçe ders kitabı
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada nitel araĢtırma desenlerinden doküman incelemesi kullanılmıĢtır.
AraĢtırma kapsamında Türkçe ders kitabında yer alan metinlertek tek okunup metinlerde tespit
edilen hatalar; dil yanlıĢları, anlatım bozukluğu, imla ve noktalama iĢaretleri yanlıĢları baĢlıkları
altında sınıflandırılıp örneklerle gösterilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda kimi metinlerde özneyüklem uyumsuzluğundan kaynaklı anlatım bozukluğu yapıldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca ara
sözün baĢında ve sonunda noktalama iĢareti kullanılmadığı, soru iĢaretinin kullanılmasının
gerektiği yerde kullanılmadığı, kimi yerde yanlıĢ noktalama iĢaretinin kullanıldığı tespit
edilmiĢtir. Bununla birlikte kimi metinlerde çeĢitli yazım yanlıĢlarının yapıldığı görülmüĢtür.
Anahtar Sözcükler: 6. sınıf ders kitabı, metin, Türkçe, dil bilgisi yanlıĢları.
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AN EXAMINATION ON GRAPHIC MISCONCEPTIONS IN
THE TEXTS IN THE SECONDARY SCHOOL 6TH GRADE
TURKISH TEXTBOOK
Abstract
Despite the development of many new education and training tools such as e-books,
computers and tablets in the field of education in parallel with the developments in the field of
technology in recent years, the texts in Turkish textbooks have always maintained their
importance and become the most important tool of Turkish education. It is of great importance
that the texts in Turkish textbooks are written in a clear and understandable language in order to
read the texts correctly and to understand the message to be given. For this reason, the texts in
the textbooks should be prepared carefully, paying attention to the basic rules of the language,
rather than an ordinary expression. This situation can contribute to the correct comprehension of
the main ideas and auxiliary ideas that are intended to be given in the texts, as well as ensuring
that the students to whom the texts address learn the rules of the language correctly. Thus,
students can show a desired level of improvement in basic language skills. Because language
education and teaching is a whole in which every skill is related to each other. The main
purpose of this research is to determine the errors and inaccuracies in the texts in the 6th grade
Turkish textbook of secondary school, especially language and expression, grammatical errors.
The study material of the research consists of the 6th grade Turkish textbook, which is accepted
as a textbook by the Ministry of National Education and is being taught in the 2020-2021
academic year. In this study, document analysis, one of the qualitative research designs, was
used. Within the scope of the research, the texts in the Turkish textbook were read one by one
and the errors detected in the texts; are classified under the headings of grammatical errors,
spelling and punctuation errors and illustrated with examples. As a result of the research, it has
been determined that some texts have an expression disorder due to subject-verb inconsistency.
In addition, it has been determined that punctuation marks are not used at the beginning and end
of the digression, the question mark is not used where it should be used, and the wrong
punctuation mark is used in some places. However, it was observed that various spelling
mistakes were made in some texts.
Keywords: 6. Grade Textbook, Text, Turkish, Grammatical Errors.

GiriĢ
Eğitim kurumlarında verilen düzenli eğitim süreçlerindeki temel derslerden biri
Türkçedir. Türkçe öğretiminde temele alınan temel dil becerileri (MEB, 2019) anlama ve
anlatma Ģeklinde iki boyutlu olarakyürütülmektedir. Dinleme ve okuma becerileri anlama;
konuĢma ve yazma ise anlatma boyutu altında ele alınmaktadır. 2005 Türkçe Öğretim
Programına kadarki Cumhuriyet Dönemi Türkçe öğretim programlarında üzerinde önemle
durulan temel dil becerilerinden biri de dil bilgisi idi. 2005 Türkçe Öğretim Programı ve daha
sonra güncellenen Türkçe programlarında dil bilgisi müstakil bir öğrenme alanı/dil becerisi
olarak yer almamıĢ diğer dil becerileri ile birlikte verilmiĢtir.
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Gerek Türkçe dersinin mihver bir nitelik taĢıması gerekse diğer derslerin temelini
oluĢturması Türkçe eğitimi üzerine hassasiyetle eğilmeyi zorunlu kılmaktadır. Alan
literatüründe iletiĢim becerileri istendik düzeyde geliĢen öğrencilerin, sosyalleĢme ve
akademik baĢarı düzeylerinin de diğer öğrencilere kıyasla daha iyi noktada olduğunu ortaya
koyan birçok bilimsel araĢtırma bulunmaktadır. BaĢarılı toplumlar inĢa edebilmenin yolunun
etkili iletiĢim becerisine sahip bireyler yetiĢtirmekten geçtiği alan araĢtırmacıları ve
eğitimcilerinin malumudur. Bu gerçeklik, öğrencilerin Türkçe imla, noktalama ve anlatım
becerileri üzerine hassasiyetle eğilmeyi gerekli kılmaktadır.
Öğrencilerin Türkçe imla, noktalama ve anlatım yeterlikleri, genel iletiĢim yeterlikleri
üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarında yer verilen
metinlerin imla, noktalama ve anlatım özellikleri bakımından kusursuz bir nitelik taĢıması bir
zorunluluktur. Nitekim etkili bir imla, noktalama ve anlatım eğitimi vermenin temel yolu
öğretim materyali/aracı olarak kullanılan metinlerinamaç kazanımlara uygun olarak
hazırlanmasından geçmektedir.
Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerin baĢta imla, anlatım ve noktalama olmak
üzere diğer dil hususiyetleri üzerine yapılan araĢtırmaların nitelikli metinlerin ders
kitaplarında yer almasına katkı sunacağı Ģüphesizdir. Bu araĢtırmada 6. Sınıf Türkçe ders
kitaplarında yer verilen metinlerin imla, noktalama ve anlatım özellikleri belirlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
Bu bağlamda Ģu sorulara cevap aranmıĢtır.
1. 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerde anlatım hataları var mıdır?
2. 6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerde noktalama hataları nelerdir?
3.

6. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerde imla hataları nelerdir?

1. ÇalıĢmanın Amacı
Bu araĢtırmanın amacı, Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde yer alan
imla, noktalama ve anlatım hatalarını tespit etmektir.
2. Yöntem
Bu araĢtırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıĢtır. Yıldırım ve ġimĢek‘e
(2016) göre doküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında bilgi
içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel araĢtırmalarda etkili bir Ģekilde
kullanılması gereken bilgi kaynaklarıdır.
3. ÇalıĢma Materyali
AraĢtırmanın çalıĢma materyalini Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
BaĢkanlığının beĢ yıl süreyle ders kitabı olarak kabul ettiği ve 2020- 2021 Eğitim- Öğretim
yılında okutulmakta olan 6. sınıf Türkçe ders kitabı oluĢturmaktadır.
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4. Verilerin Analizi
AraĢtırmanın verilerinin analizinde betimsel analiz kullanılmıĢtır. Betimsel analizde
elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanır(Yıldırım ve
ġimĢek, 2016).Türkçe ders kitaplarındaki metinler okunurken Türkçe dil bilgisi kuralları göz
önünde bulundurularak yapılan dil bilgisi yanlıĢları tespit edilip örnekler halinde sunulmuĢtur.
Ayrıca Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Yazım Kılavuzu esas alınarak ders
kitaplarında tespit edilen imla ve noktalama hataları tespit edilip tablo halinde sunulmuĢtur.
AraĢtırma kapsamında her temada bir dinleme metni olduğu için dinleme metinleri inceleme
kapsamı dıĢında tutulmuĢtur. AraĢtırmanın amacı doğrultusunda her temada 3 metin olmak
üzere 8 temada 24 metin incelenmiĢtir.
5. Bulgular
Bu araĢtırmada ortaokul 6. Sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler dil bilgisi hataları
bakımından incelenmiĢ olup tespit edilen hatalar tablo haline getirilmiĢtir.
Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde tespit edilen anlatım bozukluklarıyla ilgili
örneklere Tablo 1‘ de yer verilmiĢtir.
Tablo 1. Ders Kitabında Tespit Edilen Anlatım Bozuklukları
Yapılan Anlatım Bozukluğu

Doğru ġekli

Açıklaması

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
11) MeĢeler adlı
metinde.

Bu kuĢakta meĢeler ancak baltalık
boya eriĢebilirler.

Bu kuĢakta meĢeler ancak
baltalık boya eriĢebilir.

Soyut
kavramlar,
zaman adları, organ
adları, eylem adları,
insan
dıĢındaki
varlıklar çoğul eki
alarak
özne
olduklarında
kiĢileĢtirme
yapılmadığı
sürece
yüklem tekil olur
(Kavcar,
Oğuzkan,
Aksoy, 2002: 29).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
11) MeĢeler adlı
metinde.

Kitaplar, ulu meĢe ağacının bin
yıldan fazla yaĢadığını yazıyorlar.

Kitaplar,
ulu
meĢe
ağacının bin yıldan fazla
yaĢadığını yazıyor.

Soyut
kavramlar,
zaman adları, organ
adları, eylem adları,
insan
dıĢındaki
varlıklar çoğul eki
alarak
özne
olduklarında
kiĢileĢtirme
yapılmadığı
sürece
yüklem tekil olur
(Kavcar,
Oğuzkan,

Yeri
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Türkçe
6
(Demirel, 2019:
12) MeĢeler adlı
metinde.

Çukur ‟un anıt meĢeleri tabiata
karĢı koyarak gökyüzüne ser
çekmek imkânını bulamazlardı.

Çukur „un anıt meĢeleri
tabiata karĢı koyarak
gökyüzüne ser çekmek
imkânını bulamazdı.

Soyut
kavramlar,
zaman adları, organ
adları, eylem adları,
insan
dıĢındaki
varlıklar çoğul eki
alarak
özne
olduklarında
kiĢileĢtirme
yapılmadığı
sürece
yüklem tekil olur
(Kavcar,
Oğuzkan,
Aksoy, 2002: 29).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
12) MeĢeler adlı
metinde.

Oralarda tek ağaç olduğu için
kuĢlar yalnız onun üstüne konar,
onun dallarında Ģakırlardı.

Oralarda tek ağaç olduğu
için kuĢlar yalnız onun
üstüne
konar,
onun
dallarında Ģakırdı.

Soyut
kavramlar,
zaman adları, organ
adları, eylem adları,
insan
dıĢındaki
varlıklar çoğul eki
alarak
özne
olduklarında
kiĢileĢtirme
yapılmadığı
sürece
yüklem tekil olur
(Kavcar,
Oğuzkan,
Aksoy, 2002: 29).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
42)
KuĢların
Çektiği
Kağnı
adlı metinde.

Omuzlarına
baĢına
ellerine
konarlardı gece gündüz / Ondan
hiç ürkmezdi kuĢlar.

Omuzlarına
baĢına
ellerine konardı gece
gündüz / Ondan hiç
ürkmezdi kuĢlar.

Soyut
kavramlar,
zaman adları, organ
adları, eylem adları,
insan
dıĢındaki
varlıklar çoğul eki
alarak
özne
olduklarında
kiĢileĢtirme
yapılmadığı
sürece
yüklem tekil olur
(Kavcar,
Oğuzkan,
Aksoy, 2002: 29).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
42)
Anadolu
Ġmecesi
adlı
metinde.

Ne dedikti: Ordunun silahı, gereci,
yiyeceği, giyeceği, atı arabası azdı
demiĢtik.

Ne dedikti: Ordunun
silahı, gereci, yiyeceği,
giyeceği, atı arabası azdı.

Aynı
sözcüğün
tekrarından
kaynaklanan anlatım
bozukluğu.(Kavcar,
Oğuzkan,Aksoy,
2002: 32).

Tablo 1 incelendiğinde 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerden iki metinde altı
anlatım bozukluğu tespit edilmiĢtir. Cümleler incelendiğinde yapılan anlatım bozukluğunun
özne- yüklem uyumsuzluğundan kaynaklandığı tespit edilmiĢtir.
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Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde tespit edilen noktalama hatalarıyla ilgili
örnekler Tablo 2‘de yer verilmiĢtir.
Tablo 2. Ders Kitabında Tespit Edilen Noktalama Hataları
Yapılan Yazım Hatası

Doğru ġekli

Açıklaması

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
19) TartıĢarak...
Gerçeğe
Doğruadlı
metinde.

Öğretmenimiz,
bakıĢlarından
anladığım
kadarıyla
bu
tartıĢmanın böyle düzeyli sürüp
gitmesinden memnundu.

Öğretmenimiz,
bakıĢlarından anladığım
kadarıyla, bu tartıĢmanın
böyle
düzeyli
sürüp
gitmesinden memnundu.

Cümle içinde ara
sözleri
veya
ara
cümleleri ayırmak için
ara sözlerin veya ara
cümlelerin baĢına ve
sonuna konur (TDK,
2012: 29).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
83) Oyun adlı
metinde.

Dahası var. Gözlerhavada, ellerde
yumaklar.

Dahası
var.
havada,
yumaklar…

Gözler
ellerde

Sözün bir yerden
kesilerek geri kalan
bölümün okuyucunun
hayal
dünyasına
bırakıldığını
göstermek
veya
ifadeye güç katmak
için konur (TDK,
2012: 32).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
83) Oyun adlı
metinde.

Kamçıyı alıp da karĢısına geçtin
mi? Dön babam dön. Ama rahat
vakit yok ki...

Kamçıyı alıp da karĢısına
geçtin midön babam dön.
Ama rahat vakit yok ki...

mı / mi ekini alan yan
cümle temel cümlenin
zarf
tümleci
olduğunda cümlenin
sonuna soru iĢareti
konmaz (TDK, 2012:
34).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
105)
Karusel
(AtlıKarınca)adlı
metinde.

Hazzından,
saadetinden!...

zevkinden,

Hazzından,
zevkinden,
saadetinden!..

Ünlem
ve
soru
iĢaretinden sonra üç
nokta yerine iki nokta
konulması yeterlidir
(TDK, 2012: 33).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
192) Buldum…
Buldum… adlı
metinde.

Burası
Türkiye.
(Kentin
adınısöyler.).........kentindeyiz.

Burası Türkiye. (Kentin
adınısöyler.)
…kentindeyiz.

Üç nokta yerine iki
veya daha fazla nokta
kullanılmaz
(TDK,
2012: 33).

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
260)
Nazilli
Destanı
adlı
metinde.

Makineler boyuna,daha var mı,
diyen ağızlarını açıyorlar.

Makineler boyuna, ―daha
var mı?” diyen ağızlarını
açıyorlar.

Soru eki veya sözü
içeren cümle veya
sözlerin sonuna konur
(TDK, 2012: 33).

Yeri
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Tablo 2 incelendiğinde 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde altı metinde virgül,
üç nokta, soru iĢareti, ünlem iĢaretiyle ilgili yanlıĢlıklar yapıldığı tespit edilmiĢtir. Ayrıca
―Nineme Ninni‖ metninden önce ―Şiiri, noktalama işaretlerine, vurgu ve tonlamalara dikkat
ederek sesli okuyunuz.” ifadesi yer almasına rağmen Ģiirde mısra sonlarında çeĢitli noktalama
iĢaretlerinin kullanılması gerekirken hiçbir noktalama iĢaretinin kullanılmadığı tespit
edilmiĢtir.
Türkçe ders kitabında yer alan metinlerde tespit edilen imla hatalarıyla ilgili örnekler
Tablo 3‘te yer verilmiĢtir.
Tablo 3. Ders Kitabında Tespit Edilen Ġmla Hataları
Yapılan Yazım Hatası

Doğru ġekli

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
19) TartıĢarak...
Gerçeğe Doğru
adlı metinde.

―Teknolojik
ve
sanayileĢme
alanındaki geliĢmiĢlik, yaĢamın diğer
alanında da geliĢmiĢlikle koĢut giderse
buna uygarlık diyebiliriz.

―Teknoloji ve sanayileĢme alanındaki
geliĢmiĢlik, yaĢamın diğer alanında da
geliĢmiĢlikle koĢut giderse buna uygarlık
diyebiliriz.

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
27)
Elveda
Ağustos
Böceğiadlı
metinde.

Takma kafana, boĢver!

Takma kafana, boĢver!

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
138)
Yıldız
Yağmuru
adlı
metinde.

―Güzel çocuk,‖ dedi,

―Güzel çocuk,‖ dedi,

―yiyecek bir Ģey var mı cebinde?

―Yiyecek bir Ģey var mı cebinde?

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
138)
Yıldız
Yağmuru
adlı
metinde.

“banapara ver biraz,

“Bana para ver biraz,

sen küçük bir çocuksun,

sen küçük bir çocuksun,

nasılsa doyururlar seni.‖

nasılsa doyururlar seni.‖

Türkçe
6
(Demirel, 2019:
261)
Nazilli
Destanıadlı
metinde.

Bu
cümbüĢ,
bilekkalınlığındaki
pamuğun kıldan inci kılıçtankeskin bir
çizgi,
bir
makara
ipliği
hâlinegelmesine kadar devam ediyor.

Bu cümbüĢ, bilek kalınlığındaki pamuğun
kıldan incekılıçtan keskin bir çizgi, bir makara
ipliği hâline gelmesine kadar devam ediyor.

Yeri

Tablo 3 incelendiğinde 6. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerde altı metinde çeĢitli
imla hatalarının yapıldığı görülmektedir. Kimi sözcüklerde yanlıĢ harf yazılırken kimi
sözcüklerde fazla harf yazıldığı, kimi sözcüklerin ayrı yazılması gerekirken bitiĢik yazıldığı,
kimi cümlelerin büyük harfle baĢlaması gerekirken küçük harfle baĢladığı görülmektedir.
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Sonuç
Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin anlatım, noktalama ve imla açısından
kusursuz bir nitelik taĢıması öğrencilerin bu konuda duyarlılık kazanması açısından büyük bir
önem arz etmektedir.
Altıncı sınıf Türkçe ders kitabının incelendiği bu çalıĢmada ders kitabında yer alan
metinlerde özne- yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan beĢ, aynı sözcüğün tekrar
edilmesinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun yapıldığı tespit edilmiĢtir. Bununla
birlikte altı metinde virgül, üç nokta, soru iĢareti, ünlem iĢaretiyle ilgili yanlıĢlıkların yapıldığı
bulgulanmıĢtır. Ġncelenen metinlerde altı metinde çeĢitli imla hatalarının yapıldığı
görülmüĢtür. Türkçe dersinde amaçlanan becerilerin kazandırılmasında en önemli eğitim aracı
olan ders kitaplarındaki metinlerin anlatım, noktalama ve imla açısından kusursuz olmasına
dikkat edilmelidir.
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7. SINIF TÜRKÇE DERS KĠTABINDAKĠ DĠL BECERĠLERĠNE
DAYALI STRATEJĠLERĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠM PROGRAMINDAKĠ
STRATEJĠLER ĠLE KARġILAġTIRILMASI
Erkan AYDIN*
ORCID ID: 0000-0002-6452-6058
Muhammed TUNAGÜRý
ORCID ID: 0000-0002-6427-6431

Özet
Öğretim programları öğretim sürecine ve ders materyallerine yön veren kılavuzlardır. Bu
nedenle öğretim sürecinde iĢlevsel olarak kullanılan materyallerin programla tutarlılık
göstermeleri ve uyum sağlamaları oldukça önemlidir. Bu çalıĢmada da Türkçe ders kitabında
yer alan stratejiler ile Türkçe Dersi Öğretim Programı‘nda (2019) yer alan anlama (dinlemeokuma) ve anlatma (konuĢma-yazma) becerilerine dayalı stratejilerin karĢılaĢtırılması
amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma materyalini ise ortaokul 7. sınıf Türkçe ders kitabı
ile Türkçe Dersi Öğretim Programı (2019) oluĢturmaktadır. Doküman incelemesi yoluyla
toplanan verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıĢtır. Ders kitabında yer alan dinleme,
okuma, konuĢma ve yazma stratejileri ile Türkçe Dersi Öğretim Programı‘nda (2019) yer alan
stratejilerin karĢılaĢtırıldığı bu çalıĢmada dinleme stratejilerinin (not alarak, katılımlı, empati
kurarak, katılımsız) program ile tutarlı olmadığı bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Okuma stratejilerinin
(göz atarak, özetleyerek, not alarak, iĢaretleyerek, tartıĢarak okuma) dinlemeye göre programda
yer alan stratejileri karĢıladığı fakat programda belirtilen stratejilerden farklı birçok stratejiye
ders kitabında değinildiği bulgusuna ulaĢılmıĢtır. Anlama becerilerine bakıldığında ise konuĢma
(katılımlı, yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartıĢma, eleĢtirel) ve yazma stratejilerinin (not
alma, özet çıkarma, kelime/kavram havuzundan seçerek yazma, serbest, kontrollü, metinden
hareketle yeni metin yazma) tamamının ders kitabında yer aldığı fakat programdan farklı olarak
ders kitabında farklı stratejilere yer verildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Dil becerileri, stratejiler, 7. sınıf, Öğretim programı, Türkçe ders kitabı.
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Comparison of the Strategies Based on Language Skills in the 7th
Grade Turkish Textbook with the Strategies in the Turkish Teaching
Program
Abstract
Curriculums are guides that guide the teaching process and course materials. For this
reason, it is very important that the materials used functionally in the teaching process are
consistent and compatible with the program. In this study, it is aimed to compare the strategies
in the Turkish textbook and the strategies based on comprehension (listening-reading) and
narration (speaking-writing) skills in the Turkish Language Curriculum (2019). In this direction,
case study, one of the qualitative research methods, was used in the research. The study material
of the research consists of the secondary school 7th grade Turkish textbook published by the
Ministry of National Education (2019) and the Turkish Language Curriculum (2019).
Descriptive analysis was used in the analysis of the data collected through document review. In
this study, in which the listening, reading, speaking and writing strategies in the textbook and
the strategies in the Turkish Language Curriculum (2019) were compared, it was found that the
listening strategies (taking notes, participating, empathizing, unattended) were not consistent
with the program. It has been found that reading strategies (reading by browsing, summarizing,
taking notes, marking, discussing) meet the strategies in the program compared to listening, but
many different strategies from the strategies specified in the program are mentioned in the
textbook. When it comes to comprehension skills, speaking (participating, creative, guided,
empathizing, discussing, critical) and writing strategies (note-taking, summarizing, writing by
choosing from the word/concept pool, free, controlled, writing a new text based on the text) are
all included in the textbook. It was concluded that different strategies were included in the
textbook, unlike the curriculum.
Keywords: Language Skills, Strategies, 7th Grade, Curriculum, Turkish Textbook.

GiriĢ
Türkçe eğitiminin amaçları arasında öğrencilerin temel dil becerilerini etkili
kullanmaları ve geliĢtirmeleri, okuma ve yazma sevgisi, etkili iletiĢim, bilgiyi araĢtırma
keĢfetme, yorumlama gibi birçok amaç yer almaktadır (GüneĢ, 2007). Bireylerin ana dillerini
etkili bir Ģekilde kullanabilmeleri ve bu becerileri iletiĢim ekseninde iĢlevsel kılabilmeleri
ancak temel dil becerilerin bir bütün halinde geliĢmesiyle mümkün olabilir (Sever, 2004). Bu
nedenle bireyin ana dilini etkin kullanmasında nitelikli bir programın olması oldukça
önemlidir. Nitekim diğer dillerde olduğu gibi Türkçede de temel yapı, dil becerileri üzerine
kurulmakta ve bu becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılacağıyla ilgili geçmiĢten bu yana
programlar hazırlanmaktadır. Türkçe dersinin amaçlarını, yaklaĢımlarını ve kazanımlarını
ortaya koyan Türkçe dersi öğretim programlarına uygun Türkçe ders kitaplarının hazırlanması
da Türkçe dersinin öğrencilere öğretilmesi, söz konusu amaçların ve kazanımların etkili bir
Ģekilde gerçekleĢmesi için önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, temel dil becerilerinin
kazandırılmasında en etkili araç olan Türkçe ders kitaplarının Türkçe öğretim programlarına
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uygun hazırlanması gerekmektedir. Çeçen ve Çiftçi (2007) ders kitapları ve öğretim
programları arasındaki iliĢkiye değinerek ders kitaplarını ―öğrencinin yaĢ ve bilgi seviyesine
uygun bilimsel ve duyuĢsal becerilerle donatılmıĢ zengin metinlerden oluĢan, öğretim
programlarının esas aldığı ilkeler doğrultusunda hazırlanan, ihtiva ettiği bilgileri öğrenciye
aktaran basılı eğitim ve öğretim materyalleri‖ Ģeklinde tanımlar. Altunkaya (2010) ise ders
kitaplarının ve öğretim programlarının Türk Milli Eğitim sisteminin tüm amaç ve hedeflerini
yansıtacak Ģekilde yapılandırılmasının ihtiyaç olduğunu belirterek program ve ders
kitaplarının güncel geliĢmelere paralel olarak yenilenmesi gerekliliğini belirtir. Temizyürek
ve Balcı (2015) da amaçlanan hedeflerin gerçekleĢmesinin ancak ilgili alanda yapılan
çalıĢmaların öğretim programlarına yansıtılması ile mümkün olabileceğini ileri sürmektedir.
Tüm bu bileĢenler iĢlevsel stratejiler ile amaç ve hedefler doğrultusunda geliĢtirilebilecek
program ve hazırlanacak ders kitapları ile gerçekleĢebilir. Bu nedenle öğretim programları,
öğretim sürecinin nitelikli ve sağlıklı yürütülmesinde hayati bir önem taĢımaktadır.
KarmaĢık ve soyut olan bilgilerin nasıl ve ne kadarının öğretileceği sorusu eğitimcileri
yeni öğrenme-öğretme stratejileri geliĢtirme arayıĢına itmiĢ ve bu arayıĢlar, eğitim-öğretim
uygulamalarının bilimsel yöntem ve metotlar doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi gerektiği
sonucunu ortaya çıkarmıĢtır (Özbay, 2003).‖ Strateji, hedeflenen amaca yönelik farklı
perspektiflerden bakarak bakıĢ açısını geliĢtirme ve geniĢletme olarak ifade edilebilir. Strateji;
yaklaĢım, yöntem ve teknik gibi kavramları da kapsayan bir boyuta sahiptir (Arıcı, 2006).
Türkçe öğretim programlarında anlama (dinleme ve okuma) ve anlatma (konuĢma ve yazma)
becerilerine yönelik çeĢitli stratejiler bulunmaktadır. Bu stratejiler, öğrencilerin ders
kitaplarında yer verilen metinleri daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Bu çalıĢmada, 20212022 yılında okutulan 7. sınıf Türkçe ders kitabındaki stratejiler ile Türkçe Dersi Öğretim
Programı‘nda (2019) yer alan anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (konuĢma-yazma)
becerilerine dayalı stratejilerin karĢılaĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçlar doğrultusunda Ģu
sorulara yanıt aranmıĢtır:
1. Türkçe ders kitaplarında yer alan anlama (dinleme ve okuma) becerilerine dayalı
stratejiler nelerdir?
2. Türkçe ders kitaplarında yer alan anlatma (konuĢma ve yazma) becerilerine dayalı
stratejiler nelerdir?
Yöntem
Bu çalıĢmada, nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıĢtır. ÇalıĢmanın kapsamında incelenen konuya iliĢkin yazılı belgelerin analizi
sonucunda çeĢitli veri sağlanmasına doküman incelemesi denilmektedir. Nitel araĢtırma
kapsamında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi olan doküman inceleme
yönteminde, verilerin geçerliliği ve ulaĢılan sonuçların doğruluğu önemli olduğu için
araĢtırmacı konusuna ve hedef kitlenin özelliğine göre birden çok araĢtırma metodundan
yararlanabilmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2006). Bu amaç doğrultusunda Türkçe Öğretim
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Programı‘nda (2019) ve 7. Türkçe ders kitabında yer alan stratejiler karĢılaĢtırmalı olarak
incelenmiĢtir.
ÇalıĢma Materyali
ÇalıĢmanın materyallerini Türkçe Öğretim Programı (2019) ve 2021-2022 eğitim ve
öğretim yılında okutulan MEB yayınlarına ait Türkçe 7. Sınıf Ders Kitabı oluĢturmaktadır.
Verilerin Analizi
ÇalıĢmada, doküman incelemeyi yoluyla toplanan verilerin analizinde betimsel analiz
tercih edilmiĢtir. Betimsel analiz verilerin sınıflandırılması, özetlenmesi ve sonuçlara
ulaĢılması sürecini içermektedir. Betimsel analiz içerik analizine göre daha yüzeyseldir ve
daha çok, araĢtırmanın kavramsal yapısının önceden açık bir biçimde belirlendiği
çalıĢmalarda kullanılır. Bu analiz türünde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiĢ ve
yorumlanmıĢ bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Veriler daha önceden belirlenmiĢ temalara
göre sınıflandırılır, özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve ġimĢek, 2006).
Bulgular ve Yorum
Bu bölümde 7. sınıf Türkçe ders kitabında ve TDÖP‘te yer alan anlama (dinleme ve
okuma) ile anlatma (konuĢma ve yazma) becerilerine dayalı stratejilere karĢılaĢtırmalı olarak
yer verilecektir.
7.Sınıf Ders Kitabında Anlama (Dinleme ve Okuma) Stratejilerine Yer Verilme
Durumunun Ġncelenmesi
TDÖP‘te (2019) yer alan 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerine yönelik dinleme/izleme ve
okuma stratejileri, Tablo 1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. TDÖP‘te Yer Alan Dinleme/Ġzleme ve Okuma Stratejileri
Sınıf
Düzeyi
5
6

7

8

Dinleme/Ġzleme
Stratejileri
Not Alarak, Katılımlı,
Grup Halinde Dinleme

Okuma Stratejileri
Sesli, Sessiz, Tahmin Ederek, Grup Hâlinde, Soru
Sorarak, Söz Korosu, Ezberleyerek ve Hızlı Okuma

Not Alarak, Katılımlı,
Sesli, Sessiz, Tahmin Ederek, Not Alarak, Soru
Grup Halinde, Katılımsız Dinleme Sorarak, Okuma Tiyatrosu, Hızlı Okuma
Not Alarak, Katılımlı,
Empati Kurarak, Katılımsız
Dinleme
Not Alarak, Seçici,
Empati Kurarak, Yaratıcı, EleĢtirel
Dinleme

Göz Atarak, Özetleyerek, Not Alarak, ĠĢaretleyerek ve
TartıĢarak Okuma
Göz Atarak, Özetleyerek, Not Alarak, TartıĢarak ve
EleĢtirerek Okuma

176

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

UDEAS

Tablo 1‘de gösterilen dinleme/izleme ve okuma stratejileri, TDÖP‘te (2019) yer alan
―Dinleme stratejilerini uygular.‖ ve ―Okuma stratejilerini kullanır.‖ kazanımları altında
gösterilen yöntem ve tekniklerdir.
Tablo 2. TDÖP ve 7. Türkçe Ders Kitabında Dinleme/Ġzleme Stratejileri
Program

Ders Kitabı

Not Alarak
Katılımlı
Katılımsız
Empati Kurarak

Not Alarak
Tahmin Ederek
Katılımlı
Empati Kurarak

Sıklık
(f)
5
1
1
1

Programda Olmayan
Kitapta Olan

Programda Olan
Kitapta Olmayan

Tahmin Ederek (2019
TDÖP‘ te yer
almamaktadır.)

Katılımsız

Tablo 2 incelendiğinde, program ve ders kitabında yer alan dinleme/izleme
stratejilerinin olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, 7. sınıf Türkçe ders kitabında en fazla not
alarak dinleme (f=5) stratejisine yer verildiği tespit edilmiĢtir. Ayrıca programda olmayıp
ders kitabında olan stratejinin tahmin ederek dinleme stratejisi olduğu; programda olup da
kitapta olmayan stratejinin ise katılımsız dinleme stratejisi olduğu görülmektedir. Bu
bulgulardan hareketle ders kitaplarında yer verilen dinleme/izleme stratejilerinin genel
manada programla uyumlu olduğu söylenilebilir.
Ders kitabındaki metin ve etkinliklerde bulunan dinleme/izleme stratejilerinden bazı
örnekler Ģu Ģekildedir:
Etkinlik Örnekleri:

 Not Alarak Dinleme/İzleme Stratejisi Etkinliği
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 Katılımsız Dinleme/İzleme Stratejisi Etkinliği

 Tahmin Ederek Dinleme/İzleme Stratejisi Etkinliği

 Empati Kurarak Dinleme/İzleme Stratejisi Etkinliği

Tablo 3. TDÖP ve 7. Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Okuma Stratejileri
Program

Ders Kitabı

Göz Atarak
Özetleyerek
Not Alarak
ĠĢaretleyerek
TartıĢarak

Sesli Okuma
Sessiz Okuma
Okuma Tiyatrosu
Tahmin Ederek
ĠĢaretleyerek
Not Alarak
Empati Kurarak
Söz Korosu
Göz Atarak
Yankılayıcı

Sıklık
(f)
10
5
2
1
1
3
1
1
1
1

Programda Olmayan
Kitapta Olan

Programda Olan
Kitapta Olmayan

Söz Korosu
Özetleyerek
Okuma Tiyatrosu
TartıĢarak
Tahmin Ederek
Empati Kurarak (2019
TDÖP‘te yer verilmemiĢtir.)
Yankılayıcı Okuma (2019
TDÖP‘te yer verilmemiĢtir.)

Not: Tahmin ederek okuma ile iĢaretleyerek okuma stratejileri sesli okumaya da dâhil edildiği için sesli
okumanın sıklığı 10 olarak belirlenmiĢtir.

Tablo 3 incelendiğinde, program ve ders kitabında yer alan okuma stratejilerinin olduğu
görülmektedir. Buradan hareketle, 7. sınıf Türkçe ders kitabında en fazla sesli okuma (f=10),
sessiz okuma (f=5), not alarak okuma (f=3) ve okuma tiyatrosu (f=2) stratejisine yer verildiği
tespit edilmiĢtir. Ancak programda olmayıp ders kitabında olan söz korosu, okuma tiyatrosu,
tahmin ederek okuma, empati kurarak okuma ve yankılayıcı okuma gibi stratejilerin olduğu;
programda olup da kitapta olmayan stratejilerin ise özetleyerek okuma ve tartışarak okuma
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stratejisinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu bağlamda, ders kitaplarında yer verilen okuma
stratejilerinin programda yer verilen stratejilerle çoğunlukla uyumlu olmadığı söylenilebilir.
Ders kitabındaki metin ve etkinliklerde bulunan okuma stratejilerinden bazı örnekler Ģu
Ģekildedir:
Etkinlik Örnekleri:

 Sesli Okuma Stratejisi Etkinliği

 Sessiz Okuma Stratejisi Etkinliği

 Okuma Tiyatrosu Stratejisi Etkinliği

 Tahmin Ederek Okuma Stratejisi Etkinliği

 Not Alarak Okuma Stratejisi Etkinliği

 Empati Kurarak Okuma Stratejisi Etkinliği
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 Göz Atarak Okuma Stratejisi Etkinliği

 Yankılayıcı Okuma Stratejisi Etkinliği

7. Sınıf Ders Kitabında Anlatma (KonuĢma ve Yazma) Stratejilerine Yer Verilme
Durumunun Ġncelenmesi
TDÖP‘te (2019) yer alan 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerine yönelik konuĢma ve yazma stratejileri,
Tablo 4‘te gösterilmiĢtir.
Tablo 4. TDÖP‘te Yer Alan KonuĢma ve Yazma Stratejileri
Sınıf
Düzeyi
5

6

7

8

KonuĢma Stratejileri

Yazma Stratejileri

Güdümlü, Metin Tamamlama, Bir Metni Kendi
Kelimeleri ile Yeniden OluĢturma, BoĢluk
Doldurma, Grup Olarak Yazma
Güdümlü, Serbest, Kontrollü, Tahminde Bulunma,
Serbest, Güdümlü, Yaratıcı, Hafızada
Metin Tamamlama, Bir Metni Kendi Kelimeleri ile
Tutma Tekniği ve Kelime Kavram
Yeniden OluĢturma, BoĢluk Doldurma, Grup Olarak
Havuzundan Seçerek KonuĢma
Yazma
Not Alma, Özet Çıkarma, Serbest, Kontrollü,
Katılımlı, Yaratıcı, Güdümlü, Empati Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma,
Kurma, TartıĢma ve EleĢtirel KonuĢma Bir Metinden Hareketle Yazma ve Duyulardan
Hareketle Yazma
Not Alma, Özet Çıkarma, EleĢtirel, Yaratıcı,
Yaratıcı, Güdümlü, Empati Kurma,
Serbest, Kelime ve Kavram Havuzundan Seçerek
TartıĢma, Ikna Etme ve EleĢtirel
Yazma, Bir Metinden ve Duyulardan Hareketle
KonuĢma
Yazma
Serbest, Güdümlü, Kelime ve Kavram
Havuzundan Seçerek KonuĢma

Tablo 4‘te gösterilen konuĢma ve yazma stratejileri, TDÖP‘te (2019) yer alan
―Konuşma stratejilerini uygular.‖ ve ―Yazma stratejilerini uygular.‖ kazanımları altında
gösterilen yöntem ve tekniklerdir.
Tablo 5. TDÖP ve 7. Türkçe Ders Kitabında Yer Alan KonuĢma Stratejileri
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Program

Ders Kitabı

Katılımlı KonuĢma
Yaratıcı KonuĢma
Güdümlü KonuĢma
Empati Kurma
TartıĢma
EleĢtirel KonuĢma

Katılımlı KonuĢma
Yaratıcı KonuĢma
Güdümlü KonuĢma
Empati Kurma
TartıĢma
EleĢtirel KonuĢma

Sıklık

1
12
0
6
7
4

Programda Olmayan Programda
Kitapta Olan
Olan Kitapta
Olmayan
Serbest
KonuĢma (5 ve
6. Sınıf)
Geleneksel
Planlı Hazırlık

Güdümlü
KonuĢma

Tablo 5 incelendiğinde, 7. sınıf Türkçe ders kitabında en fazla yaratıcı konuşma (f=12),
tartışma (f=7), empati kurma (f=6) ve eleştirel konuşma (f=4) stratejisine yer verildiği tespit
edilmiĢtir. Ayrıca programda olmayıp ders kitabında olan stratejinin serbest konuşma
stratejisi olduğu; programda olup da kitapta olmayan stratejinin ise güdümlü stratejisi olduğu
görülmektedir. Buradan hareketle ders kitaplarında yer verilen konuĢma stratejilerinin
çoğunlukla programla uyumlu olduğu söylenilebilir.
Ders kitabındaki metin ve etkinliklerde bulunan konuĢma stratejilerinden bazı örnekler
Ģu Ģekildedir:
Etkinlik Örnekleri

 Katılımlı Konuşma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
YaptığınızaraĢtırmalardoğrultusundaseçtiğinizgelenekselelsanatını,busanattakullanılanmalzemele
rivebusanatınnasılyapıldığınıkatılımlı konuĢma stratejisini uygulayarak arkadaĢlarınıza
anlatınız. KonuĢmanız sırasındaaĢağıdakiyönergeleriuygulayınız.
• KonuĢmanıza aravererek dinleyicilerinkonuylailgili düĢüncelerinialınız.
• Dinleyicilerinkonuylailgilisizeyönelteceklerisorularıcevaplayınız.
• KonuĢmanızadinleyicileridâhilediniz.

 Yaratıcı Konuşma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
AĢağıdaki kelime ve kelime gruplarının sizde uyandırdığı duygu ve düĢüncelerle ilgili bir
konuĢma yapınız.
*ruh sağlığı
*nefes kontrolü
*beden sağlığı
*beslenme
*egzersiz
*geliĢim
*enerji
*direnç
*spor
 Empati Kurarak Konuşma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
Kendinizi ―Yusufçuk‖ metnindeki kiĢilerden birinin yerine koyarak anlatılan olayla ilgili
duygu ve düĢüncelerinizi arkadaĢlarınıza anlatınız.
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 Tartışma Konuşma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
a) Tarihimizde millî birlik ve beraberliğimizi yansıtan olaylar ile ilgili yaptığınız araĢtırmadan
edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınıza anlatınız.
b) Yukarıda anlattığınız konuyla ilgili araĢtırmada kullandığınız ―gov‖ ve ―edu‖ uzantılı
siteler sizce neden güvenilirdir? TartıĢınız.
 Eleştirel Konuşma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
―YaĢayan Ġnsan Hazineleri‖ adlı belgeseldeki sanatlar içerisinde en çok ilginizi çeken sanat
dalı hangisidir? Nedenleriyle birlikte anlatınız.
 Serbest Konuşma Stratejisi Etkinliği
Hazırlık Çalışmaları
Ebru yapmayı denedinizmi? Denemediyseniz denemek istermiydiniz? Neden?
 Geleneksel Konuşma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
a) Gölge oyunu ile ilgili yaptığınız araĢtırmadan edindiğiniz bilgiler doğrultusunda
düĢüncelerinizi mantıksal bütünlük içinde arkadaĢlarınıza anlatınız.

Tablo 6. TDÖP ve 7. Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma Stratejileri
Program

Ders Kitabı

Not Alma
Özet Çıkarma
Kelime/Kavram
Havuzu Seçerek
Yazma
Serbest Yazma
Kontrollü Yazma
Bir Metinden
veya Duygudan
Hareketle Yazma

Not Alma
Özet Çıkarma
Kelime/Kavram
Havuzu Seçerek
Yazma
Serbest Yazma
Kontrollü Yazma
Bir Metinden veya
Duygudan Hareketle
Yazma

Sıklık Programda Olmayan Kitapta Programda
Olan
Olan Kitapta
Olmayan
2
5
7
1
6
3

BoĢluk Doldurma
Güdümlü Yazma
Yaratıcı Yazma
Metin Tamamlama
Planlı Yazma
EleĢtirel Yazma
Betimleyici Yazma
Hikâye Edici Yazma
KarĢılaĢtırmalı Yazma
Empati Kurarak Yazma
Geleneksel Yazma
Bilgilendirici Yazma

Tablo 6‘ya göre, 7. sınıf Türkçe ders kitabında en fazla kelime/kavram havuzundan
seçerek yazma (f=10) stratejisi olduğu sonra sırasıyla kontrollü yazma (f=5), özet çıkarma
(f=3), bir metin veya duygudan hareketle yazma (f=2), not alma (f=2) ve serbest yazma (f=1)
stratejisine yer verildiği tespit edilmiĢtir. Ancak programda olmayıp ders kitabında olan
birçok yazma stratejisi olduğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla boşluk doldurma, güdümlü
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yazma, yaratıcı yazma, metin tamamlama, planlı yazma, eleştirel yazma, betimleyici yazma,
hikâye edici yazma, karşılaştırmalı yazma, empati kurarak yazma, geleneksel yazma
bilgilendirici yazma olarak görülmektedir. Ayrıca programda olup da kitapta olmayan
stratejilerin olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu bulgulardan hareketle ders kitaplarında yer verilen
yazma stratejilerinin programda yer verilen stratejilerle çoğunlukla uyumlu olmadığı
söylenilebilir.
Ders kitabındaki metin ve etkinliklerde bulunan yazma stratejilerinden bazı örnekler Ģu
Ģekildedir:
Etkinlik Örnekleri
 Not Alarak Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
AĢağıdaki görseli inceleyerek belirlediğiniz bir hedefte hangi basamakta olduğunuzu
nedenleriyle birlikte yazınız.
 Özet Çıkararak Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
―Ana ĠĢsiz Kalınca‖ metnini kronolojik sıra ve mantık akıĢı içinde özetleyiniz.
 Kelime/Kavram Havuzundan Seçerek Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
Metinden bulduğunuz kelimeleri kullanarak ―Millî Mücadele‖ ile ilgili bir paragraf yazınız.
 Serbest Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
Defterinize, tebessüm etmenin insan iliĢkileri üzerindeki etkisini anlatan bir yazı yazınız.
 Kontrollü Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
AĢağıda, metinde geçen bazı cümleler verilmiĢtir. Bu cümlelerde yer alan deyimleri bularak
altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.
Babam nasıl olsa iĢleri yoluna koyardı.
Babamın yüzü gülmüĢtü ya... Ötesinin önemi yoktu.
Sanki kendi yerine bisikleti bırakıp o da çekip gitmiĢti.
Pencereden akĢamın sokakları kaplayan karanlığına dalıp gitti.
 Boşluk Doldurma Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
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AĢağıdaki paragraflarda kullanılan düĢünceyi geliĢtirme yollarını bularak altlarındaki
boĢluklara yazınız.
*Benzetme
*KarĢılaĢtırma
*Tanımlama
 Güdümlü Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
―Karadut‖ metninde baĢvurulan düĢünceyi geliĢtirme yollarını (tanımlama, karĢılaĢtırma,
benzetme) bularak örnekteki gibi yazınız.
Evin giriĢinin solunda dev bir ceviz ağacı vardı. (Benzetme)
 Metin Tamamlama Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
AĢağıda bir bölümü verilmiĢ olan Ģiiri tamamlayınız. ġiirinize uygun bir baĢlık belirleyiniz.
Ben küçükken bazen soruyorlardı
DüĢünmeden: ―Ne var bu kitaplarda?‖
Aslında bilmeden üzüyorlardı
Nedense cevabı yok hatırımda.
 Planlı Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
Bir yıl boyunca hangi türde kaç kitap okuyacağınızı planlayınız. Planınızı yazılı hâle getiriniz.
 Eleştirel Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
Okuduğunuz bölümlerde önemli noktaların nasıl vurgulandığını, bunların metne katkılarının
neler olduğunu yazınız.
 Betimleyici Yazma Stratejisi Etkinliği
Etkinlik
Kendinize bir meyve bahçesi oluĢturunuz. OluĢturduğunuz meyve bahçesini ve içinde yer
alacak ağaçların özelliklerini betimleyici anlatım biçimini kullanarak yazınız.
Sonuç
7. sınıf Türkçe ders kitabındaki stratejiler ile Türkçe Dersi Öğretim Programı‘nda
(2019) yer alan anlama (dinleme-okuma) ve anlatma (konuĢma-yazma) becerilerine dayalı
stratejilerin karĢılaĢtırılması amaçlayan bu çalıĢmada Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
7. sınıf Türkçe ders kitabında anlama becerilerinden dinleme/izleme becerisine yönelik
en fazla not alarak dinleme stratejisine yer verildiği bulunmuĢtur. Ayrıca ders kitaplarında yer
verilen dinleme/izleme stratejilerinin genel olarak programla uyumlu olduğu sonuçlarına
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ulaĢılmıĢtır. Anlama becerilerinden okuma becerisine yönelik en fazla yer verildiği
stratejilerin sesli okuma ve sessiz okuma olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak programda olmayıp
ders kitabında olan birçok stratejinin olduğu ve programda olup da kitapta olmayan okuma
stratejilerinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sebeple ders kitaplarında yer verilen okuma
stratejilerinin programda yer verilen stratejilerle uyumlu olmadığı belirlenmiĢtir.
7. sınıf Türkçe ders kitabında anlatma becerilerinden konuĢma becerisine yönelik en
fazla yaratıcı konuşma, tartışma, empati kurma ve eleştirel konuşma stratejilerine yer
verildiği tespit edilmiĢtir. Buna ek olarak ders kitaplarında yer verilen konuĢma stratejilerinin
çoğunlukla programla uyumlu olduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Anlatma becerilerinden yazma
becerisine yönelik en fazla kelime/kavram havuzundan seçerek yazma, kontrollü yazma ve
özet çıkarma stratejilerinin olduğu tespit edilmiĢtir. Ancak programda olmayıp ders kitabında
olan birçok stratejinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu bakımdan ders kitaplarında yer verilen
yazma stratejilerinin programda yer verilen stratejilerle uyumlu olmadığı saptanmıĢtır.
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UZAKTAN EĞĠTĠMLE YAPILAN TÜRKÇE DERSĠNDE DĠL
BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠMĠ VE UYGULAMALARI: ÖĞRETMEN
GÖRÜġLERĠ
Gülhan AYAR*
ORCID ID: 0000-0003-2080-7234
Özet
Bu makalede uzaktan eğitimle yapılan, ortaokul Türkçe dersi kapsamında dilbilgisi
öğretiminin nasıl uygulandığına yönelik öğretmen görüĢ ve önerileri incelenmiĢtir. ÇalıĢma
uzaktan eğitim uygulamalarıyla Türkçe derslerini devam ettiren öğretmenlerin; dilbilgisi
öğretimini sağlarken karĢılaĢtıkları, deneyimledikleri, tavsiye ettikleri durumları değerlendirmek
amacıyla yapılmıĢtır. Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitim kapsamında uyguladıkları Türkçe
dersine iliĢkin görüĢlerini değerlendirmek amaçlanmıĢtır. Türkçe dersi, çoğunlukla uygulamaya
dayalı bir derstir. ÇeĢitli teknolojik öğretim kanallarıyla uzaktan eğitim yapılması, dört temel dil
becerisini geliĢtirecektir. Bu anlamda dilbilgisi öğretiminin ve uygulamalarının daha verimli bir
Ģekilde yürütülebilmesi için Türkçe öğretmenlerinin görüĢ ve önerileri önem taĢımaktadır.
AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemleri içerisinde bulunan durum çalıĢması deseni
kullanılmıĢtır. Makalenin çalıĢma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi içerisinde görev
yapmıĢ 20 Türkçe öğretmeni oluĢturmaktadır. Türkçeöğretmenleriyle görüĢme formu
kullanılarak veriler toplanmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen veriler, içerik analiziyöntemiyle
bölümlere ayrılarak değerlendirilmiĢtir. Makale sonucundaki bulgulara göre Türkçe
öğretmenleri uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersine iliĢkin görüĢlerini, deneyimlerini,
önerilerini, dil bilgisi öğretimine yönelik uygulamalarını, ders içeriklerini ve ölçmedeğerlendirmeyle ilgili görüĢlerini bölümler hâlinde açıklamıĢlardır. AraĢtırma dilbilgisi
öğretimi ve uygulamalarının uzaktan eğitimle nasıl gerçekleĢtiğini ortaya çıkarmıĢtır. Elde
edilen bulgulara iliĢkin sonuçlar, Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitimle yapılan Türkçe
dersinde dilbilgisi öğretimine yönelik öğretim çeĢitliliğine katkı sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, Dil bilgisi öğretimi, Türkçe öğretmeni.
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GRAMMAR TEACHING AND PRACTICES IN TURKISH LESSON
WITH DISTANCE EDUCATION: TEACHERS' OPINIONS
Abstract
In this article, the views and suggestions of teachers on how grammar teaching is applied
within the scope of the secondary school Turkish lesson with distance education were
examined. The teachers who continue their Turkish lessons with distance education
applications; This study was conducted to evaluate the situations they encountered, experienced
and recommended while teaching grammar. It is aimed to evaluate the opinions of Turkish
teachers about the Turkish lesson they apply within the scope of distance education. The
Turkish course is mostly a practice-based course. Distance education through various
technological teaching channels will develop four basic language skills. In this sense, the
opinions and suggestions of Turkish teachers are important for grammar teaching and practices
to be carried out more efficiently.
The case study pattern, which is one of the qualitative research methods, was used in the
research. The study group of the article consisted of 20 Turkish teachers who worked in the
2020-2021 academic year. Data were collected with Turkish teachers using an interview form.
The data obtained in the research were evaluated by dividing them into sections using the
content analysis method. According to the findings at the end of the article, Turkish teachers
explained their opinions, experiences, suggestions, practices for grammar teaching, course
contents and their views on measurement-evaluation in sections about the Turkish course with
distance education. The research revealed how grammar teaching and practices are realized with
distance education. The results of the findings will contribute to the diversity of teaching
Turkish language teachers for grammar teaching in distance education Turkish lessons.
Keywords: Distance education, Grammar teaching, Turkish teacher.

1. GĠRĠġ
Son yıllarda geliĢen teknolojinin eğitim araç ve gereçlerine yansıması aynı zamanda
günümüzde tüm dünyada hızlı bir Ģekilde yayılan salgın hastalıklar (COVID-19) ve doğal
afetler yüz yüze yapılan örgün eğitimi imkânsız kılmıĢtır. Bu imkansızlıklar içerisinde
uzaktan eğitim uygulamaları öğrencilere dokunabilmek anlamında önemini arttırmıĢtır.
Uzaktan eğitim uygulamalarının her anlamda kolaylığı günümüz dünyası için vazgeçilmez
olmaya devam edecektir. Olağanüstü olayların yaĢandığı dönemlerde yapılan uzaktan eğitim
uygulamaları iĢlevsel ve etkili bir Ģekilde uygulandığında öğrencilerin baĢarı seviyesini
oldukça arttıracaktır. Uzaktan eğitimle uygulanacak etkinliklerin ve ders içeriklerinin önceden
planlanmasının yanı sıra eğitimde kullanılacak kanalların teknik anlamda iyi bir Ģekilde
kullanılması yine altyapı uygulamalarının planlanması olası durumlara hazırlıklı olma
hususunda oldukça mühimdir.
Derslerde özellikle uygulamaya dönük etkinlikler aracılığıyla beceri geliĢtirme temelli
Türkçe dersinin temel konusu olan dil bilgisinin, nasıl bir Ģekilde gerçekleĢtirildiği hususu
ortaya çıkarılmalıdır. Bu bağlamda baĢarılı bir uzaktan eğitim dersi yapabilmek için
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öğretmenlerin; karĢılaĢılan sorunları, görüĢleri, deneyimleri, önerileri, dilbilgisi öğretimine
yönelik uygulamaları, ders içeriklerini ve ölçme-değerlendirmeyle ilgili görüĢleri bilmeleri
gerekmektedir. Eğitim sistemimizde genellikle öğrenciyi aktif bir Ģekilde tutarak öğretimin
gerçekleĢtirilmesi esastır. Yine dilbilgisi konusu da uygulamayı gerekli kılan konulardan
biridir. Zaten Türkçe dersi, doğası gereği uygulamaya dayalı, iletiĢim temelli bir derstir ve bu
süreçte dört temel dil becerisini sistemsel Ģekilde geliĢtirebilecek uygulamalar uzaktan eğitim
esnasında gerçekleĢtirilebilmektedir.
1.1.AraĢtırmanın Kapsamı
ÇalıĢma MEB‘e bağlı resmî okullarda görev yapan öğretmenleri kapsamaktadır.
Öğretmenlerin Türkçe dersi bağlamında verdikleri dilbilgisi konu ve kurallarını uzaktan
eğitimaracılığıyla nasıl gerçekleĢtirdikleri, neler deneyimledikleri, ders içerisinde hangi
uygulamaları, etkinlikleri yaptıkları ve öğretmenlerin önerilerinden ibarettir.
1.2.AraĢtırmanın Amacı
Makale, uzaktan eğitim uygulamalarıyla Türkçe derslerini sürdüren öğretmenlerin;
dilbilgisi öğretimini gerçekleĢtirirken karĢılaĢtıkları, deneyimledikleri, tavsiye ettikleri
durumları değerlendirmek amacıyla yapılmıĢtır. Uzaktan eğitimle yürütülen Türkçe
derslerinin daha verimli ve sistemli yürütülebilmesi için Türkçe öğretmenlerinin görüĢ ve
önerileri önem taĢımaktadır. Türkçe öğretmenleriyle yapılan ve uzaktan eğitimle Türkçe
dersini konu alan bu araĢtırmaya ait sonuçların, sürece yön verici ve destekleyici özellikte
olmasından dolayı öğretmenlere ve alan yazınakatkı sağlayabileceği düĢünülmektedir.
ÇalıĢmanın kapsamı içerisinde aĢağıdaki sorulara cevap aranmıĢtır:
1. Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinde, dil bilgisi öğretimi nasıl gerçekleĢiyor?
2. Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinde, dil bilgisi öğretimine yönelik hangi uygulamaları,
etkinlikleri vs. yapıyorsunuz?
3. Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinde dil bilgisi öğretimi ve uygulamalarına yönelik
önerileriniz nelerdir?
4. Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinde dil bilgisi öğretimine yönelik ölçmedeğerlendirmeyle ilgili görüĢleriniz nelerdir?
5. Bize iletmek istediklerinizi lütfen paylaĢınız. DüĢünceleriniz/deneyimleriniz bizim için
önemli ve değerlidir.
1.3. AraĢtırmanın Modeli
AraĢtırmada; Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitim faaliyetiyle sürdürdükleri eğitimle,
dil bilgisi konu ve kurallarını nasıl uyguladıklarına dair görüĢ ve önerilerini değerlendirmek
amacıyla nitel araĢtırma yöntemi içindeki durum çalıĢması deseni kullanılmıĢtır. Durum
çalıĢmasını ―Diğer araĢtırma türlerinden ayrılan yönlerinden yola çıkarak, ‘nasıl‘ ve ‘niçin‘
sorularını temel alan, araĢtırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine
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incelemesine olanak veren araĢtırma yöntemi olduğunu söylemek mümkündür.‖ (Yıldırım,
ġimĢek 2013: 313).

1.4. Verilerin Toplanması
AraĢtırmada nitel veri toplama teknikleri içerisinde yer alan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme
formu kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın veri toplamasürecinde katılımcılarla görüĢmeler
gerçekleĢtirilmiĢtir ve görüĢme formu için uzmangörüĢü alınmıĢtır.
1.5. Verilerin Analizi
AraĢtırmada elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiĢtir. Yıldırım ve
ġimĢek‘e (2013) göre içerik analiziyle yapılan iĢlem, birbirine benzeyen verileri belirli
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği
Ģekilde düzenleyerek yorumlamaktır.
Bazıkatılımcıların görüĢleri paylaĢılırken gizlilik esası gereği isim yerine kodlar
kullanılmıĢtır. Örnek kodlama: Ö1: Öğretmen 1, Ö2: Öğretmen 2.
1.6.ÇalıĢma Grubu
AraĢtırmanın çalıĢma grubunu KırĢehir ilinde uzaktan eğitim faaliyetlerini
gerçekleĢtirmiĢ Türkçe öğretmenleri arasından amaçlı örnekleme yöntemi bağlamında 20
Türkçe öğretmenioluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubu belirlenirken uzaktan eğitim faaliyetleri ile
Türkçe dersini uygulama durumu ve gönüllülük esası hususları dikkate alınmıĢtır.
2. KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. UZAKTAN EĞĠTĠM
Uzaktan eğitim, öğretmen ve öğrencilerin birbirinden uzak olmasına rağmen çevrim içi
uygulamalar aracılığıyla eğitim ve öğretime devam etmektir. Uzaktan eğitim, öğrenen ile
öğretenin aynı mekânda bulunmadan, iletiĢim araçları vasıtasıyla öğrenme-öğretme
etkinliklerini yürütmesi olarak tanımlanabilir. En kısa tanımıyla uzaktan eğitim, zaman ve
mekândan bağımsız olarak bilgi ve iletiĢim teknolojisi araç ve gereçlerinden faydalanarak
gerçekleĢtirilen ekonomik ve etkileĢimli bir eğitim modelidir (Gökçe, 2008: 2).Uzaktan
eğitim, farklı yerlerde bulunan öğretmen ve öğrencilerle derse yönelik uygulama, etkinlik ve
ders içi materyallerin çevrim içi kanallar kullanılarak bir araya getirilmesi olarak da tarif
edilebilir. UĢun‘a (2006: 7) göreuzaktan eğitim;
…kaynak ile alıcının öğrenme - öğretme süreçlerinin büyük bir bölümünde birbirlerinden
ayrı (uzak) ortamlarda bulunduğu alıcılarına öğretim yaĢı amaçları, zamanı, yeri ve
yöntemi vb. açılardan ‗bireysellik‘, ‗esneklik‘ ve ‗bağımsızlık‘olanağı tanıyan, öğrenme öğretme süreçlerinde; yazılı ve basılı materyaller, iĢitsel araçlar, teknolojiler, yüz yüze
eğitim gibi materyal, araç ve teknoloji ve yöntemlerin kullanıldığı, kaynak ile alıcılar
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arasındaki iletiĢim ve etkileĢimin ise etkileĢimli tümleĢik teknolojilerle sağlandığı planlı
sistematik bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır.

Tüm dünyada etkili olan salgın hastalık sebebiyle yürütülen uzaktan eğitim
uygulamaları, kaynak ve alıcı arasında kurulan eğitim ve öğretim bağını oluĢturmaktadır.
Türkiye‘de mektup, posta ve televizyonla baĢlatılan uzaktan eğitim, bugün çoğu üniversitede
tamamen internet üzerinden, web tabanlı bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. ĠletiĢim teknolojileri
hem eğitmenlere hem de yöneticilere ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyinde eğitimin daha
esnek bir ortamda yapılabilmesi imkânını sağlamaktadır (Turan ve Çolakoğlu, 2008: 110).
Geleneksel eğitim sürecinde bazı öğrenciler için çeĢitli sıkıntılar bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlileri okula olan uzaklık, sınıf mevcudu, eğitici gibi yetersizliklerdir.
Dolayısıyla çoğu ülke uzaktan eğitim faaliyetlerini geliĢtirerek uygulamaya geçirmiĢlerdir.
Ayrıca teknolojinin hızla ilerlemesi, bilginin hızlı biçimde üretilmesi ve bilgiye hızlı bir
Ģekilde ulaĢılması ―hayat boyu öğrenme‖ kavramının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıĢtır.
Teknolojiye ulaĢan herkes öğrenme süreçlerini ömür boyu devam ettirmektedir. Uzaktan
eğitim uygulamaları herkes için önem teĢkil etmektedir. Özellikle eğitimde fırsat eĢitliğini
sağlaması, herkesin kolayca ulaĢabileceği platformlar hâline gelmesi dikkat çekmektedir.
Çocuklar, gençler, yetiĢkinler, çalıĢtığı için okula gidemeyenler, coğrafi nedenlerden dolayı
okula gitmekte zorluk çekenler, farklı alanlarda kendini geliĢtirmek isteyenler gibi herkes
uzaktan eğitim uygulamalarını rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda geleneksel eğitim
sistemlerinde yaĢanması olası baĢarısız olma korkusu, genel olarak uzaktan eğitim sisteminde
ortadan kalkmaktadır. Bu sebeple bazı insanlar, yüz yüze eğitimin yapıldığı sınıflarda kurs
veya programa katılmak yerine, uzaktan eğitim programlarına katılmayı tercih etmektedirler
(OdabaĢ, 2003:8-9).
Uzaktan eğitimle yürütülen derslerde en önemli konu kullanılan çevrim içi
uygulamaların etkililiği ve teknolojiye uyumudur. Çevrim içi eğitim ve öğretim kanallarını
kullanırken yaĢanan sıkıntılar eğitimi önemli ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla eğitim ve
öğretim içerikli çevrim içi uygulamaların teknolojik altyapısı sürekli geliĢtirilmeli, bağlantıda
yaĢanan kesintiler giderilmeli, internet hızı yeterli Ģekilde artırılmalıdır. Kullanılan kanal ve
programların yüksek kalitede olmasının yanı sıra bireysel farklılıklar da göz önünde
bulundurulmalıdır. Bununla birlikte uzaktan eğitim kapsamında giderek artan rekabet öğrenci
baĢarısını olabildiğince arttırmalıdır. Özellikle yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamalarının
birlikte yürütülmesi öğrenci baĢarısı bakımından oldukça etkili olacaktır.
Eğitim ve öğretim sürecinde öğrencinin motivasyonu önemli ölçüde baĢarıyı
etkilemektedir; bu sebeple yüz yüze eğitimin tamamıyla olmaması, düĢük motivasyon ve
isteksizlik gibi olumsuz durumlara sebep olacaktır. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve
öğretmenin ayrı yerlerde olması, öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olması, yalnızlık,
isteksizlik, dikkat dağıtan faktörler, motivasyon sorunu, yüz yüze iletiĢimin olmaması gibi
sorunlar eğitimin kalitesini ve etkililiğini önemli ölçüde düĢürmektedir. Öğrenci-öğretmen
iletiĢiminin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için uzaktan eğitimin yanı sıra çok sık olmasa
bile yüz yüze görüĢmeler de belirli aralıklarla yapılmaya özen gösterilmelidir.
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Uzaktan eğitim uygulamalarının sunduğu olanaklar doğru ve iĢlevsel biçimde
kullanılırsa eğitimin kalitesi ve kalıcılığı artacaktır. Nitekim öğretmenlerin uzaktan eğitim
sürecinde yaĢadıkları zorlukların, eksikliklerin, hataların bilinçli Ģekilde farkında olmaları ve
bunları en aza indirmeye çalıĢmaları, uzaktan eğitimin olanaklarıyla eğitimin kalitesini ve
etkililiğini arttırmaya çalıĢmaları gerekmektedir.
2.2. DĠLBĠLGĠSĠ
2.2.1. Dil Bilgisi Kavramı
ÇeĢitli ögelerden meydana gelen dilin, en küçük ögesi sestir. Ancak sesler yalnız baĢına
değil, diğer ögelerle beraber kullanıldığında anlam düzeyine ulaĢır. Tabii olarak bu
birleĢmeler birtakım kurallara bağlı olarak gerçekleĢmektedir. KonuĢma dilindeki seslerin
yazı dilindeki karĢılığı harftir. Ses ve harf birleĢerek heceleri, sözcükleri,cümleleri,
paragrafları ve sonuçta metni oluĢturmaktadır. Dil bilgisinin alanı; cümle içerisindeki
sözcüklerin dizilimi, iĢlevi, görevi, anlamı, kelime ve cümlelerden metin oluĢturma gibi
hususlardır. Bu bağlamda bir dili oluĢturan ses, kelime, cümle ve metin gibi ögeler yapı,
biçim, tür, iĢlev, görev, iĢleyiĢ ve anlamlandırma süreciyle incelenmekte ve çeĢitli kurallar
meydana gelmektedir. Bu anlamda dil bilgisi bir dili doğru, düzgün, sistematik konuĢmak için
oluĢturulan düzenleyici ilke ve kurallar bütünüdür.
Dil bilgisi eskiden günümüze gelinceye dek çeĢitli biçimlerde tanımlanmıĢtır. Bu
tanımlardan bazıları Ģöyledir:
Dil bilgisi, Latince ―harf ve iĢaret‖ anlamındaki ―grama‖ kelimesi ile ―harfleri yazma ve
okuma sanatı‖ olarak açıklanan ―grammatica‖ kelimesinden gelmektedir. Eskiden harf
okuma-yazma sanatı olarak ele alınan dil bilgisi günümüzde bir dilin ses, biçim, cümle ve
metin yapısını inceleyen, anlam ve görevlerini ortaya koyan geniĢ bir alan olmuĢtur. Bir
dile hâkim olan kuralların tümü olarak da açıklanan dil bilgisi alanı kendi içinde çeĢitli alt
dallara ayrılmaktadır. Dilin seslerini inceleyen dala ses bilgisi (fonetik), kelime ve
Ģekilleri konu edinen alana Ģekil bilgisi (morfoloji), kelime ve Ģekillerin aralarındaki
iliĢkileri inceleyen kısmına cümle bilgisi (sözdizimi), dilin durumlarını inceleyen kısmına
ise anlam bilgisi (semantik) denilmektedir. Dil bilgisi hem bu alt dallardaki geliĢmeleri
hem de bunlar arasındaki iliĢkileri kapsamaktadır (GüneĢ, 2016:272).

―Dil bilgisi dinleme, okuma, konuĢma, yazma gibi dil becerileriyle birlikte dil öğretim
sürecinde yer alan ve dil becerileriyle tamamlayıcı bir iliĢki içinde olan dilbilim alanlarından
biridir‖ (Göçen,2019: 28).
―Dil bilgisi, doğru konuĢmak ve yazmak sanatıdır‖ (Sinanoğlu, 1958: 438-439).
―Dili iyi kullanma (bon usage) sanatını öğretir. DüĢünce ve duyguları daha düzgün ve tam
olarak anlamamıza ve anlatmamıza yardım eder. Gramer bilgisi sayesinde daha doğru, daha
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mükemmel düĢünmeye de alıĢırız. Bu bilgi dil düzeninin koruyucusudur‖ (Banguoğlu,
1990:19).
―Dil bilgisi, kısaca bir dili ses, Ģekil ve cümle yapıları bakımından inceleyip bunlarla ilgili
kuralları tespit eden bir bilim dalı olarak tarif edilebilir‖(Dolunay, 2010: 277).
―Dil bilgisi, temel dil becerileri olan ‗okuma, yazma, konuĢma ve dinleme‘den farklı olarak
‗dilin kurallar manzumesi‘ Ģeklinde tanımlanabilecek bir alandır‖ (AytaĢ, Çeçen,2007: 78).
―Dil bilgisi, bir dilin yazılı metinlerinden hareketle o dille ilgili kurallara varır. Metot
bakımından tarafsız, denetlenebilir, ispatlanabilir, sistemli, verilere dayalı, mantıklı,
genelleyici olması yönleriyle bir bilim alanı olarak kabul edilebilir‖(Erk 2003: 16).
Tanımlarda vurgulanan görüĢler doğrultusunda dil bilgisi kavramını kısaca Ģöyle
özetleyebiliriz:
-

Bir dili doğru, düzgün ve mantıklı bir biçimde konuĢmak için oluĢturulan düzenleyici ilke ve
kurallar bütünüdür.
Bir dilin mevcut ilkelerini inceleyen eğitimsel etkinliklerdir ve dili doğru, etkili ve sistemli bir
biçimde konuĢma ve yazma sanatıdır.
Ana dilin iç iĢlev ve görevleri üzerine geliĢtirilen bir kurallar bütünü ve gözlemleme aracıdır.
Dile özgü öğretilecek olan açıklayıcı, süreçsel ve teknik özelliklerin tamamıdır.
Dile hâkim olan kuralların tümüdür.
Teknik açıdan tarafsız, denetlenebilir, gözlemlenebilir, değerlendirilebilir, ispatlanabilir,
sistemli, verilere dayalı, mantıklı, genelleyici özellikler taĢıyan bir bilim alanıdır.
Bir dilin ses, harf, hece, biçim, Ģekil, cümle, paragraf ve metin yapısını inceleyen aynı
zamanda anlam ve görevlerini ortaya koyan geniĢ bir alandır.
Bir dilin yazılı ve sözlü ürünlerinden hareketle o dille ilgili kuralların tespit edilmesidir.
Dil bilgisi kısaca dile ait düzenleyici ilke ve kurallar doğrultusunda dili gözlemleme
aracıdır. Dil bilgisi kavramolarak çok eski bir kavramdır ancak son yıllarda dil bilgisinin
farklı yönleri ele alınarak daha çok öğrencinin ihtiyacına uygun, eğitim ve öğretim
kazanımlarının amaçlarına uygun, dört temel dil becerilerini geliĢtirmeye yönelik faydalı ve
gerekli olan bilgileri içermektedir.
3.BULGULAR
Öğretmenlerle yapılan görüĢmelerden elde edilen veriler cümle cümle incelenerek içerik
analiziyle değerlendirilmiĢtir aynı zamanda elde edilen veriler;uzaktan eğitimle yapılan
Türkçe dersinde dil bilgisi öğretimine yönelik görüĢler, öneriler, uygulamalar belirli baĢlıklara
ayrılarak sunulmuĢtur. Bulgular, araĢtırmanın amacı kapsamında cevap aranan soruları
baĢlıklar hâline getirerek sunulmuĢtur.
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3.1. Dil Bilgisi Öğretimi Nasıl GerçekleĢiyor?
Türkçe öğretmenleri dil bilgisi öğretimini uzaktan eğitim faaliyetleriyle sürdürürken
daha çok kendi hazırladıkları ya da ortak biçimde hazırlanan slaytlar vasıtasıyla
gerçekleĢtirmektedirler. Bu esnada öğrenci dinleyici konumunda olmaktadır. Ön hazırlık,
güdüleme ve tekrar için yeterli zamanı bulamayan öğretmenler, yalnızca dil bilgisi
öğretiminden sonra internet sitelerinde yer alan çalıĢma ve alıĢtırma etkinlikleri, oyun, kart
oyunları gibi eğlenceli içerikleri kullanabildiklerini ifade etmiĢlerdir.Öğretmenlerin
görüĢlerinden oluĢan örnekler aĢağıda sunulmuĢtur:
Tablo 1. Uzaktan Eğitim Sürecinde Dil Bilgisi Öğretimi
VERĠLER

ANALĠZ

Akıllı defter gibi kaynakları ekrana Uzaktan eğitim sürecinde yapılan derslerde
yansıtarak konuyu anlatıyorum. (Ö6, Ö20) ekran paylaĢımı, slayt, akıllı defter gibi
uygulamaların sıklıkla kullanılması dil bilgisi
öğretiminin son derece gelenekselleĢmesine
sebep olmaktadır. Öğrencinin yalnızca
dinleyici konumunda olduğu derslerde baĢarılı
bir öğretim gerçekleĢemez.
Uzaktan eğitim sürecinde dil bilgisi Dil bilgisi öğretiminin sunuluĢundan sonra
öğretimini genellikle slaytlar üzerinden öğrencinin belirli oyunlarla uygulamaya
yürütüyoruz. Öğrencilere slaydı sunup geçirilmesinin istenmesi oldukça doğru fakat
konunun anlatımını gerçekleĢtiriyorum. yapılandırıcı yaklaĢıma göre ve öğrencinin
Sonra onların da konuyla ilgili örnekler geliĢim düzeyi göz önüne alındığında
vermelerini sağlıyorum. Daha sonrasında geleneksellik söz konusu olmaktadır. Ders
vaktimiz yettiği kadar internet sitelerinde iĢleyiĢinin dil bilgisi öğretimi alanındaki çeĢitli
yer alan bazı oyunları oynuyoruz. (Ö4, uygulama ve etkinliklerle yardımcı bir kuvvet
Ö11, Ö2)
anlamında, dört temel dil becerisini
destekleyen
nitelikte
gerçekleĢmesi
gerekmektedir.
Canlı derslerde ―Z Kitap‖gibi elektronik Dil bilgisi öğretimi hususunda sıkça soru
ortamda rahatça ulaĢtığım kaynakları çözümleri üzerinde durulmaktadır. Bu durum
kullanıyorum. Uzaktan eğitim sırasında yalnızca sınav merkezli düĢünmeyi temel
kazanım açıklandıktan sonra pekiĢtirme almaktadır. Söz konusu durum da eğitim ve
maksatlı daha fazla sayıda örnek çözme öğretimi geleneksel seviyeye çekmede öncü
imkânı doğmaktadır. Öğrenciye ekrandan niteliğindedir ve ezbere dayandırıldığı için
sık sık örnek çözdürme etkinlikleri etkileĢimsel ve iletiĢimsel boyutta kullanımı
yapıyorum. Olabildiğince fazla test oldukça imkânsızdır. Aynı zamanda öğrenciyi
çözümü
yaparak
fazla
soruyla hedef
alan
bir
keĢfetme
süreci
karĢılaĢmalarını sağlıyorum. Bu sayede bulunmamaktadır.
öğrenci takıldığı yeri anında sorabiliyor.
(Ö13)
Yazı
tahtasında
sınıf
ortamı Uzaktan eğitimle yürütülen dil bilgisi
oluĢturuyorum.
Konu
anlatımını öğretiminde gözlem yapma, keĢfetme,
gerçekleĢtirdikten
sonra
örneklerle açıklama, alıĢtırma yapma, uygulamaya
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pekiĢtirerek öğretimi gerçekleĢtiriyorum. aktarma sırası izlenmelidir. Bu sayede
(Ö19)
keĢfetmeye
dayalı
öğretim
sürecinde
yapılandırıcı
yaklaĢımında
desteklediği
somuttan soyuta, özelden genele gibi özellikler
gerçekleĢir ve dilin kurallarından ziyade dilin
kendisinin öğretilmesi amaçlanır.Öğrencilerin
bolca örneklerle karĢılaĢtırılması oldukça
doğru ancak bu örneklerin veriliĢ biçimi direkt
olduğunda
keĢfetme
sürecini
boĢluğa
düĢürmektedir.

Öğretmenlerin dil bilgisi öğretiminde kural, tanımlama ve değerlendirme için alıĢtırma
ve etkinlik yaptıkları ifade edilmektedir. Bu tür bir dil bilgisi öğretimi soyuttan somuta,
genelden özele, kuraldan uygulamaya gibi özellikler taĢımaktadır. Öğrenciyi hedef alan bir
keĢfetme süreci bulunmamaktadır.
3.2 Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Hangi Uygulamalar, Etkinlikler Yapılıyor?
Öğretmenlerin görüĢlerine göre uzaktan yürütülen Türkçe derslerindeki dil bilgisi
öğretimi kapsamında kuralların art arda sıralanarak öğretildiği ve aynı sırayla alıĢtırma
yapıldığı vurgulanmaktadır. Bu tür sınırlayıcı etkinlikler yerine öğrenci düzeyine uygun sözlü
ve yazılı etkinlikler kullanılmalıdır. Öğretmenlerin görüĢlerinden oluĢan örnekler aĢağıda
sunulmuĢtur:
Tablo 2. Uzaktan Eğitim Sürecinde Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Uygulama ve Etkinlikler

VERĠLER
Dil bilgisi öğretiminde Türkçe çalıĢma
kitaplarında
yer
alan
etkinlikleri
kullanıyorum. Öğrencilerime ek olarak
aldırdığım kaynak kitaplarım mevcut. Konu
anlatımından sonra çeĢitli kaynaklardan konu
ile ilgili etkinlikleri yaptırıyorum. Her zaman
test çözümlerimiz oluyor. Her konu bitiminde
kaynak
kitaplarımızdaki
alıĢtırma
ve
etkinlikleri zaman kısıtlı olduğu için ödev
olarak veriyorum. (Ö6, Ö7, Ö20)
Dil bilgisi kurallarını kullandığım diyaloglar
oluĢturuyorum.
Bu
diyalogları
ders
baĢlangıcında kuklalarımla ya da farklı
materyallerle paylaĢıyorum. Daha sonrasında
slaytlarım ve ders kitabımızla konuyu
iĢliyoruz. En son yine kendi hazırladığım
alıĢtırmaları yapıyoruz. Son olarak da baĢta
benim oluĢturduğum diyaloglara benzer
diyalogları ikili gruplar hâlinde sunmaları için

ANALĠZ
Genellikle yapılan uygulama ve etkinliklerin
Türkçe ders kitabında yer alan etkinliklerle
sınırlı kaldığı belirtilmektedir. Türkçe ders
kitabının iĢlenmesinde bile zaman konusunda
sıkıntı yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu
yüzden Türkçe dersleri yalnızca derslerden
ibaret bir alan olmaktan sıyrılmalıdır.
Hedeflenen dil bilgisi öğretimi ders içi ve ders
dıĢı uygulama ve etkinliklerle etkili hâle
gelecektir.
Dil bilgisi öğretiminde oyunlar aracılığıyla
keĢfetme iĢlemine ağırlık verilmiĢtir. Bu
sayede öğrenci keĢfetme sürecinde kuralları
daha iyi öğrenmesi konusunda bilgiyi
geniĢletme, benzerlikleri ve farklılıkları
bulma, sınıflama, sıralama, tahmin etme, karar
verme, gruplama, karĢılaĢtırma yapma gibi
zihinsel iĢlemlerden geçecektir. Dil bilgisi
öğretiminde
öğrencilerin
kuralları
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ödev veriyorum. (Ö17)

Dil bilgisi öğretiminde genellikle slaytları,
kaynak test kitaplarını ve çalıĢma kâğıtlarını
kullanıyorum. Yazı tahtasından örnekler
gösteriyorum. ÇalıĢma kağıtları ve EBA‘daki
etkinlikleri kullanıyorum. Dersin neredeyse
tamamını bunları kullanarak geçiriyorum.
(Ö19, Ö4)

Canlı derslerde dil bilgisi konularıyla ilgili
afiĢ, kartpostal, gibi görsel olarak renkli ve
canlı materyaller seçiyorum. Derste bunları
öğrencilerime göstererek konuyla ilgili hikâye
oluĢturuyorum. Genellikle slayt, video,
çalıĢma kâğıdı, alıĢtırma ve etkinlik kâğıdı
kullanıyorum. Yine bunların da görsel olarak
renkli ve canlı olmalarına özen gösteriyorum.
(Ö2)

gözlemlemelerinin,
keĢfetmelerinin
ve
öğrencinin zihnini yapılandırarak uygulamaya
geçmelerinin sağlanması söz konusudur.
Yapılandırıcı
yaklaĢıma
yakın
sayılabilmektedir.
Uzaktan eğitim sürecinde geri bildirim almak
için ders içerisinde konu ve kurallarla ilgili
çeĢitli
çalıĢma
kağıtlarıyla
alıĢtırma
yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Uzaktan eğitim
sürecini destekleyen ve pekiĢtiren örnek
sorular, kazanım değerlendirme testleri vb.
içerikler öğretmenler ve öğrenciler tarafından
iĢlevsel Ģekilde kullanılmalıdır. Dil bilgisi
öğretimine
yönelik
etkinliklerin
zenginleĢtirilmesi süreci baĢarılı biçimde
geçirmeye olanak sağlayacaktır.
Ders materyalinin kalitesinin yanı sıra konuya
uygunluğu ve iĢlevsel olarak doğru biçimde
kullanılıp
kullanılmadığı
da
oldukça
önemlidir. Ancak öğrenci motivasyonu
bakımından renkli içeriklerin seçilmesi ve
uygulanması amaca yönelik doğru bir tavırdır.
Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleĢtirilen dil
bilgisi öğretimine yönelik uygulama ve
etkinliklergörsel olarak renkli, canlı, hareketli
ve çoğunlukla öğrencileri aktif tutacak
biçimde tasarlanmalıdır. Öğrenciler yalnızca
dinleyici ya da izleyici konumunda olmaktan
çıkarılmalıdır.

3.3. Dil Bilgisi Öğretimi ve Uygulamalarına Yönelik Öneriler Nelerdir?
Öğretmenler, üst düzey çalıĢan eğitimcilerin dil ve dil bilgisi öğretimine yönelik
uygulama ve etkinlikleri arttırmaları, konuyla ilgili öğretmenleri bilgilendirmeleri hususlarına
değinmiĢlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde gerçekleĢtirilen dil bilgisi öğretimine yönelik belli
bir sistem olması gerektiğini savunan öğretmenler görsel olarak renkli, canlı, hareketli ve
çoğunlukla öğrencilerin aktif olduğu uygulama ve etkinliklerin kullanılması gerektiğini
vurgulamıĢlardır.
Ayrıca öğretmenler, dil bilgisi öğretiminde öğrencilerin kuralları
gözlemlemelerinin, keĢfetmelerinin ve öğrencinin zihnini yapılandırarak uygulamaya
geçmelerinin sağlanmasının öneminden bahsetmiĢlerdir. Öğretmenlerin görüĢlerinden oluĢan
örnekler aĢağıda sunulmuĢtur:
Tablo 3. Uzaktan Eğitim Sürecinde Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Öneriler
VERĠLER
ANALĠZ
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Uzaktan eğitimde dil bilgisi kazanımlarının
verilmesi sırasında öğrencinin alt sınıflardan
hazır olarak gelmesi iĢi kolaylaĢtırmaktadır.
Ancak soyut kavramlardan oluĢan dil bilgisi
kavramlarının
ortaokul
seviyesindeki
öğrenciler tarafından anlaĢılmasında sıkıntı
çekildiğini düĢünmekteyim. (Ö13)

Sadece dil bilgisi öğretimi için değil her
konu
kapsamında
öğrencilerin
ve
öğretmenlerin
kolayca
ulaĢabileceği
uygulama ve etkinlikler olmalı. Bunların
yanında internet eriĢiminin iyi olması ve bol
materyal kullanmak da önemlidir. EBA‘da
bir dil bilgisi konusuna yönelik daha fazla
etkinlik yer almasını öneriyorum. (Ö19, Ö2)

Bana göre dil bilgisi Türkçe öğretiminin en
gereksiz kısmı. Dil bilgisi öğretimi yerine dil
sevgisi kazandırma, okuma zevki aĢılama
konuları yer tutabilir. (Ö5, Ö4)

Canlı derslerde dil bilgisi konu, kavram ve
kurallarının iyi bir Ģekilde öğretilmesi için
fazlaca yöntem ve teknik kullanılması
oldukça etkili oluyor. Dil bilgisi konularının
pekiĢtirilmesi için de yapılan uygulama ve
etkinliklere farklı yöntem ve teknikler de
eklenmeli. Ayrıca uygulama ve etkinliklerin
dil bilgisi öğretimini somut hâle getirdiği
konusu
unutulmamalıdır.
Öğrencinin
merkeze
yerleĢtirilip
uygulama
ve

Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate
alınmalıdır ve öğrenci seviyesine uygun
biçimde
bir
dil
bilgisi
öğretimi
hedeflenmelidir. Dil bilgisi kazanımlarının
öğrenci seviyesine uygun olmaması öğretimi
soyut hâle getirmektedir. Yine burada iĢlevsel
ve etkileĢimsel kullanımın önemi söz konusu
olmaktadır. Dil bilgisinin bütün içeriği yerine
günlük dildeki dil bilgisi olayları üzerinde
durulmalıdır.
Uzaktan eğitime yönelik eksikliklerin,
hataların ve yapılması gerekenlerin MEB
tarafından belirlenmesi aynı zamanda MEB‘in
öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerine
uzaktan eğitime yönelik eğitimler vermesi ve
gereken tedbirleri alarak sık sık denetimler
yapması gerekmektedir. Hatta uzaktan eğitimin
denetlenmesi hususunda ayrı bir birim
görevlendirilmelidir.
Uzaktan
eğitim
uygulamalarıyla yürütülen Türkçe derslerinde
dil bilgisi öğretimi zengin içeriklerle, sesli
kitaplarla, dijital okuma ve yazmayla kısaca
farklı etkinliklerle gerçekleĢtirildiğinde daha
baĢarılı bir süreç olacaktır.
Öğrencilere dil sevgisi kazandırmak ve okuma
zevki aĢılamak için ilk olarak dil bilgisi
öğretiminin sağlam temeller üzerine kurulması
gerekmektedir. Dört temel dil becerisinin
iĢlevsel ve iletiĢimsel olarak kullanmanın bir
gereği ve desteği olan dil bilgisi kural ve
konuları öğretimi ciddiye alınmalıdır. Dil
bilgisi dil eğitimi için araç konumunda olmalı
aynı zamanda öğrencilerin dil ve zihinsel
becerilerini
geliĢtirmek
amacıyla
öğretilmelidir.
Bireysel farklılıklar göz önüne alındığında
öğrenen merkezli bir dil bilgisi öğretiminin
planlanması, öğrencilerin yaparak ve yaĢayarak
öğrenmesini
destekleyecektir.
Özellikle
uzaktan eğitim sürecinde dil bilgisi öğretimine
yönelik farklı yöntem ve tekniklerin iletiĢimsel
biçimde uygulanması öğretimi kuvvetlendirip
kalıcılık sağlayacaktır. Geleneksel yöntem ve
tekniklerin
dıĢında
öğrenci
merkezli
uygulamalar daha faydalı olacaktır. Öğrencileri
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etkinliklerin oyunla desteklenmesi bilgilerin sınırlandırmayıp belli zamanlarda yöntem ve
öğrenilmesini oldukça kolaylaĢtırıyor. (Ö15) uygulamaları değiĢtirmek, ders ortamındaki
iliĢkiyi canlı tutarak öğretimi eğlenceli bir hâle
getirecektir.

3.4. Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Ölçme-Değerlendirmeyle Ġlgili GörüĢler
Nelerdir?
Öğretmenlerin çoğu belirli bir ölçme ve değerlendirmeye bağlı kalmadıklarını ifade
etmiĢlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirmenin kesin sonuçları
içermediğini belirtmektedirler ve geri bildirim almak için ders içerisinde konu ve kurallarla
ilgili çeĢitli uygulama, etkinlik ve alıĢtırma yaptıklarını belirtmiĢlerdir. Öğretmenlerin
görüĢlerinden oluĢan örnekler aĢağıda sunulmuĢtur:
Tablo 4. Uzaktan Eğitim Sürecinde Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Ölçme-Değerlendirmeyle Ġlgili
GörüĢler
VERĠLER
ANALĠZ
Canlı derslerde sadece dil bilgisi konusunda Öğretmenlerin çoğu belirli bir ölçme ve
değil hiçbir konuda ölçme ve değerlendirme değerlendirmeye bağlı kalmadıklarını ifade
yapmak mantıklı değil. Öğrencilerin yanında etmiĢlerdir. Uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve
bazen sayısız insan bulunuyor. Veliler ve değerlendirmenin kesin sonuçları içermediğini
öğrenciler not sistemini önemsiyor. Bu belirtmektedirler ve geri bildirim almak için ders
konuda da ellerinden gelenin fazlasını içerisinde konu ve kurallarla ilgili çeĢitli
yapıyorlar.
Bu
sebeple
ölçme
ve uygulama, etkinlik ve alıĢtırma yaptıklarını
değerlendirme kesin sonuçları içermez. belirtmiĢlerdir. Ölçme ve değerlendirme sürecinin
Yalnızca değerlendirme konusunu verilen çoğunlukla öğretmenlerin gözlemleriyle sınırlı
ödevleri yapıp yapmama, sınıf içi kurallara kaldığı belirtilmektedir. Ancak uzaktan eğitim
uyup uymama gibi gözlemsel durumlarla sürecinde dinleme, konuĢma, okuma, yazma
gerçekleĢtirebiliyoruz. Aynı zamanda ders çalıĢmaları, sözlü ve yazılı etkinlikler, dil bilgisi
içindeki alıĢtırma, etkinlik ve sorulan etkinlikleri,
okuma-yazma
ölçekleri
gibi
sorulara verdikleri cevaplara göre de uygulamaların değerlendirme kapsamında tam
yapabiliyorum. Ancak sorduğum soruyu aile anlamıyla
gerçekleĢtirilemediği
de
büyüklerinden duyarak cevaplayan çok vurgulanmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde
öğrencim oldu. (Ö8, Ö6)
belirli bir ölçme-değerlendirme sisteminin olması
gerekliliği ve belirli zamanlarda yüz yüze sınavlar
yapılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Eğitim
ve öğretim kapsamında not sistemi yerine
öğrencinin öğrenmesi ve motivasyonu hedef
alınmalıdır.
Ölçme ve değerlendirmeyle baĢarıya Türkçe dersi, doğası gereği uygulamaya dayalı,
ulaĢılamıyor. Sadece test çözecek kadar bilgi iletiĢim temelli bir derstir ve bu süreçte dil bilgisi
öğreniliyor. Özellikle yazmalarında dil öğretiminin baĢarılı biçimde gerçekleĢtirilmesiyle
bilgisi kurallarını hayata geçiremiyorlar. dört temel dil becerisini sistemsel Ģekilde
(Ö5)
Dil
bilgisi
açısından kullanacakları uygulama ve etkinliklere uzaktan
değerlendirildiğinde ölçme-değerlendirme eğitim esnasında rahatlıkla ulaĢılabilmektedir.
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çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Kaynak Aynı zamanda ölçme-değerlendirme hususunda
eserlerin çokluğu ve fazlaca soru çözme da birçok kaynağa ulaĢmak mümkündür ancak
imkânı olduğundan ölçme-değerlendirme kesin sonuçları içermediği durumu göz ardı
açısından sorun olduğunu düĢünmüyorum. edilemez.
(Ö13)
Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme Uzaktan eğitim sürecinde belirli zamanlarda
oldukça zor oluyor. Bu konuyla ilgili öğrencilerin okula gelmesi öğretmen- öğrenci
EBA‘da bol içerik ve öğrencilerden hemen iliĢkisi bakımından son derece önemli olmaktadır.
geri bildirim alabileceğimiz uygulamalar Uzaktan eğitimi yüz yüze görüĢmelerle, bazı
olmalı. (Ö2)
sınavlarla destekleyerek yürütmek süreci daha da
baĢarılı kılacaktır.
Yüz yüze eğitime göre öğrenciler daha zor Öğrencilerin anlama ve algılama düzeylerine göre
öğreniyor. Bu yüzden ölçme değerlendirme ölçme ve değerlendirme yapılması uzaktan eğitim
konusunda da zorlanabiliyorlar. Bunun için sürecinde pek fazla mümkün olmamaktadır.
anlama ve algılama düzeylerine göre ölçme Öğrencinin zihinsel iĢlemlerini iletiĢimsel ve
ve değerlendirme yapmak gerekiyor. (Ö19)
etkileĢimsel boyutta yürütmesi hedeflenmelidir.

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve öğrencilerin ayrı mekânlarda bulunması ölçme
değerlendirmenin hata payının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden öğretmenler, her
sınıfın kendi içerisinde basit ve kolay bir biçimde ölçme ve değerlendirme sürecini
tamamladığını vurgulamıĢlardır. Uzaktan eğitim ve öğretim sürecinin etkili biçimde
ilerlememesi durumu etkili bir ölçme ve değerlendirme sisteminin yerleĢtirilememesine sebep
olmaktadır.
3.5. Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik DüĢünceleriniz/Deneyimleriniz Nelerdir?
Öğretmenlerin çoğunluğu dil bilgisi öğretimine yönelik ölçme ve değerlendirmeyle
ilgili düĢüncelerini vurgulamaktadırlar. Öğretmenler hem öğrencilerin hem de velilerin
yalnızca öğrenme sürecine odaklanmalarının gerekliliğini belirtmektedirler. Bu anlamda
öğretmenler öğrencilerin çeĢitli becerilerini değerlendirmeyi hedeflemekte olduklarını ve
öğrenciyi yargılamak yerineonların geliĢimine yardımcı olarak değerlendirmenin devamlılığı
hususuna değinmiĢlerdir. Öğretmenlerin görüĢlerinden oluĢan örnekler aĢağıda sunulmuĢtur:
Tablo 5. Uzaktan Eğitim Sürecinde Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik DüĢünce ve Deneyimler
VERĠLER
ANALĠZ
Eğer uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin Öğrenciler içten içe birbirleriyle rekabet
yaptığı
gibi
veliler
de
öğrencilerin hâlindedir.Günümüze kadar ders sürecinden
kontrollerini sağlayabilirlerse öğrenme süreci sonra ölçme- değerlendirmeyle sonuçlar elde
baĢarılı olabilir. Ayrıca öğrenciler belirli bir edilir. Bu sonuçların uzaktan eğitim sürecinde
ölçme- değerlendirme olmadığında öğrenme tutarlı olmaması ve gerçeklikleri yansıtmaması
isteklerini kaybediyorlar. Uzaktan eğitimi öğrencilerin iç ve dıĢ motivasyonlarını
kapsayan belli bir ölçme-değerlendirme kaybetmelerine sebep olmaktadır. Okulda yüz
sistemi geliĢtirilmeli. (Ö4)
yüzesınavların yapılmasıyla ve velilerle iĢ
birliği içinde olmakla ölçme ve değerlendirme
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Dil
bilgisi
öğretiminin
abartıldığını
düĢünüyorum. Özellikle birinci kademede çok
gereksiz olduğunu düĢünüyorum. Birinci
kademede okuma alıĢkanlığı kazandırmalı, dili
sevdirmeliyiz. Dil bilgisi konu ve kurallarının
programdan
çıkması
gerektiğini
düĢünmekteyim. Programda ikinci kademede
dil bilgisi kurallarına hafif bir Ģekilde yer
verilebilir. Çünkü lisede de aynı konuları
görmekteler ama yine yazmayan, yanlıĢ yazan,
okuyamayan insanlar oluyorlar. Gereksiz
bilgiler veriyoruz, diye düĢünüyorum. (Ö5)

Uzaktan eğitimde dil bilgisi öğretiminin nasıl
gerçekleĢtirilmesi
gerektiğini
bildiren
yayınların MEB tarafından oluĢturulması
gerektiğini düĢünüyorum. Türkçe ders
kitabımız ve müfredat yüz yüze olan eğitimle
ilgili bilgileri içeriyor. Uzaktan eğitim artık bir
zorunluluk olmalı ve uzaktan eğitime mecbur
kalındığında kargaĢa yaĢanmamalı. (Ö16)
Canlı derslerde bazı sınıflarımda dil bilgisi
konuları çok fazla bazı sınıflarımda ise daha
az. Dil bilgisi konuları 5, 6, 7 ve 8. sınıflara
uygun ve eĢit miktarda dağıtılmıĢ olsa
öğrencilerin konuları kavraması daha kolay
olabilir. Bu açıdan uzaktan eğitimi kapsayan
yeni bir Türkçe Dersi Öğretim Programı‘nın
oluĢturulması faydalı olabilir. (Ö10)

süreci tam anlamıyla gerçekleĢebilmektedir.
Dil bilgisi konu ve kurallarının gereksiz
görülmesi ve abartıldığı yönündeki düĢünceler
oldukça yanlıĢtır. Öğrencilerin dört temel dil
becerilerinin tam anlamıyla geliĢmesi ve bu
becerileri uygun biçimde kullanabilmeleri
Türkçe dersinin temeli olan dil bilgisi konu ve
kurallarına hâkim olmalarıyla gerçekleĢir. Dilin
inceliklerinin yapılandırılması ve dil sevgisi
kazandırılması hususunda da dil bilgisi
kurallarının bir bilince oturtulması önem
taĢımaktadır. Yalnızca kural ve konuları
öğrenerek değil bu kural ve konuları sık sık
tecrübe etmeyle baĢarılı biçimde dil bilgisi
öğretimi gerçekleĢmiĢ olur. Tabii ki öğrenci
dile ait kuralları bilmeden doğru biçimde
okuyamaz,
yazamaz,
konuĢamaz
hatta
dinleyemez. Dil bilgisi öğretimine gereken
önem verilmeli ve bu konudaözenli
olunmalıdır.
Dil bilgisi öğretimi dil öğretiminin temel yapı
taĢıdır. Gereken özen gösterilerek uzaktan
eğitim sürecini de yapılandırmak gerekir. Bu
bağlamda öğretmen, öğrenci, okul idarecileri
hatta veliler de bilgilendirilmelidir. Canlı
derslerle yürütülen Türkçe dersleri için
kullanılan kaynak kitapları da uzaktan eğitim
sürecine uyumlu bir Ģekilde güncellenmelidir.
Yüz yüze eğitime göre uzaktan eğitim süreci
daha hızlı gerçekleĢir. Zaten ders süreleri de
uzaktan eğitimde daha kısa tutulmaktadır. Bu
kapsamda yalnızca uzaktan eğitim hususunda
bir müfredat geliĢtirilmesi süreci baĢarılı kılar.
Türkçe Öğretim Programı dil bilgisi öğretimine
yönelik konu ve kuralları uygulamaya yardımcı
etkinlik
ve
ders
materyalleriyle
zenginleĢtirilmelidir. Özellikle dil bilgisinin
günlük hayatta kullanılır bir tarzda öğretilmesi
ve
kavratılmasına
yönelik
içerikler
arttırılmalıdır. Ayrıca programla uyumlu
kaynak kitapların çoğaltılması da süreci
baĢarılı kılar.
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Öğretmenler, dil bilgisi etkinliklerine yeterince zamanayıramadıklarını ifade etmiĢlerdir.
Uzaktan eğitim uygulamalarıyla yürütülen Türkçe derslerinin genellikle dört temel dil
becerisinden uzak ve daha çok Türkçe ders ve çalıĢma kitapları doğrultusunda gerçekleĢtiği
belirtilmektedir. Öğretmenler dil bilgisi konu ve kurallarının gereksiz ve fazla olduğunu
savunmaktadır. Bu durum uygulanan etkinliklerin ve eğitim ve öğretimin sağlıklı biçimde
yürütülememesine sebep olabilmektedir.
Öğretmenler, uzaktan eğitimle yürütülen dil bilgisi öğretimi kapsamında uyguladıkları
etkinliklere öğrencilerin, baĢlangıç aĢamasında istekli olduklarını fakat süreç uzadıkça ve
ölçme- değerlendirme hususundaki eksikliğin de katkısıyla uzaktan eğitim sürecinin sonlarına
doğru istek ve motivasyonlarını kaybettiklerini aynı zamanda derslerden de sıkıldıklarını
belirtmiĢlerdir. Bu nedenle uzaktan eğitim süreci iĢlerken belirli zamanlarda yüz yüze eğitime
fırsat oluĢturabilecek düzenlemeler öğrencinin öğrenme motivasyonunu yerine getirmesi
açısından yararlı olacaktır. Ölçme ve değerlendirme süreçleri hem veli hem de öğrenci
motivasyonu bakımından oldukça kıymetlidir. Uzaktan eğitim sürecini destekleyen ve
pekiĢtiren örnek sorular, kazanım değerlendirme testleri vb. içerikler öğretmenler ve
öğrenciler tarafından iĢlevsel Ģekilde kullanılmalıdır ve ölçme-değerlendirmeetkinliklerinin
zenginleĢtirilmesi, süreci baĢarılı biçimde geçirmeye olanak sağlayacaktır.
Doğrudan konu ve kurallar belirtilerek yapılan dil bilgisi öğretiminde detaylı ve düz
anlatım söz konusu olmaktadır ve öğrenciler bu kuralların çoğunu günlük dilde kullanmaz.
Öğretmenlerin dil bilgisini zorunlu ve temel amaç olarak ele aldıkları gözlemlenmektedir aynı
zamanda dil bilgisinin bütün içeriği üzerinde durulmaktadır. Bu anlamda dil bilgisi
öğretiminin sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢmediği sonucuna varılabilmektedir. Aslında dil
bilgisi öğretiminde öğrencinin ihtiyacına yönelik uygun biçimde, dil becerilerini geliĢtirici
tanımlar ve kurallar ele alınmalıdır. Önceden belirtildiği gibi dil bilgisi öğretimi dört temel
dil becerisiyle bütüncül bir Ģekilde destekleyici konumunda olmalıdır. Ayrıca dil bilgisi dil
eğitimi için araç konumunda olmalı aynı zamanda öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini
geliĢtirmek amacıyla öğretilmelidir. Öğrenci bakımından direkt olarak dil bilgisi öğretimi
sadece ezberle sınırlı kalır ve iletiĢimsel, etkileĢimsel olarak kullanılamaz. Dil bilgisi
öğretiminin yaĢantısal olarak iletiĢimsel boyutta uygulanması oldukça önemlidir. Dilin
kurallarının ezberletilmesinin yerine dilin mantığının keĢfedilmesine öncelik verilmelidir.
Öğrencinin rahatlıkla kullanabileceği dil bilgisi konu ve kuralları sezdirilmeli ve onların dil
bilgisi kurallarını uygulamayı alıĢkanlık hâline getirmeleri sağlanmalıdır. Öğretmenler bunun
için güncel etkinlik ve uygulamaları takip etmeli ve hayata geçirmelidirler. Uzaktan eğitimle
yapılan dil bilgisi öğretiminde konu, ilke ve kurallar sezdirme yöntemiyle gerçekleĢtirilmeli
ve pekiĢtirilmesi için çeĢitli etkinlik ve uygulamalarla desteklenmelidir.
Uzaktan eğitime yönelik eksikliklerin, hataların, yapılması gerekenlerin Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlenmesi aynı zamanda Bakanlığın öğrenci, öğretmen ve okul
idarecilerine uzaktan eğitime yönelik eğitimler vermesi ve gereken tedbirler alınarak sık sık
denetimler yapılması gerekmektedir. Hatta uzaktan eğitimin denetlenmesi hususunda ayrı bir
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birim görevlendirilmelidir. Uzaktan eğitim uygulamalarının kullanılma zorunluluğu aynı
oranda derslerin içeriğinin zenginleĢtirilmesini zorunlu kılmaktadır. Fakat bu durum özel
okullarda daha çok önemsenmesine rağmen devlet okullarında gerekli özen
gösterilmemektedir. Devlet okullarındaki uzaktan eğitim sürecinde belirli bir Ģekilde
denetimlerin gerçekleĢtirilmemesi çoğu zaman ders içeriğinin az olmasına sebep olmaktadır.
Uzaktan eğitim geleneksellikten uzak bir yapıya sahiptir ve dil bilgisi öğretiminin düz
bir anlatım yerine zenginleĢtirilerek uygulanması, süreci etkili hâle getirmeye olanak sağlar.
Aynı zamanda uzaktan eğitimle yürütülen Türkçe dersleri kapsamında gerçekleĢtirilen dil
bilgisi öğretiminde kullanılan ders içeriklerinin, öğretim materyallerinin, görsel ve eğitsel
kalitesinin arttırılması uzaktan eğitimin baĢarısını doğru orantıda arttıracaktır. Sunulan
içeriklerin ve uygulanan etkinliklerin konu anlamında zengin ve nitelikli olması ayrıca
içeriklerin görsel anlatımı destekler özellikte olması öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarını
aktif tutmasının yanı sıra öğrenme sürecini hızlandırıp kalıcılığı arttıracaktır.
Dil bilgisi öğretimi ayrı bir ders olarak değil, temel becerilerle kazandırılmalıdır. Dil
bilgisinin zorunlu ve temel bir amaç olmasından ziyade dil eğitimi için bir araç olduğu
unutulmamalıdır. Öğretmenler tarafından öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliĢtirme
hususu amaçlanmalıdır. Öğrencinin ihtiyacına uygun bir dil bilgisi öğretiminin benimsenmesi
için öğretmenlerin yeni dil bilgisi hakkında bilinçli, bilgili ve özenli olmaları ve dili iyi
öğretmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğretim sürecinin merkezine dil bilgisi kurallarını değil
öğrenciyi yerleĢtirmek öğretmenin konuyla alakalı bilinçli olmasına bağlıdır. ĠĢlevsel ve
iletiĢimsel olarak edindirilen dil bilgisi öğretimi öğretiminin öğrencinin ileriki akademik
hayatında da etkili olacağı unutulmamalıdır.
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TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARININ MEDYA
OKURYAZARLIĞI KAZANIMLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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Özet
Teknoloji alanında son yıllarda meydana gelen geliĢmelere paralel olarak elektronik
medya, çocukları ve yetiĢkinleri kullandığı olağanüstü teknik ve kanallarla kendine
çekmektedir. Toplumsal hayattaki her türlü bilgi, olay, durum vb. elektronik kitle iletiĢim
araçlarıyla evlerimize hatta son yıllarda cep telefonları aracılığıyla cebimize kadar ulaĢmıĢtır.
Gelecek nesillerin, beden, biliĢ ve ruh sağlığı açısından sağlıklı birer birey olabilmeleri için cep
telefonlarına kadar girmiĢ medya araçlarının oluĢturmak istediği algı veya vermek istediği
gerçek mesajın ne demek olduğunu anlamaları onların geliĢimi açısından büyük bir önem arz
etmektedir. Bu öneminden ötürü Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı arasında 22 Ağustos 2006 tarihinde Medya Okuryazarlığı dersinin
öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulmasına dair iĢ birliği protokolü imzalanmıĢtır.
Bu protokol doğrultusunda okullarda okutulacak medya okuryazarlığıyla ilgili Talim ve Terbiye
Kurulu tarafından Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı hazırlanmıĢtır.
Türkçe öğretim programlarında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara ne oranda yer
verildiğini tespit etmeyi amaçlayan bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman
incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada içerik analizi kullanılmıĢtır. Bu kapsamda
Türkçe öğretim programlarında yer alan kazanımlar tek tek okunarak medya okuryazarlığıyla
ilgili kazanımlar tespit edilip tablo halinde sunulmuĢtur.
Bu araĢtırmanın sonucuna göre medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara ilk kez 1981
Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programında yer verilmiĢtir. Bu programda 1. sınıftan 8.
sınıfa kadar her sınıf düzeyinde medya okuryazarlığıyla ilgili toplam 42 kazanıma yer
verilmiĢtir. 2005 Türkçe Öğretim Programında 1. sınıftan 5. sınıfa kadar medya
okuryazarlığıyla ilgili 34 kazanıma yer verilirken 2006 programında 6. sınıftan 8. sınıfa kadar
medya okuryazarlığıyla ilgili 81 kazanıma yer verilmiĢtir. 2015 Türkçe Dersi Öğretim
Programında medya okuryazarlığıyla ilgili 45 kazanıma yer verilirken 2017 Türkçe Öğretim
Programında ise 71 kazanıma yer verilmiĢtir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında ve
güncellenen 2019 programında medya okuryazarlığıyla ilgili 92 kazanıma yer verilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe dersi, öğretim programı, medya okuryazarlığı.
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EVALUATION OF TURKISH COURSE TEACHING
PROGRAMS IN TERMS OF MEDIA LITERACY OUTCOMES
Abstract
In line with the developments in the field of technology in recent years, electronic media
attracts children and adults with its extraordinary techniques and channels. All kinds of
information, event, situation, etc. in social life. It has reached our homes through electronic
mass media and even our pockets through mobile phones in recent years. In order for our future
generations to be healthy individuals in terms of body, cognition and mental health, it is of great
importance for their development that they understand what the real message they want to create
or the real message they want to give is created by the media tools that have entered their
mobile phones. Due to this importance, a cooperation protocol was signed between the Radio
and Television Supreme Council and the Ministry of National Education Board of Education
and Discipline on 22 August 2006 to teach the Media Literacy course as an elective course in
educational institutions. In line with this protocol, a Media Literacy Course Curriculum has
been prepared by the Board of Education regarding media literacy to be taught in schools.
In this study, document analysis method, one of the qualitative research methods, was
used in order to determine the extent to which media literacy acquisitions are included in
Turkish teaching programs. Content analysis was used in the research. In this context, the
achievements in Turkish teaching programs were read one by one and the achievements related
to media literacy were determined and presented in a table.
According to the results of this research, the achievements related to media literacy were
included in the 1981 Basic Education Schools Turkish Education Program for the first time. In
this program, a total of 42 acquisitions related to media literacy are included at every grade level
from 1st to 8th grade. While 34 acquisitions related to media literacy were included in the 2005
Turkish Curriculum from the 1st to the 5th grade, 81 acquisitions related to media literacy from
the 6th to the 8th grade were included in the 2006 curriculum. While 45 acquisitions related to
media literacy were included in the 2015 Turkish Curriculum, 71 acquisitions were included in
the 2017 Turkish Curriculum. In the 2018 Turkish Curriculum and the updated 2019 program,
92 achievements related to media literacy were included.
Keywords: Turkish course, curriculum, media literacy.

GiriĢ
Dünyada geliĢen teknolojiyle birlikte medya alanında çok önemli değiĢiklikler meydana
gelmiĢtir. Geleneksel medya anlayıĢının çok ötesinde birçok teknik ve özellikleri kullanılan,
hemen hemen herkese ulaĢabilen ve çoğu insanın gerek iĢ gerekse günlük hayatının ayrılmaz
bir parçası olan bir dünya meydana gelmiĢtir. Radyo, televizyon ile baĢlayan bu dünya
internet haber, sosyal medya, mobil uygulamalar gibi birçok yeni argümanlarla yepyeni bir
hâl almıĢtır.
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―Digital 2020 in Turkey‖ baĢlıklı rapor, 83,8 milyon nüfusa sahip ülkemizde, nüfusun
%92‘sini oluĢturan 77 milyon mobil kullanıcısı olduğunu, %74‘ünü oluĢturan 62 milyon
internet kullanıcısı olduğunu, %64‘ünü oluĢturan 54 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı
olduğunu ortaya koymuĢtur. Ayrıca 2019 yılına göre internet kullanıcı sayısı 2,4 milyon,
sosyal medya kullanıcı sayısı 2,2 milyon, mobil kullanıcı sayısı 2,6 milyon artıĢ göstermiĢtir.
Ġnternet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçirirken sosyal medya ve
televizyon baĢında 3 saat, çevrim içi müzikte 1,5 saat geçirmekte ve ortalama 1 saat oyun
oynamaktadır (Dijilopedi, 2020). Bu derece yoğun kullanılan ve hayatın bir parçası haline
gelmiĢ medya kullanımının bilinçli bir Ģekilde kullanılması gelecek nesillerin her açıdan
sağlıklı birer birey olarak yetiĢmeleri açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bundan
dolayı Türkçe dersi öğretim programlarında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara yer
verilmesi öğrencilerin biliĢsel, duyuĢsal geliĢimi açısından önemlidir.
1. ÇalıĢmanın Amacı

Bu araĢtırmanın amacı, Ortaokul Türkçe Öğretim Programlarında medya
okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara ne kadar yer verildiğini ortaya çıkarmaktır. Bu
araĢtırmanın problem cümlesini “Türkçe Öğretim Programlarında medya okuryazarlığıyla
ilgili kazanımlara ne kadar yer verilmektedir?” oluĢturmaktadır.
2. Yöntem
Bu araĢtırmada doküman incelemesi tekniği kullanılmıĢtır. Dokümanlar yazılı, görsel ve
fiziksel her türlü materyali ve bu materyallerin analizini kapsar (Özden, Durdu, 2016: 109).
Yıldırım ve ġimĢek‘e (2016) göre dokümanlar, nitel araĢtırmalarda etkili bir Ģekilde
kullanılması gereken bilgi kaynaklarıdır.
3. Verilerin Analizi
AraĢtırmada nitel verilerin analizlerinden içerik analizi kullanılmıĢtır. Ġçerik analizi,
belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2016: 250). Bu kapsamda Türkçe
öğretim programlarında yer alan kazanımlar tek tek okunarak medya okuryazarlığıyla ilgili
kazanımlar tespit edilip tablo halinde sunulmuĢtur.
4. Bulgular
Bu araĢtırmada Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarındaki kazanımlar
incelenmiĢ olup, programlarda yer alan medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlar tablo haline
getirilmiĢtir.
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1924 Lise Birinci Devre Müfredatı, 1929, 1931-1932, 1938, 1949 ve 1962 Ortaokul Türkçe
programlarında medya okuryazarlığıyla ilgili herhangi bir amaca yer verilmediği tespit
edilmiĢtir (Temizyürek, Balcı, 2015). 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim
Programında medya okuryazarlığıyla ilgili amaçlara Tablo 1‘de yer verilmiĢtir.
Tablo 1. 1981 Programında Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Televizyon ekranına ve film perdesine uygun
1
uzaklıkta oturabilmek
3-5 dakikalık bir masalı dinleyebilmek
2
3-5 dakikalık bir filmi izleyebilmek
3
Radyo, teyp, pikap vb. araçları baĢkalarını rahatsız
4
etmeden dinleyebilmek
Dinlediği, görüp izlediği ya da okuduğu, düzeye
5
uygun (3-5 dakikalık) bir masaldaki, öykü vb. ndeki
kahramanların kimler olduğunu belirlemek
5-8 dakikalık bir masalı veya öyküyü
6
dinleyebilmek
5-9 dakikalık bir filmi izleyebilmek
8
8-10 dakikalık bir masalı veya öyküyü
9
dinleyebilmek
11 8-10 dakikalık bir filmi izleyebilmek
12 15-20 dakikalık bir masal, öykü bandını
dinleyebilmek, bir röportajı, bir belgesel filmi ve
bir çocuk filmini izleyebilmek
13 Evde okunacak kitap, dergi, gazete vb. okuma
gereçlerini
çoğaltabilmek
ve
konularını
çeĢitlendirebilmek
14 Radyoda, televizyonda kendi düzeyindeki bir
haberi vb. yayınları dinleyip izleyebilmek
15 Günlük gazeteleri ve düzeyine uygun dergileri
izleyebilmek
16 Dinlediği, izlediği bir filmin, oyunun… unsurlarını
belirleyebilmek
17 20-25 dakikalık bir masal, öykü bandını
dinleyebilmek, bir röportajı, bir belgesel filmi ve
bir çocuk filmini izleyebilmek
18 Dinlediği, izlediği bir konuĢmanın, filmin ve
benzerlerinin… ana fikrini ve yardımcı fikirlerini
belirleyebilmek
19 Radyoda, televizyonda ilgi duyduğu haberleri vb.
yayınları dinleyip izleyebilmek
20 Düzeyine uygun bir filmi, röportajı, oyunu,
müsamereyi izleyebilmek
20 En az bir günlük gazeteyi, haftalık ya da aylık
dergiyi izleme alıĢkanlığı kazanabilmek
21 Gazete ve dergilerdeki düzeye uygun haber, ilan,
fıkra, karikatür vb.ini anlayabilmek
Toplam

206

1
X

2
X

3
X

X
X
X

X

X

X

X

X

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

6

6

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

5

5

6

3

5

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

Tablo 1 incelendiğinde 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitim Programında medya
okuryazarlığıyla ilgili 1. sınıfta 5, 2. sınıfta 5, 3. sınıfta 6, 4. sınıfta 3, 5. sınıfta 5, 6. sınıfta 6,
7. sınıfta 7, 8. sınıfta 7 kazanıma yer verilmiĢtir.
2005 Türkçe Öğretim Programında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara Tablo
2‘de yer verilmiĢtir.
Tablo 2. 2005 TDÖP Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb.dinler ve
1
izler.
Eğlenmek için masal, hikâye, Ģarkı, tekerleme, tiyatro
2
vb. dinler/izler.
Gazete ve dergi okur.
3
Reklamlarda verilen mesajları sorgular.
4
Kitle iletiĢim araçlarıyla (gazete, dergi, TV)
5
verilenbilgileri, haberleri, düĢünceleri sorgular.
Karikatürde verilen mesajı algılar.
6
Bilgi
toplamak
amacıyla
biliĢim
7
teknolojilerindenyararlanır.
Bilgi, duygu ve düĢüncelerini sunmak amacıyla
8
biliĢimteknolojilerinden yararlanır.
Toplam
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Tablo 2 incelendiğinde 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programında medya
okuryazarlığıyla ilgili 1. sınıfta 5, 2. sınıfta 5, 3. sınıfta 8, 4. sınıfta 8, 5. sınıfta 8 kazanıma
yer verilmiĢtir.
2006 Türkçe Öğretim Programında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara Tablo
3‘te yer verilmiĢtir.
Tablo 3. 2006 TDÖP Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.
1
Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve
2
kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki anahtar kelimeleri
3
fark eder.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
4
Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana
fikrini/ana
5
duygusunu belirler.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
6
yardımcıfikirleri/duyguları belirler.
Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
olay,
yer,
7
zaman,Ģahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları
belirler.
Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç iliĢkilerini
8
belirler.
Dinlediklerinde/izlediklerinde amaç-sonuç iliĢkilerini
9
belirler.
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Dinlediklerindeki/izlediklerindeki örtülü anlamları
bulur.
11 Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık
akıĢı içinde özetler.
12 Dinlediklerine/izlediklerine iliĢkin sorular oluĢturur.
13 Dinlediklerine/izlediklerine iliĢkin sorulara cevap
verir.
14 Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel
yargıları ayırt eder.
15 Dinlediklerine/izlediklerine iliĢkin karĢılaĢtırmalar
yapar.
16 Dinlediklerinde/izlediklerinde ortaya konan sorunlara
farklı çözümler üretir.
17 Dinlediklerinin/izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına
ait kurgular yapar.
18 Dinlediklerinin/izlediklerinin baĢlığı/adı ile içeriği
arasındaki iliĢkiyi ortaya koyar.
19 Dinlediği/izlediği metne farklı baĢlıklar bulur.
20 Dinlediklerini/izlediklerini kendi hayatı ve günlük
hayatla karĢılaĢtırır.
21 Dinlediği/izlediği kiĢi, konu ya da metnin yazarı/Ģairi
hakkında bilgi edinir.
22 Dinlediklerini/izlediklerini dil ve anlatım yönünden
değerlendirir.
23 Dinlediği/izlediği kiĢiyi sesini ve beden dilini etkili
kullanma yönünden değerlendirir.
24 Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelime, deyim ve
atasözlerini cümle içinde kullanır.
hareketle
yeni
25 Dinlediklerinden/izlediklerinden
öğrendiği kelimelerden sözlük oluĢturur.
26 YaĢına ve seviyesine uygun sanat ve bilim
etkinliklerine dinleyici/izleyici olarak katılır.
27 Çok yönlü iletiĢim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek
ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip eder.
Toplam
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2006 Türkçe Dersi Öğretim Programında (6-8. Sınıflar) medya okuryazarlığıyla ilgili 27
kazanıma yer verilmiĢtir. Bu kadar çok kazanıma yer verilmesinin dinleme becerisine
―izlediği‖ ibaresinin eklenmesinden kaynaklandığını söylemek mümkündür.
2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta medya
okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara yer verilmiĢtir. Ġlgili kazanımlar Tablo 4‘te verilmiĢtir.
Tablo 4. 2015 Programında Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
1
Dinlediklerinde ve izlediklerinde gerçek unsurları
2
ve hayal unsurlarını ayırt eder.
Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum
3
veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve
sorulan sorulara cevap verir.
Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden
4
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ne anladığını ifade eder.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana
5
fikrini/ana duygusunu belirler.
Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum
6
veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve
sorulan sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
7
Bir bilgiye veya içeriğe eriĢmek için basılı ve dijital
8
içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü
kullanmayı bilir.
Okunan bir metni, medya içeriğini veya sözel
9
sunumu kendi ifadeleriyle anlatır.
Medya içeriklerine güvenli erişim ve bunları
güvenli kullanma; güvenilir olan kaynaklardan
bilgi edinme, bilgilerini paylaşmada güvenlik
önlemleri vb. üzerinde durulur.
bilgiyi
daha
net
10 KonuĢmasını/sunumunu
aktarabilmek için uygun durumlarda grafikler,
görseller ve benzeri çoklu medya araçları ile
destekler.
14 Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
ilgili
görüĢlerini
15 Dinledikleri/izledikleriyle
mantıksal sıra içerisinde açıklar.
16 Çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Medya kaynakları; edu, gov, com, org vb. ele
alınacaktır.
17 Yazılı kaynaklar veya çoklu medya kaynaklarından
görüĢlerini destekleyecek gerekçeler ve kanıtlar
toplar, bunları görüĢünü desteklemek için kullanır.
18 Yazdıklarını, yazılı/basılı olarak veya imkân ve
fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını
kullanarak paylaĢır.
bilgi
ve
20 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
düĢüncelerin tutarlılığını sorgular.
ilgili
görüĢlerini
21 Dinledikleriyle/izledikleriyle
mantıksal sıra içerisinde açıklar.
bilgi
ve
22 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
düĢüncelerin tutarlılığını sorgular.
23 Yazılı kaynaklar veya çoklu medya kaynaklarından
görüĢlerini destekleyecek gerekçeler ve kanıtlar
toplar, bunları doğrudan alıntı veya atıf yaparak
kullanır.
24 Gerektiğinde anlatımı zenginleĢtirmek için çizim,
grafik, görseller ve diğer çoklu medya ögelerini
kullanır.
25 Dinlediği/izlediği bir metnin, medya içeriğinin veya
sözel sunumun örtülü anlamını belirler.
26 Çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlar ve
değerlendirir.
27 Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin medya
sunumunu karĢılaĢtırır.
Toplam
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Tablo 4 incelendiğinde 2015 Türkçe Dersi Öğretim Programında medya
okuryazarlığıyla ilgili 1. sınıfta hiçbir kazanıma yer verilmemesine karĢın 2. sınıfta 4, 3.
sınıfta 5, 4. sınıfta 4, 5. sınıfta 9, 6. sınıfta 8, 7. sınıfta 7 ve 8. sınıfta 8 kazanıma yer
verilmiĢtir.
2017 Türkçe Öğretim Programında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara Tablo
5‘te yer verilmiĢtir.
Tablo 5. 2017 Programında Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Dinlediklerinde/izlediklerinde vurgulanan sesi
1
tanır, ayırt eder; seslerle harfleri, heceleri,
sözcükleri ve görselleri eĢleĢtirir.
Dinlediği/izlediği bir metin, sözel sunum veya
2
medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan
sorulara cevap verir.
Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak
3
olayın nasıl geliĢeceğini ve sonucunu tahmin eder.
Dinlediği/izlediği bir metni ana hatlarıyla anlatır.
4
Metinlerle birlikte görselleri de kullanarak bir
olayı, düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
5
Bir bilgiye veya içeriğe eriĢmek için basılı ve
6
dijital içeriklerde içindekiler ve sözlük bölümünü
kullanmayı bilir.
Dinlediği/izlediği bir metin, sözel sunum veya
7
medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan
sorulara cevap verir.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu ve ana
8
fikrini/ana duygusunu belirler.
Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.
9
10 Dinlediklerini/izlediklerini zihninde canlandırarak
olayın nasıl geliĢeceğini ve sonucunu tahmin eder.
11 Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
12 Çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini
sorgular.
13 Yazdıklarını, yazılı/basılı olarak veya imkân ve
fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını
kullanarak paylaĢır.
Zorlayıcı
olmamak
kaydıyla
öğrenciler,
yazdıklarını paylaşmaya teşvik edilir.
bilgi
ve
14 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
düĢüncelerin tutarlılığını sorgular.
ilgili
görüĢlerini
15 Dinledikleri/izledikleriyle
mantıksal sıra içerisinde açıklar.
16 Çoklu medya kaynaklarının güvenilirliğini
sorgular.
Medya kaynakları; edu, gov, com, org vb. ele
alınacaktır.
17 Yazılı kaynaklar veya çoklu medya kaynaklarından
görüĢlerini destekleyecek gerekçeler ve kanıtlar
toplar, bunları görüĢünü desteklemek için kullanır.
18 Yazdıklarını, yazılı/basılı olarak veya imkân ve
fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını
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kullanarak paylaĢır.
19 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki ana fikri ve ana
fikri destekleyen düĢünceleri belirler.
bilgi
ve
20 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
düĢüncelerin tutarlılığını sorgular.
21 Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüĢlerini
mantıksal sıra içerisinde açıklar.
bilgi
ve
22 Dinlediklerindeki/izlediklerindeki
düĢüncelerin tutarlılığını sorgular.
23 Yazılı kaynaklar veya çoklu medya kaynaklarından
görüĢlerini destekleyecek gerekçeler ve kanıtlar
toplar, bunları doğrudan alıntı veya atıf yaparak
kullanır.
24 Gerektiğinde anlatımı zenginleĢtirmek için çizim,
grafik, görseller ve diğer çoklu medya ögelerini
kullanır.
25 Dinlediği/izlediği bir metnin, medya içeriğinin
veya sözel sunumun örtülü anlamını belirler.
26 Çoklu medya kaynaklarındaki mesajları anlar ve
değerlendirir.
27 Bir eserin yazılı metni ile aynı eserin medya
sunumunu karĢılaĢtırır.
28 Görsel ve iĢitsel ögelerden anlamlar çıkarır ve
bunları iliĢkilendirerek bir olayı açıklar/yazar.
29 Yazdıklarını, yazılı/basılı olarak veya imkân ve
fırsatlar ölçüsünde çoklu medya ortamlarını
kullanarak paylaĢır.
30 Dinlediği/izlediği bir metnin, medya içeriğinin
veya sözel sunumun örtülü anlamını belirler.
Toplam
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Tablo 5 incelendiğinde 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında medya
okuryazarlığıyla ilgili 1. Sınıfta 5, 2. sınıfta 4, 3. sınıfta 5, 4. sınıfta 6, 5. sınıfta 12, 6. sınıfta
12, 7. sınıfta 14 ve 8. sınıfta 13 kazanıma yer verilmiĢtir.
2018 Türkçe Öğretim Programında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara Tablo
6‘da yer verilmiĢtir.
Tablo 6. 2018 Programında Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların
1
geliĢimi hakkında tahminde bulunur.
Dinlediği/izlediği metni anlatır.
2
Olayları oluş sırasına göre anlatması için teşvik
edilir.
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
3
Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap
4
verir. Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna
yönelik sorular (ne, kim) yöneltilir.
Dinlediklerine/izlediklerine farklı baĢlıklar önerir.
5
Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
6
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği
7
kelimelerin anlamını tahmin eder.
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Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana
fikrini/ana
duygusunu belirler.
Dinlediklerine/izlediklerine farklı baĢlıklar önerir.
9
10 Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
11 Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüĢlerini ifade
eder.
içeriğini
12 Dinlediklerinin/izlediklerinin
değerlendirir.
13 Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine
(tebrik, ilan ve duyuru mesajları vb.) yer verilir.
14 Medya metinlerini değerlendirir.
Farklı türdeki medya metinlerinin (reklam amaçlı
el ilanları, web siteleri, seyahat broşürleri, el
kitapları,
bloglar vb.) amacı ve hedef kitlesi hakkında görüş
bildirilmesi sağlanır.
15 Bilgi kaynaklarını etkili bir Ģekilde kullanır.
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital içeriklerdeki
içindekiler
ve
sözlük
bölümünden
nasıl
yararlanılacağına ilişkin bilgi verilir.
16 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Yazılı kaynakların (dergi, kitap, broşür, gazete vb.)
incelenmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.
17 Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
18 Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap
verir.
19 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı baĢlıklar
önerir.
20 Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri
değerlendirmeleri sağlanır.
baĢvurulan
21 Dinlediklerinde/izlediklerinde
düĢünceyi geliĢtirme yollarını tespit eder.
22 Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
23 Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını
karĢılaĢtırır.
24 Medya metinlerini analiz eder.
Toplam
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Tablo 6 incelendiğinde 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında medya
okuryazarlığıyla ilgili 1. Sınıfta 4, 2. sınıfta 5, 3. sınıfta 10, 4. sınıfta 14, 5. sınıfta 15, 6.
sınıfta 13, 7. sınıfta 16 ve 8. sınıfta 15 kazanıma yer verilmiĢtir.
2019 Türkçe Öğretim Programında medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara Tablo
7‘de yer verilmiĢtir.
Tablo 7. 2019 Programında Medya Okuryazarlığıyla Ġlgili Kazanımlar
Öğrenme Alanı: Medya Okuryazarlığı
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların
1
geliĢimi hakkında tahminde bulunur.
Dinlediği/izlediği metni anlatır.
2
Olayları oluş sırasına göre anlatması için teşvik
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edilir.
Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
3
Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
4
Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap
5
verir.
Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik
sorular (ne, kim) yöneltilir.
Dinlediklerine/izlediklerine farklı baĢlıklar önerir.
6
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği
8
kelimelerin anlamını tahmin eder.
Dinlediklerinin/izlediklerinin
ana
fikrini/ana
9
duygusunu belirler.
11 Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
12 Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüĢlerini ifade
eder.
içeriğini
13 Dinlediklerinin/izlediklerinin
değerlendirir.
14 Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine
(tebrik, ilan ve duyuru mesajları vb.) yer verilir.
15 Medya metinlerini değerlendirir.
Farklı türdeki medya metinlerinin (reklam amaçlı
el ilanları, web siteleri, seyahat broşürleri, el
kitapları,
bloglar vb.) amacı ve hedef kitlesi hakkında görüş
bildirilmesi sağlanır.
16 Bilgi kaynaklarını etkili bir Ģekilde kullanır.
Bilgiye erişmek için basılı ve dijital içeriklerdeki
içindekiler
ve
sözlük
bölümünden
nasıl
yararlanılacağına ilişkin bilgi verilir.
17 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
Yazılı kaynakların (dergi, kitap, broşür, gazete vb.)
incelenmesi ve değerlendirilmesi sağlanır.
18 Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
19 Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap
verir.
20 Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı baĢlıklar
önerir.
21 Medya metinlerini değerlendirir.
İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri
değerlendirmeleri sağlanır.
baĢvurulan
22 Dinlediklerinde/izlediklerinde
düĢünceyi geliĢtirme yollarını tespit eder.
23 Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
24 Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını
karĢılaĢtırır.
25 Medya metinlerini analiz eder.
Toplam
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Tablo 7 incelendiğinde 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programında medya
okuryazarlığıyla ilgili 1. Sınıfta 4, 2. sınıfta 6, 3. sınıfta 10, 4. sınıfta 14, 5. sınıfta 13, 6.
sınıfta 13, 7. sınıfta 17 ve 8. sınıfta 15 kazanıma yer verilmiĢtir.
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Sonuç
Günümüz dünyasında teknolojik geliĢmelere paralel olarak teknolojinin hayatımızın bir
parçası olmasıyla birlikte medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlar Türkçe dersi öğretim
programlarında yer almıĢtır. Bu durum toplumdaki her ferdin bilinçli birer medya kullanıcısı
olması açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Medya okuryazarlığıyla ilgili kazanımlara ilk kez 1981 Temel Eğitim Okulları Türkçe
Eğitim Programı‘nda yer verildiği tespit edilmiĢtir. 2005 Türkçe Öğretim Programı‘nda
medya okuryazarlığıyla ilgili 34 kazanıma yer verilirken 2006 Türkçe Öğretim Programı‘nda
medya okuryazarlığıyla ilgili 81 kazanıma yer verilmiĢtir. 2015 Türkçe Öğretim
Programı‘nda medya okuryazarlığıyla ilgili 45 kazanıma yer verilmiĢtir, 2017 Türkçe
Öğretim Programı‘nda 71 kazanıma, 2018 ve 2019 programlarında ise 92 kazanıma yer
verilmiĢtir.
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ULUSLARARASI EVLAT EDĠNME BAĞLAMINDA ÇOCUKLARDA
DĠL EDĠNĠMĠ
Gamze Bilir-Seyhan
ORCID ID: 0000-0002-9888-8612

Özet
Yasayla belirtilmiĢ Ģartlar içinde bir kimseyi evlat olarak nüfusuna geçirmek olarak
tanımlanan evlat edinme kavramı çocukları ve aileleri ilgilendiren çok katmanlı bir süreçtir.
Özellikle dünya çapında yaygın olan uluslararası evlat edinme bağlamında, çocuklar içine
doğdukları ve biyolojik ailelerinin sahip olduğu kültürden dünyanın herhangi bir yerinde
yaĢayan bir aile tarafından evlat edinilerek ülke değiĢtirmektedirler. Uluslararası evlat edinme
birtakım sözleĢmeler ve düzenlemelerle kontrol altında tutulmaktadır. Çocuğun üstün yararı
gözetilerek yapılması beklenen evlat edinme iĢlemleri yasal yollarla gerçekleĢtirilmelidir.
Özellikle uluslararası evlat edinme sürecinde, çocuklar biyolojik ailelerinin sahip olduğu ana
dilden farklı bir dilin konuĢulduğu yere taĢınmakta ve içinde büyüyecekleri dil ortamlarında ani
bir değiĢim yaĢanmaktadır. Uluslararası olarak evlat edinilen çocuklar, tipik olarak, doğdukları
ülkenin dilinden evlat edindikleri ailenin diline ani ve tam bir geçiĢ yaĢarlar; bu, ikinci ilk dil
edinimi olarak adlandırılan bir süreçtir. Özellikle dil öğrenme sürecinde olan çocukların evlat
edinme nedeniyle dil çevrelerinin değiĢimi çocukların dil edinimlerini de etkilemektedir.
Çocuklar çok geniĢ bir yaĢ aralığında evlat edinilebilmektedir. Henüz dil öncesi evredeyken
evlat edinilen çocuklar olduğu gibi geliĢmiĢ çoklu kelime döneminde de evlat
edinilebilmektedirler. Bu çocukların çoğu, dil edinimi için hassas dönemde olduklarında evlat
edinilir ve bu nedenle de yeni dillerini akıcı bir Ģekilde öğrenebilirler. Bu noktadan hareketle, dil
çevresinde kesin değiĢimlerin yaĢandığı uluslararası evlat edinme sürecinin öznesi olan
çocukların dil edinimi süreçlerinin tartıĢılmasının önemli olduğu düĢünülmektedir. Evlat edinme
yaĢı, evlat edinme öncesi bakımın kalitesi, sağlık ve geliĢim durumu ve evlat edinme sonrası
ortam, çocukların yeni dile geçiĢ yapma kolaylığını ve evlat edinilmeyen akranlarına ne kadar
çabuk ve tam olarak yetiĢtiklerini etkileyebilmektedir. Bu çalıĢmada, uluslararası evlat edinilen
çocukların dil edinimi süreçlerine dair yapılmıĢ çalıĢmaların taranarak incelenmesi ve evlat
edinilen çocuklarda dil ediniminin genel bir çerçevesinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu
çalıĢma kapsamında, evlat edinme bağlamında dil edinimi süreci ele alınmakta ve
gerçekleĢtirilmiĢ çalıĢmalarla bu sürecin genel hatları ortaya konulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Evlat edinme, dil edinimi, erken çocukluk, uluslararası evlat edinme.
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CHILDREN‟S LANGUAGE ACQUISITION IN THE CONTEXT OF
INTERNATIONAL ADOPTION
Abstract
Adoption is a multi-layered process involving children and families and is defined
as the adoption of a person as a child under the conditions specified by law. Particularly
in the context of international adoptions, which is prevalent worldwide, children have
been adopted and transformed by a family living anywhere in the world from the culture
that they were born into and that their biological parents owned. International adoptions
are controlled by a number of agreements and arrangements. The adoption procedures
expected to be carried out for the best benefit of the child should be carried out through
legal means. Especially in the international adoption process, children are moved to a
place where a language other than the mother tongue of their biological parents is spoken
and a sudden change emerges in the language environments in which they will grow.
Internally adopted children typically experience a sudden and complete transition from
the language of their home country to the language of the adopted family; this is a process
called second first language acquisition. The change in language surroundings of children
who are in the language-learning process, particularly with regard to adoption, also
affects the language acquisition. Children may be adopted at any age. As with children
adopted in the pre-linguistic phase, they can be adopted in the developed polyphonic
period. Most of these children are adopted when they are in a delicate period for language
acquisition, so they can learn new languages fluently. It is considered important to
discuss the language acquisition processes of children, which are the subject of
international adoption, in which decisive changes occur around language. The age of
adoption, the quality of pre-adoption care, the health and development situation and the
post-adoption environment could impact on the ease with which children are able to
transition to the new language and how quickly and fully they are brought up to their nonadopted peers. The present study aims to screen and examine the work carried out on the
language acquisition processes of internationally adopted children and to establish an
overall framework for language acquisition in adopted children.
Keywords: Adoption, language acquisition, early childhood, international child adoption.

GiriĢ
1. Çocuk Koruma Sistemi
BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilmiĢ olan
Çocuk Haklarına Dair SözleĢme‘nin ilk maddesi ―Bu SözleĢme uyarınca çocuğa
uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaĢta reĢit olma durumu hariç, on sekiz yaĢına
kadar her insan çocuk sayılır.‖ Ģeklinde ifade edilmektedir (UNICEF, 2004). Çocuk Koruma
Kanunu‘na (2005) göre ise çocuk ―Daha erken yaĢta ergin olsa bile, on sekiz yaĢını
doldurmamıĢ kiĢi‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır.
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Bebeklik ve erginlik dönemlerini kapsayan yaĢamının ilk on sekiz yılı, çocuğun her
türlü ihtiyacı için kendisi dıĢındaki insanlara gereksinim duyduğu bir dönemdir. Doğum
anında baĢlayan bu süreç, bebeğin kendisine bakım veren kiĢiye duyduğu bir ihtiyacı
gerektirmektedir. Çocuğun yasalar önünde reĢit olarak sayılacağı on sekiz yaĢına kadar
kendisinden büyük bir yetiĢkinin ilgisine ve desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Artık reĢit
olarak anılacağı 18 yaĢı itibariyle de kiĢinin çevresinde bulunan insanlara ihtiyacı bulunmaya
maddi ve manevi bağımsızlığına kavuĢana kadar devam edecektir. Ayrıca, bu insanın sosyal
bir varlık olmasının getirdiği bir durumdur.
Toplum içinde çok farklı niteliklere sahip aileler bulunmaktadır. Birbirinden değiĢik
yapılara, olumsuzluklara, problemlere ve durumlara sahip olan ailelerin ebeveyni oldukları
çocuklarına bu imkânları veremedikleri ve çocuklarını sağlıklı ve güvenli bir Ģekilde
yetiĢtiremedikleri durumlar ortaya çıkabilmektedir. Böylesi zor durumlar meydana
geldiğinde, korunma ihtiyacına sahip çocukları koruyacak, yaĢamlarını sağlıklı ve güvenli bir
Ģekilde sürdürmelerini sağlayacak ve onları sağlam bir geleceğe hazırlayacak bir desteğe
gereksinim bulunmaktadır. Bununla birlikte, çocukluğa bakıĢtaki moderniteye dönüĢümle
birlikte devletin çocukları koruma görevi bağlamında yasa yapıcı olma sorumluluğuna sahip
olması düĢüncesi radikal bir fikir olarak ortaya atılmıĢtır (Postman, 1995).
Ailenin çocuğa bakım vermeye uygun olmaması durumunda devlet sunacağı çocuk
koruma sistemiyle birlikte çocukları kendi himayesine alabilmekte, çocuklara farklı bakım
modelleri sunabilmekte (KoĢar, 1992; Erol, 2004; Erol, ġimĢek & Üstüner, 2005) ve
böylelikle de devlet koruması altındaki çocuklar kavramı ortaya çıkmaktadır. Devletler
öncelikle ailelerin desteklenmesi, çocukların aile yanında kalmasının teĢvik edilmesi, bu
durum mümkün değilse aile temelli bakım hizmetlerinin kullanılmasını sağlamaktadırlar.
Bunların gerçekleĢmesinin mümkün olmadı durumlarda ise çocuklar devlet korumasına,
kurum bakımı altına alınmaktadırlar. Böylelikle, bu çocuklar kurum bakımında yetiĢmekte
olan çocukları oluĢturmaktadırlar.
Çocuk koruma sisteminde, kurum bakımı altına alınması için çocuğun can güvenliğinin
tehlikede olduğu durumlar kontrol edilmekte ve bu durumların varlığı aranmaktadır. Çocuğun
kötü muameleye maruz kalması, ebeveynlerin çocuğa karĢı sorumluklarını yerine
getirmemesi, çocuğa uygun Ģekillerde bakım verememesi, çocuk istismarı ve ihmalinin
gerçekleĢiyor olması, anne babanın hayatta olmaması, ebeveyn ölümü, çocuğun yasal bir
vasisinin bulunmaması, çocuğun kayıtlarla tespit edilebilecek bir yakını olmayacak Ģekilde
terk edilmiĢ olması (Yaman & Tuncay, 2020), ayrıca parçalanmıĢ aileler ve çocuğun can
güvenliğinin tehlikede olması çocuğun devlet koruması altına alınmasına neden olan etmenler
olarak dikkate alınmaktadır. Bu durumların varlığında çocuğun devlet koruması altına
alınması gerekmektedir.
Türkiye‘de uygulanmakta olan çocuk koruma sistemi altında dört farklı hizmet modeli
bulunmaktadır. Bu hizmet modelleri kurum bakımı, koruyucu aile hizmeti, çocuğun aile
içinde bakımı ve korunması ve evlat edinme olarak sıralanmaktadır. Bu modellerden
koruyucu aile hizmeti, evlat edinme, çocuğun aile içinde bakımı ve korunması aile temelli
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bakım hizmetlerini oluĢturmaktadır. Çocukların bir aile yanında, sevgi ve Ģefkat dolu bir
Ģekilde yaĢamasını ve yetiĢmesini sağlamayı hedeflenen aile temelli bakım hizmetleri ile
çocuklara daha uygun bir geliĢim ortamı sunulabilmektedir. Bu aile temelli bakım
hizmetlerini sağlanamadığı durumlar ise, kurum bakımı modeli kullanılmaktadır. Kurum
bakımı bu modeller arasında kurum temelli bakım hizmeti olarak uygulanmakta ve çocuklar
aile ortamından uzakta kurumlarda yaĢamaktadırlar.
2. Evlat Edinme ve Uluslararası Evlat Edinme
Evlat edinme aile temelli bakım hizmetleri arasında yer almaktadır. Evlat edinme
yasayla belirtilmiĢ Ģartlar içinde bir kimseyi evlat olarak nüfusuna geçirmek olarak
tanımlanmaktadır. Bu kavram, çocukları ve aileleri ilgilendiren çok katmanlı bir süreç olarak
ve bir aile olma biçimi olarak düĢünülmelidir. Aile temelli bakımın bir türü olarak ele alınan
evlat edinme çocuklara her çocuğun hakkı olan bir aile yanında, sevgi dolu bir ortamda sevgi
ile büyüme Ģansı sunmaktadır. Aynı zamanda, çeĢitli nedenlerle biyolojik olarak ebeveyn
olamayan, biyolojik olarak ebeveyn olmayı tercih etmeyen ya da biyolojik olarak ebeveyn
olmuĢ olsa da ebeveyn ve aile ihtiyacı olan bir çocuğa daha ebeveynlik yapmak isteyen
kiĢilere de bu yolda fırsatlar sağlamaktadır. Böylelikle, evlat edinme hem çocukların hem
ebeveynlerin karĢılıklı fayda sağlayabildikleri bir süreç olarak düĢünülebilmektedir.
Evlat edinilmiĢ çocuklar yaĢamları boyunca biyolojik ailelerine yönelik kaybetme
travması, köklerine ve geçmiĢ hayatına diar bilgilerine sahip olamama ve bulunduğu yere
aidiyet eksikliği gibi olumsuz durumlar yaĢayabilmektedir. Öte yandan, aile yapısının doğası
gereği ebeveynler çocuğa sağladıkları ortamla aidiyet duygusunun geliĢmesini, çocuk ve
bakım veren arasında güvenli bağlanmanın kurulmasını, çocuğun geliĢiminin desteklenerek
çocuğun özgüven sahibi, günlük yaĢam becerilerini edinmiĢ ve yaĢama hazırlanmıĢ bir birey
haline gelmesini sağlamaktadırlar. Bu bağlamda, evlat edinme yoluyla çocukların yaĢamak
zorunda kaldıkları veya kalacakları olumsuz deneyimler, aile temelli bakım sayesinde en aza
indirgenebilecek ve hatta ortadan kaldırılabilecektir. Bu nedenle, çocuk koruma sisteminde en
sıklıkla evlat edinme hizmet modelinin kullanılması gerektiği ifade edilebilir.
Dünya çapında yaygın olan uluslararası evlat edinme bağlamında, çocuklar içine
doğdukları ve biyolojik ailelerinin sahip olduğu kültürden dünyanın herhangi bir yerinde
yaĢayan bir aile tarafından evlat edinilerek ülke değiĢtirmektedirler. Uluslararası evlat edinme
birtakım sözleĢmeler ve düzenlemelerle kontrol altında tutulmaktadır. Çocuğun üstün yararı
gözetilerek yapılması beklenen evlat edinme iĢlemleri yasal yollarla gerçekleĢtirilmelidir.
Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda ĠĢbirliğine Dair
SözleĢme ya da Lahey Evlat Edinme SözleĢmesi, uluslararası evlat edinme, çocuk kaçakçılığı
ve çocuk ticaretini konu almaktadır. 29 Mayıs 1993'te imzalanmıĢtır. 1 Mayıs 1995 tarihinde
yürürlüğe girmiĢtir. Uluslararası evlat edinme sürecindeki güçlükleri göz önüne alan Lahey
Uluslararası Özel Hukuk Konferansı, bu tür güçlüklerin zaman zaman yol açtığı yozlaĢma ve
hukuk ihlallerinden ötürü mağdur durumda olanları korumak amacıyla böyle bir sözleĢme
hazırlamıĢtır. SözleĢmenin temel amaçları Ģunlardır:
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Ülkelerarası evlat edinmelerde çocuğun uluslararası hukukta geçerli olan kabuller
ölçüsünde korunması,
Evlat edinmeyi konu edinen ülkeler arasında çocuk kaçırma olaylarını önlemeye
yönelik önlemlerin alınması,
Ülkelerarası evlat edinmelerin sözleĢmede belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasının
sağlanması.
Uluslararası evlat edinme güçlü uluslar ötesi güçlü bağlar oluĢturulmasını
sağlamaktadır. Uluslararası evlat edinme aracılığı ile bir birey veya bir çift ile baĢka bir
ülkenin vatandaĢı olan bir çocuk arasında ebeveyn iliĢkileri kurulmaktadır (Efrat, Leblang,
Liao & Pandya, 2015). Böylelikle, ailelerin büyümesi için bir fırsat edinilmiĢ olmakta, aynı
zamanda da zorlu bir gelecek riski ile karĢı karĢıya kalabilecek bir çocuğa bakım vererek
insani bir dürtü karĢılanmıĢ olmaktadır (Breuning, 2013). Öte yandan, doğası gereği özellikle
uluslararası evlat edinme çoğu zaman duygusal ve bürokratik açıdan karmaĢık bir süreçtir.
AraĢtırmalar, uluslararası evlat edinme sürecinde genellikle duygusal ve finansal açıdan
zorlukların yaĢandığını ortaya koymaktadır (Herszenhorn, 2012; Voigt & Brown, 2013). Evlat
edinilme statüsüne sahip çocuklar evlat edinildiklerinde genellikle sağlık durumları ve geliĢim
durumlarındaki birtakım zorluklarla o aileye katılmaktadırlar (Johnson, vd., 1992).
Uluslararası evlat edinme sürecinde ise bu zorluklara dil sorunu da eklenmektedir. Çocuklar
içine doğdukları ana dilden farklı bir dil konuĢulan bir ülkeye gitmektedirler.
3.Uluslararası Evlat Edinme ve Dil Edinimi
Dil edinimi tüm yaş amı kapsayan uzun soluklu bir süreç olmanın dış ında h em iş leyiş i
hem de nihai sonuçları , birbirini etkileyen bir dizi faktör tarafından belirlenen oldukça
karmaĢık bir süreçtir . Dil geliĢimi, çocukların öğrendiği sözcüklerdeki öngörülebilir
değiĢimler ve konuĢmalarının karmaĢıklığıyla karakterize edilmektedir. Dil edinimi,
genellikle biliĢsel geliĢim ve olgunlukla eĢ zamanlı gerçekleĢtiğinden, bu değiĢimlerin
nedenlerini belirlemek zordur. Dil geliĢimi, nitel bir değiĢim dizisiyle değerlendirilir.
Bebekler kelimeleri birleĢtirmeden önce birkaç ay boyunca tek kelimeli sözlerle konuĢurlar.
Uluslararası evlat edinme sürecinde, çocuklar biyolojik ailelerinin sahip olduğu ana
dilden farklı bir dilin konuĢulduğu yere taĢınmakta ve içinde büyüyecekleri dil ortamlarında
ani bir değiĢim yaĢamaktadır. Uluslararası olarak evlat edinilen çocuklar, tipik olarak
doğdukları ülkenin dilinden evlat edindikleri ailenin diline ani ve tam bir geçiĢ yaĢarlar; bu,
ikinci ilk dil edinimi olarak adlandırılan bir süreçtir. Özellikle dil öğrenme sürecinde olan
çocukların evlat edinme nedeniyle dil çevrelerinin değiĢimi çocukların dil edinimlerini de
etkilemektedir.
Uluslararası evlat edinme yoluyla evlat edinilmiĢ olan çocukların çoğu, dil ortamlarında
ani bir değiĢim yaĢamaktadır. Bu durum çocukların tüm geliĢim alanlarını etkilemektedir.
Özellikle dil geliĢimi alanında bir dönüĢüm yaĢanmaktadır. Çocukların ikinci ana dillerini
edinmeleri gerekmektedir (Roberts, vd., 2005; Pollock, 2020; Tan, Loker, Dedrick & Marfo,
2012). Çocuklar çok geniĢ bir yaĢ aralığında evlat edinilebilmektedir. Henüz dil öncesi
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evredeyken evlat edinilen çocuklar olduğu gibi geliĢmiĢ çoklu kelime döneminde de evlat
edinilebilmektedirler. Bu çocukların çoğu, dil edinimi için hassas dönemde olduklarında evlat
edinilir ve bu nedenle de yeni dillerini akıcı bir Ģekilde öğrenebilirler. Evlat edinme yaĢı, evlat
edinme öncesi bakımın kalitesi, sağlık ve geliĢim durumu ve evlat edinme sonrası ortam,
çocukların yeni dile geçiĢ yapma kolaylığını ve evlat edinilmeyen akranlarına ne kadar çabuk
ve tam olarak yetiĢtiklerini etkileyebilmektedir.
Çocuklar anadillerini edinirlerken her ş eyden önce
; dünyayı keĢfetmek , duygu,
düĢüncelerini ve kendilerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmek , kendini anlatmak ve
çevresinde bulunan herkesi ve her Ģeyi anlamak için çok önemli bir beceri kazanmaktadırlar .
Dil edinimi doğası gereği oldukça karmaş ık bir niteliğe sahiptir . Bunun yanında , dil edinimi
doğumla birlikte baş layıp , ergenlikte sona eren mekanik bir süreç değildir . Dil edinim süreci ,
anatomik olarak bü tünlük arz eden bir yapıya sahip olan iĢitme duyusunun oluĢumunu
tamamlaması ile anne karnında baĢlamakta ve yaş am boyu devam etmektedir .
Uluslararası Ģekilde evlat edinilmiĢ çocuklar aileleriyle iletiĢim kurmak için yeni bir dil
edinimi sürecine girmektedirler. Yeni kelimeler öğrenmekte, yeni dilin seslerini anlamakta ve
telaffuz etmeye çalıĢmaktadırlar. Bu nedenle de bu süreç ikinci ana dil edinimi olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca, evlat edinildikleri ailede çocuğun birinci ana dilini konuĢabilen
kimsenin olmaması çocuğun dediklerinin anlaĢılmamasına ve çocuğa yanıt verilememesine
neden olmaktadır. Bu nedenle, çocuğun yaĢına rağmen ikinci ana dilini öğrenebilmesi çok
önemlidir.
YürütülmüĢ olan boylamsal araĢtırmalar, erken dönemdeyken uluslararası evlat
edinilmiĢ çocuklar için, ikinci ana dil edinim kalıplarının, tek dilli, evlat edinilmeyen
çocukların dil edinim kalıplarına benzediğini ortaya koymaktadır (Glennen & Masters, 2002;
Pollock & Price, 2005; Snedeker, Geren & Shafto, 2007). Dil geliĢiminin erken dönemlerinde
uluslararası olarak evlat edinilmiĢ olan çocuklar, tipik geliĢim göstermekte olan akranlarıyla
aynı değiĢimlerden geçmektedirler (Geren & Snedeker, 2005). Evlat edinilen çocukların ifade
edici dil becerileri, akranlarına göre önemli ölçüde daha düĢüktür. Bu çocuklar için alıcı dil
becerileri de önemli ölçüde daha zayıf olmuĢtur (Gauthier & Genesee, 2011). Bir baĢka
araĢtırmada, yaĢça daha büyük çocukların dil edinimi konusunda hem bir avantaja hem de
dezavantaja olduğunu göstermiĢtir. Bu çocukların büyük olmalarının avantajı ikinci dili daha
hızlı öğrenmeleriydi. Öte yandan, bu durumun dezavantajı ise onların dil geliĢimlerinde o yaĢ
grubuna ait öğrenilmesi gereken çok daha fazla Ģey bulunmaktaydı (Krakow, Tao & Roberts,
2005).
Sonuç
Evlat edinme yaĢı, evlat edinme öncesi bakımın kalitesi, sağlık ve geliĢim durumu ve
evlat edinme sonrası ortam, çocukların yeni dile geçiĢ yapma kolaylığını ve evlat edinilmeyen
akranlarına ne kadar çabuk ve tam olarak yetiĢtiklerini etkileyebilmektedir. Bu yaĢ ne kadar
küçük olursa, çocukların olumsuzluklardan etkilenme oranı da o kadar azalmaktadır. Özellikle
erken dönemde geliĢimin çok hızlı olması, duyarlı dönemlerin de yine bu yaĢ aralığına denk
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gelmesi çocukların geliĢimlerindeki düzelmeler ve ilerlemeler için bir doğal ortam
sağlamaktadır. Çocuklara güvenli ve sağlıklı bir gelecek sunabilmek amacıyla evlat edinme
sürecinin yaygınlaĢması önemli görülmektedir. Bu sürecin en erken dönemlerde
gerçekleĢmesi ise çocukların maruz kaldıkları olumsuz koĢullarından bir an önce kurtularak
normal geliĢim göstermeleri için gereklidir. Benzer Ģekilde dil edinimi konusunda da daha az
zorluk yaĢamaları amacıyla özellikle uluslararası evlat edinme sürecinin çocukların erken
dönemlerinde yapılması önerilebilir. Öte yandan, evlat edinilen çocuğun yaĢı büyüdükçe
çeĢitli çaba ve özverili müdahalelerle bu çocukların da akranlarıyla benzer geliĢim
göstermeleri sağlanabilmektedir.
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ÇERKESÇEDEKĠ (ADIĞE DĠLĠ) BAZI ATASÖZLERĠ VE
TÜRKÇEDEKĠ KARġILIKLARI
Arif Gezer*
ORCID ID: 0000-0002-8449-8031
Özet
Her toplumun bir dili ve her dilin bir atasözü kültürü vardır. Atasözleri, toplumsal
hafızayı yansıtan ve özetleyen özlü sözlerdir. Bir toplumun atalarının uzun denemeler,
gözlemler ve yaĢanmıĢlıklar sonucu vardıkları fikir ve yargıları dile getirir. Bilgelik ve tecrübe
içerirler. Genelde kalıplaĢmıĢ ifade tarzlarına sahiptirler. O toplumun hemen her bir bireyine
hitap ederler. Toplumun genel duygu düĢüncelerini ifade ederler. O toplumun her bireyi o
ifadelerde, kendi özüne hitap eden bir derinlik boyutu algılar. Bu yönüyle her bir atasözü, o
toplumun bütün bireyleri tarafından genel kabul gören toplumsal bir düĢünce ifade tarzı olarak
değerlendirilebilir.
Türk Dili ve Türk Milleti için Akraba Topluluklardan kabul edilen ve Kafkasya‘da
konuĢulan Çerkesçe Dili (Adığe), yazı dilinin yanı sıra çok zengin bir sözlü kültüre de sahiptir.
Yakın zamanlara kadar sadece Kiril Alfabesiyle yazılan Çerkesçe (Adığe) için, bilhassa Türkiye
Diyasporası tarafından Latin Harfleriyle de yazılması yönünde yapılan giriĢimler vardır ve git
gide artmaktadır.
Türkiye‘de konuĢulan Çerkesçe, 1864 yılındaki Büyük Çerkes Sürgününden beri
anavatanından yani Kuzeybatı Kafkasya‘dan ayrı kaldığı için, Tarihi bir dil mahiyetine
dönüĢmek üzeredir. Yani Türkiye‘deki Çerkesçe, Kuzey Batı Kafkasya‘daki Çerkesçe‘ye
nazaran çok orijinal, asli bir mahiyet üzere kalmıĢ bir atalar dili mesabesindedir. Dolayısıyla,
Türkiye Çerkesleri tarafından bu dil ile ifade edilen atasözleri de her biri birer tarihi arka plana
ayrı özel öykülere sahip birer anlam dünyası mahiyetindedirler.
Biz bu çalıĢmamızda, Türkiye‘de yaĢayan Çerkes halklarından Abzeh boyuna ait olan
ve halk arasından derlemiĢ olduğumuz bazı atasözlerini serdedeceğiz. Ayrıca onların
Tükçe‘deki karĢılıklarını belirlemeye çalıĢacağız. Her iki dildeki atasözlerinin öykülerini de
karĢılaĢtıracağız. Benzerliklerin veya farklılıkların, her iki kültürün karĢılaĢtırılmasında önemli
bir katkısı olacağı düĢüncesindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Çerkesçe, Kafkasya, Atasözü, Öykü, Tarih, Türk Dili.
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SOME PROVERBS IN CIRCASSIAN (ADYGE LANGUAGE) AND
THEIR EQUIVALENTS IN TURKISH
Abstract
Every society has a language and every language has a proverb culture. Proverbs are
aphorisms that reflect and summarize the collective memory. They express the ideas and
judgments of the ancestors of a society as a result of long trials, observations and experiences.
They contain wisdom and experience. They generally have stereotypical expression styles. They
appeal to almost every individual of that society. They express the general feelings of the
society. Every individual of that society perceives in those expressions a dimension of depth
that appeals to his own essence. In this respect, each proverb can be considered as a social
thought expression style that is generally accepted by all members of that society.
The Circassian Language (Adıge), which is accepted from the Related Communities for
the Turkish Language and the Turkish Nation and spoken in the Caucasus, has a very rich oral
culture as well as its written language. Attempts to write Circassian (Adıge), which was written
only in Cyrillic Alphabet until recently, in Latin letters, are increasing, especially by the Turkish
Diaspora. Circassian spoken in Turkey is about to turn into a historical language since it has
been separated from its homeland, that is, the Northwest Caucasus, since the Great Circassian
Exile in 1864. In other words, the Circassian language in Turkey is an ancestral language that
has remained with a very original nature, compared to the Circassian language in the NorthWest Caucasus. Therefore, the proverbs expressed in this language by the Circassians of Turkey
are like worlds of meaning. And each of them has its own historical background and special
stories.
In this study, we will present some proverbs which we have compiled from the people,
belonging to the Abzah tribe, one of the Circassian peoples living in Turkey, and. We will also
try to determine their equivalents in Turkish. We will also compare the stories of proverbs in
both languages. We will also compare the stories of proverbs in both languages. We think that
the similarities or differences will make an important contribution to the comparison of both
cultures.
Keywords: Circassian, Caucasian, Proverb, Story, History, Turkish Language.

GiriĢ
Atasözleri, her toplumun sözlü kültüründe çok önemli bir yer tutar. Bu yönüyle adeta
toplumsal hafızayı yansıtan ve özetleyen bir gösterge niteliğini taĢır. Her toplum, bilinen ya
da bilinmeyen tarihleri boyunca yaĢanmıĢ olaylar, kazanılmıĢ tecrübeler sonucu ulaĢtıkları
düĢünce ve fikirlerini atasözleri Ģeklinde ifade eder. Bu deyimler veya özdeyiĢler; mizah,
beddua, kavga, hayvancılık, avcılık, ziraat, kültür, tecrübe, özeleĢtiri, alıĢkanlık, aile, kadının
önemi, evlilik, misafirlik, bilgelik (hikmetli söz)… gibi sosyal hayatın hemen her alanlarını
konu edinirler. Genelde kalıplaĢmıĢ ifade tarzlarına sahiptirler. O toplumun hemen her bir
bireyine hitap ederler. Toplumun genel duygu düĢüncelerini ifade ederler. O toplumun
224

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

bireyleri bu tür ifadelerde, kendilerine hitap eden bir boyut görürler. Bu yönüyle her bir
atasözü, o toplumun bütün bireyleri tarafından genel kabul gören toplumsal bir düĢünce ve
ifade tarzı olarak değerlendirilebilir.
Bugün Türkiye‘de bulunan Çerkesler, 1864 yılında ġeyh ġamil‘in Ruslara yenilmesi
ve teslim olması sonrasında o günkü Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda bırakılan
Kuzey Batı Kafkasya halklarındandır. Bundan dolayı onların konuĢtuğu Çerkesçe,
Kafkasya‘daki Çerkesçe‘ye nazaran tarihi bir hüviyet kazanmıĢ olmaktadır. Buradan hareketle
biz de bu çalıĢmamızda, Tokat/Erbaa/Kozlu Köyü‘nde doğan ve hala orada yaĢayan annemiz
Semiha Gezer‘den son birkaç yıl içerisinde çeĢitli zaman ve mekânlarda duymuĢ olduğumuz
Çerkes Kültürüne ait atasözlerini, halk deyimlerini, özlü sözleri, vecize ve özdeyiĢleri
aktaracağız. ÇalıĢmamız bu yönüyle bir derleme çalıĢmasıdır. Bunlar bizzat kendi kulağımızla
ilk ağızdan duyduğumuz sözlerdir. Bu yönüyle bu sözler, büyük çoğunluğu henüz literatüre
geçmemiĢ orijinal ve nadir bilgiler mahiyetindedir. Biz bunları derledik, yazdık, Türkçeye
tercüme ettik. Bazılarının söylenme sebeplerini ve dayandıkları hikâyeleri de tespit edebildik.
Ayrıca bu sözlerin Türk Dili ve Kültüründeki karĢılıklarını da belirlemeye çalıĢtık. Bu
yönüyle iki dil ve kültür arasında bir mukayese imkânı oluĢturduk. Bizim bu derlediğimiz
atasözlerinin önemli bir kısmı Çerkes yazı literatürüne henüz girmiĢ değildir. Mesela, Yasin
Çelikkıran‘ın hazırlamıĢ olduğu “Çerkes Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü” adlı kitapta; ―Ġyi
insan yaptığını baĢa kakmaz. Ġyi insan arkadaĢsız kalmaz. Ġyi insanı aldatmak kolaydır‖... gibi
iyi ―insan‖la ilgili 16 tane atasözü vardır (Çelikkıran, 1994: 223-4). Ama bunlar arasında
bizim, annemizden derlediğimiz ―Ġnsanı insan insan yapar‖ atasözü yoktur. Bununla beraber,
bizim derlediğimiz bazı atasözlerinin bu kitapta mevcut olduğunu görüyoruz. ġu atasözünde
olduğu gibi. ―Güzel hava ile iyi erkekten kim usanmıĢ?‖ anlamındaki ―Wef‘ure l‘ı f‘ure xet
yazeĢığ?‖ (Çelikkıran, 1994: 144).
Temel kaynak kiĢimiz annemiz Semiha Gezer baĢta olmak üzere, bu çalıĢmamızla
ilgili kendileriyle istiĢarelerde bulunduğum, fikirlerinden çok istifade ettiğim, bu sahanın çok
değerli uzmanları Muhittin Ünal, Fahri Huvaj, Ali Ġhsan Tarı ve Murat Duman‘a, ayrıca
Çerkesçe ifadelerin anlaĢılması, latinize edilmesi, tercümelerin kontrol ve tashihi gibi
konularda yardımlarını esirgemeyen Mücella Kılıç, Kutarba Pınar Korkmaz, Hikmet Özkan,
Nazile Karatepe‘ye ve diğer bütün arkadaĢlara teĢekkürlerimi ve minnettarlık duygularımı arz
ediyorum.
Çerkesler ve Çerkes Dili Üzerine:
Çerkes (Circass) kelimesi Kuzey Batı Kafkasya‘da yaĢayan halklara verilen bir
isimdir. Fakat bu kelime Çerkesçe değildir. Batı asıllı bir kelimedir. Bu halklar kendilerine
Adığe ismini verir. Bunların da kendi içlerinde, Abzeh, Çengüy, ġapsığ, Bjeduğ gibi 16 farklı
boyları vardır. Bütün bu boyların kültürleri çok yakın olsa bile, dilleri Ģive anlamında
farklıdır.
Kuzey Batı Kafkasya‘da konuĢulan Çerkesçe Dili (Adığabze), çok zengin bir sözlü
atasözü kültürüne sahiptir. Yazı dili konusunda çok uzun bir geçmiĢe ve deneyime sahip
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olmayan Çerkes toplumu için, bu sözlü kültürün yazıya geçirilme süreci hâlâ devam
etmektedir. Dolayısıyla bu alandaki çalıĢmalar, çok büyük bir önem arz etmektedir.
Çerkesçe (Adıgece), bir ses dilidir. ĠĢleyiĢinin temeli ses birimlerine dayanır. Sesler
anlam oluĢumunda temel öğelerdir. Seslerin kendileri de bazen, baĢlı baĢına bir anlam
oluĢtururlar. Adıgece‘deki ses birimlerinin çoğunluğu dilde anlamlı öğeler olarak vardır ve
baĢlı baĢına bir sözlüktür. Adıgece, ses anlamsal bir dildir. Adıgece‘deki seslerin fonetik
benzerlik ve komĢulukları aynı zamanda onların anlamsal yakınlıklarını da ifade eder
(Hikmet, 2006: 64).
Çerkesçe‘deki cümle öğelerinin diziliĢi, Türkçe‘deki sıralamaya benzer. Türkçedeki
―özne, yüklem, fiil‖ sırlamasının genel olarak Adıgece için de uygun bir sıralama olduğu ifade
edilebilir. Bir ses anlamsal dil olan Adıgece bakımından bu sıralanıĢ, dilsel ifade süreci,
sözcük oluĢ mimarisi ve yapısal mantığına dayanır. Bu ifadeden olarak, Adıgece cümle
kuruluĢunda özne, konu olan ibarenin oluĢumunda baĢat –öncel- bir konumda olmak
bakımından baĢtadır. Sözcük mimarisi ve yapısal mantığında da görülebileceği gibi, ―fiil‖ de
bir dilsel ifadenin durağıdır, gittiği yerdir, eylenme noktasıdır. Özne ile fiilin arasındaki
―yüklem‖ kısmı da cümle anlam açısından uygun bir sıralanmaya tabi olarak, baĢat olan
sözcük ile son sözcük (fiil) arasında oluĢ mantığına uygun bir hiyerarĢi sırasıyla düzenlenir
(Hikmet, 2007: 511).
Çerkesçe (Adığece) Dili, fiillerin zamanı açısından çok zengindir. 31 adet zaman
belirteci (fiillerin zamanları) vardır (Erdoğan, 2019: 358-60).
1917 Sovyet devriminden sonra anayurt Çerkesya‘da anadille eğitim ve alfabe
çalıĢmalarının daha büyük bir önemle ele alınmaya baĢladığını görüyoruz. Bu dönemde,
özellikle 1920‘li yılların baĢında, Latin esaslı Adıgece alfabe çalıĢmaları ortaya çıkmıĢtır. Bu
alfabeler bir süre derleme, yayın ve eğitim amaçlı kullanılmıĢtır. Ancak 1930‘lu yılların
sonuna doğru, hem Rusça‘nın öğrenilmesini hem de anadilin unutulmamasını ve
geliĢtirilmesini kolaylaĢtırma ve destekleme, iki ayrı alfabenin öğrenilmesi zorunluluğunu
giderme gibi nedenlerle Latin alfabesi terk edilerek Kiril kökenli Adıge algabeleri
uygulamaya konulmuĢtur. Bu alfabeler bugün de kullanılmakta olan alfabelerdir (Huvaj,
2000: 5).
Semiha Gezer‟in Hayatı, ġahsiyeti ve GörüĢleri:
Çerkesçe Atasözleri adlı bu derleme çalıĢmamızın temel kaynak kiĢisi, annemiz
Semiha Gezer‘dir. Onun hayatını, Ģahsiyetini ve bazı görüĢlerini, en küçük çocuğu Nazile
Hoca Hanımın dilinden dinleyelim:
1938 yılında Tokat-Erbaa Kozlu Köyü‘nde doğdu. Babası Necmi Özkan, annesi
Kâmile Hanım‘dır. 6 kardeĢin dördüncüsüdür. 15 yaĢında iken evlendirildi. EĢi Ġsa Gezer aynı
mahalleden, kendisinden 5 yaĢ büyük ve Bjeduğ boyundan idi. 10 çocukları oldu; ancak 3
tanesini küçük yaĢta kaybettiler. Fakrü zaruret içinde 7 çocuk büyüttüler.
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Annesi Kâmile Hanım, çok dindar ve takva sahibi biriydi. Ama döneminin Ģartları
sonucu, okuma imkânı bulamamıĢtı. Kendi eksikliğini çocuğunda tamamlamak istedi. Ona
dinî tahsil yaptırdı. Semiha Hanım, küçük yaĢlarından evleninceye kadar, yakın komĢuları
olan mahalle imamı Mahmudko (Mahmudoğlu) Ġbrahim Hoca‘dan yıllar boyunca Kur‘an‘ı
Kerim ve çeĢitli Dinî Ġlimler tahsil etti. Evlendikten sonra da kendisini geliĢtirmeye devam
etti. Osmanlıcayı öğrendi. Dönemin köy Ģartlarında fahri bir bayan hoca olarak bilinirdi.
Mevlid okur, dinî sohbetler yapar, bayan cenazelerinin teĢyi hizmetlerinde bulunurdu. Hz.
Peygamber‘e (s.a.v.) ve Hicaz‘a olan aĢk ve iĢtiyaklarından dolayı, maddi durumları iyi
olmamasına rağmen, imkânlarını zorlayarak, eĢiyle beraber, zor ve sıkıntılı Ģartlarda Hacca
gidip geldiler. Semiha Hanım, Tasavvuf ehli, takva ve ihlâs sahibi, dindar bir kiĢi olarak
tanınırdı. Bu dindar kiĢiliğini annesinden almıĢtı. Çocukların eğitimine büyük önem verirdi.
Erkek olsun kız olsun bütün çocukların okutulmasını, bilhassa dinî eğitim aldırılmasını
tavsiye ederdi. Bizzat kendisi de çocuklarının hepsine Kur‘an ve Dinî Bilgiler Eğitimini
aldırmıĢtı.
Semiha Gezer, Çerkeslerin Abzeh boyundandır. Sülale ismi Braç‘tır. Ama kendilerine
ailece ―Hanefkoj bıne‖ (Çakırgöz ailesi) denir. Bu kelime halen onların lakabı olarak
kullanılır. Anadili Çerkesçe‘dir (Adıge-Abzeh). Türkçeyi daha sonra ilkokulda öğrendi.
Doğup büyüdüğü evlerinde, biri çok yaĢlı olmak üzere iki ninesi (nenej) varmıĢ. Bunlardan
biri kendi babaannesi Vahide Hanım, diğeri de babasının babaannesi imiĢ. Sahip olduğu geniĢ
―Çerkes deyiĢleri ve hikâye kültürü‖nün asıl kaynağı o iki ninesi idi.
Semiha Hanım çok sabırlı, çok dirayetli, hoĢ sohbet, hazır cevap, sosyal, giriĢken,
konuĢkan biridir. Fakirliklerine rağmen çok misafirperver, hizmet ehli ve cömert bir kiĢiliği
vardır. Yakınları, köylüleri ve bütün tanıdıkları tarafından sevilen, sayılan, çok değer verilen
sözüne itibar edilen, görüĢüne baĢvurulan biridir. Çerkes kültürünü her bir vesileyle
aktarmaya çalıĢır, sohbet etmeyi, eskilerin hayat hikâyelerini anlatmayı çok sever. Sık sık
kullandığı hikmetli sözlerle ve atasözleriyle dikkatleri çeker. Sarı benizli, mavi gözlü ve orta
boylu tipik bir Çerkes Hanımefendisidir. Ona göre İslam dini,Çerkes Kültürü ve İnsanlık
Değerleri (Bıslımeniğe, Xabze, Šıfığe) birbirini tamamlamaktadır. Bunlar birbirleriyle çok
ahenkli bir bütünlük oluĢturur. Onun için Çerkeslerin, bunların üçüne de beraberce sahip
çıkması gerekir. Semiha Hoca Hanım, bu konuyu çok önemsemekte, çocuklarına ve bütün
çevresine bu yönde telkin ve nasihatlerde bulunmaktadır. Yine ona göre, her bir Çerkes bu üç
özelliğe aynı anda sahip olmalıdır.
Semiha Hanım hâlen sağ ve 84 yaĢındadır. YaĢlılığa bağlı bazı rahatsızlıkları olsa bile
akıl ve zekâsı yerindedir. Kendisi ile hemen aynı özelliklere sahip eĢini 2012 yılında
kaybetmiĢtir. O zamandan beri, kıĢları çocuklarının yanında geçirmekte ise de yazları mutlaka
kendi köyünde geçirmeye çalıĢmaktadır.
Çerkesçe (Adığe Dili) Atasözleri ve Türkçe KarĢılıkları:
Hanefkoj Semiha Nenejım Kiojığe GuĢıejxer: Çakır Gözlü Semiha Ninenin Aktardığı
Atasözleri (Semiha Gezer, 2015-2021 yılları boyunca kiĢisel görüĢme, Der.: Arif Gezer):
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1. Habraçım şıtḣhuće lâjer réáğehığ.
Saf oğlana, övgülerle suçu üstlendirdiler.
2. Şıtḣhur zemıḱun şıep.
Övgünün iĢe yaramadığı yer yoktur.
Övgüden hoĢlanmayan yoktur.
3. Lajer zıtézıĺhan şıep.
Suçu üstüne alacak kimse yoktur.
4. Ĺ‟ır ĺ‟ı zış‟ıştır, fuzır(şüzır) arı.
Erkeği erkek yapacak olan karısıdır.
(Her baĢarılı erkeğin arkasında baĢarılı bir kadın vardır.)
5. Wınağor wınağo zış‟ıştır, fuzır (şüzır)arı.
Evi ev (ocak) yapacak olan kadındır.
(Yuvayı diĢi kuĢ yapar.)
6. Füz(şüz) zérımıs wınem,
Uğe yıwıştep.
Kadın bulunmayan evde duman (bacas) tütmez.
7. Kızıḱoxerem ze teâğaguf‟e,(téáğegüş‟e)
Zıḱojıxerem ṫ‟o teâğaguf‟e(téáğegüş‟e).
GeliĢleriyle bir kez sevindiriyorlar.
GidiĢleriyle iki kez sevindiriyorlar.
Gurbetten kendisini ziyarete gelip, bir müddet kaldıktan sonra geri giden çocukları için
Fadime (Demir) teyzemin söylediği bir vecizedir. Bayramlarda çoluk çocuklarıyla beraber,
kalabalık bir Ģekilde köye gelen evlatlarını birkaç gün ağırladıktan sonra, onları uğurlamanın
verdiği rahatlığı ifade etmektedir.
8. Adıǵéxeme yapş/yathamate yaofıtabǵ.
Çerkeslerin reisleri aynı zamanda onların emir erleridir (hizmetçileridir).
―Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir‖ hadisini (Deylemi, 1986: II, 324)
hatırlatan bir Çerkes atasözüdür. Ama ikisi arasında anlam vurgusu açısından farklılık vardır.
ġöyle ki: Bu hadiste, bir kavmin reislerini halkına hizmet etmeye bir teĢvik vardır. Yukarıdaki
Çerkes atasözünde ise, Çerkes halkının kendi iĢlerini reislerine yaptırmaya çok istekli
oldukları ve neredeyse onlara emir vermeye yeltendikleri Ģeklinde mizahvari bir eleĢtiri söz
konusudur. Bununla beraber, Çerkes halkı ile reisleri arasındaki yakınlığı ve sempatiyi esprili
bir üslup ile ifade eden bir atasözü olarak da yorumlanabilir. Çünkü Çerkes reisleri zaten her
yönüyle halkının hizmetindedir. O kadar ki halk, reislerinden çekinmek veya korkmak yerine,
onlara sanki kendi emrindeki kiĢiler gibi yakın olabiliyorlar.
9. Xıyeriy mıseriy zexeḱoâde.
Suçlu da suçsuz da birbirine karıĢıyor.
10. Bzıwıfxem(bzıwışü‟xem) bzıwıjiyer yenıkokiyzı,
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Yift(yişü‟t) zeitḣığ.
Küçük kuĢ, büyük kuĢ ile yarıĢınca,
Arkasını yırttı.
11. Bzıwıjiyer bzıwıfxem(bzıwışü‟xem) pećešiyene zewıçım,
Yift(yişü‟t) zeitḣığ.
Küçük kuĢ, büyük kuĢ ile yumurtlama yarıĢına girince,
Arkasını yırttı.
12. Yıhaye azeğu yareuy,
ḱonı xım xešen.
DıĢkısı kıymetli deseler,
Gider denizin ortasına abdestini bozar (kimseye yaramasın diye).
13. Goapem psape xećı.
Gönül yapmak, sevap kazandırır.
14. Maste maé(maće),
Goape maé(maće).
Küçük bir iğne (bile),
Küçük (de olsa) bir mutluluk (oluĢturur).
15. Zimıem, yane fehaéjırep.
Yokluk çeken kiĢi,
Annesini bile ağırlayamaz.
16. F‟u(şüı) zıgu yımıĺım,
F‟u (şüı) kıdeḣuştep.
Niyeti iyi olmayan,
Ġyilik bulamaz.
17. Ye wewey sçınahi‟,(sişıneḣıć)
Pĺıhaf‟u (pćıhaṕeşü‟ı) zıĺeğuy,
Zıf‟öḱodıyıjığem (zışü‟eḱodıjığem) sıfed.
Hey gidi gardaĢım,
Güzel bir rüya görüp de
Kaçıran/kaybeden/uyanan/eliboĢ kalan kiĢi gibiyim.
18. Nasıp zimıer,
Mahşem tésımiy,
Har yeśekeşt.
Nasibi/ġansı olmayan kiĢi,
Deve üstünde olsa bile,
Köpek onu yine ısırır.
Nasip kelimesi Çerkesçe‘ye Türkçe‘den geçmiĢtir. Türkçe‘ye de Arapça‘dan geçmiĢtir. Diller
arası geçiĢkenlik örneğidir.
19. Şemı ĺakom,
Şiḱer yıwıçırep.
Ġneğin ayağı
Buzağıyı öldürmez.
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Yani, Annelerden çocuklarına zarar gelmez.
20. Şilem akıl rétı,
Yejı yışha zıḣuće,
Déle meḣu.
Herkese akıl verir,
Sıra kendisine gelince,
Deli kesilir (aklı sona erer).
21. Yıćiy ha lew,
Yıćiy lı‟ew,
Pşxın pléina?
Hem köpek eti,
Hem piĢmemiĢ,
Yiyebilir misin?
(Nasıl yiyecen?)
22. Yıśiy yıtuḱiy yamıow,
Zereşxıjıx.
(Baltanın ya da bıçağın) diĢidir, kütüğüdür demeden (ayırmadan),
Ağız dalaĢı yapıyorlar.
Yani, nalına da mıhına da vurarak münakaĢa ediyorlar.
23. Ham fedew,
Zereşxıjıx.
Ġt gibi dalaĢıyorlar.
Yani, it dalaĢı yapıyorlar.
24. Hamre çetıwımre,
Zı are yıfena?
Kedi ile köpek,
Bir araya sığar mı?
Yani, ateĢ ile barut,
Bir arada durur mu?
25. F‟u (şüı) wumıĺeğurem ḱiorer,
Zenćımiy onṫağe ḣuşt.
Sevmediğinin söyledikleri,
Doğru bile olsa sana eğri gelir.
26. Xıjı waföm,
Wırihajağa?!..
Denizin sıcak havasına mı (lodosa mı) kapıldın (kendini kaptırdın)?
Bu söz, aĢırı sıcaklayıp da üstünü çıkarmak isteyenlere hitaben söylenir.
27. Sıd wüer?
Pşediyipe woawıre, pşağaşhape woawıre si‟.
Yığaḱotıre yağaḱotıl‟ere si‟.
Neyin var?
Sabah gürültüsüne ve akĢam gürültüsüne sahibim. (Zenginin cevabı)
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―Geri getir, ileri götür‖e sahibim. (Fakirin cevabı)
Bir kız kendisini istemeye gelen iki kiĢiye, ―neyin var?‖ diye ayrı ayrı sormuĢ. Birincisi
yukarıdaki ilk cevabı vermiĢ; ―akĢam ve sabah gürültülerine sahibim‖ demiĢ. Ġkincisi de
yukarıdaki ikinci cevabı vermiĢ; ―geri çek ileri çek‖e sahibim demiĢ. Kız pek anlayamamıĢ
ama anlayamadığını belli etmeye de utanmıĢ. Bu sözlerden ikincisinin sahibini seçmiĢ.
Evlendikten sonra anlamıĢ ki birinci meğer söz meğer zenginlik alameti imiĢ. ―Sabah ve
akĢam gürültüleri‖ hayvanların gidiĢ ve geliĢ sesleriymiĢ. Ġkinci söz ise fakirlik alametiymiĢ.
ĠĢsiz adam, sabah akĢam ocağın baĢında oturur, ateĢ alevlenince odunu geri çeker, sönmeye
baĢlayınca da ileri itermiĢ. ―Geri çek ileri çek‖ ifadesinin anlamı da bu imiĢ.
28. Haé keqoşt uy ğaıĺ.
Bere şıĺığ p‟o wımışxıj.
Misafir gelir diye koy kenara (gıdayı),
Çok bekledi (durdu) diye alıp da yeme.
Misafir için sürekli bir hazırlığın bulunsun.
29. Paste zıpş‟ıçe şewenım zı belağape,
ḱösejım yıah uy kıdeğan.
Pasta (yemek) piĢirdiğin zaman bir yarım kepçeyi,
AteĢin hakkı diye tencerede bırak. (Sosyal tecrübe.)
Yani yanmıĢ kabul et, dursun. Aniden misafir gelirse ona yedirecek bir Ģeyin kalsın.
30. Yıne kapĺe betow,
Gur meşiye meḣu (šıfım).
Bazen insanın gözü açık iken,
Gönlü geçiyor, kalbi uyuyor olabilir.
31. Wu ḱinıy wu guapiy,
Te wuḱomiy zıdephışt.
Derdini de sevincini de
Nereye gidersen götürürsün.
Annem Semiha Gezer, bu sözün açıklamasında Ģu Türkçe maniyi de okudu:
Gittim değirmene,
Derdimi dökmeye.
Değirmen baĢladı,
Fırfır dönmeye.
32. Sımacer şısew,
Sımace pesır maĺ‟e.
Hasta dururken,
Hasta bakıcı ölür (bazen).
Ölümün kime ve ne zaman geleceği hiç belli olmaz.
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33. Şiler yeğase,
Baźer yešećı.
Milleti eğitir,
(Kendisi ise) sinek pisliği içinde.
Annem Semiha Gezer bu sözün açıklamasında Ģöyle bir örnek verdi:
Mekki Hoca‟nın yaptığı gibi yani. Milletin dullarına akıl verir, evlenin diye. Kendisi
evlenmiyor karısı öldüğü halde. İki dul görümcem Hacca gidecekleri zaman, komşu köy
Koçak‟taki Mekki Hoca‟yı ziyaret etmişler, helalleşmek için. O da bunlara demiş ki kendini
işaret ederek: “Ablalar, ablalar! Siz sevap istiyorsanız, Hacca değil, kocaya gidin kocaya!..”
34. Mafe ĺıtağer,
Ş‟exe blećı.
Sayılı gün
Çabuk geçer.
35. Yığaḣuy yıfüjme(yişüjme) yaşış.
Doldur iç ehlinden.
Yani hiçbir Ģey arttırmıyor. Kazandığı her Ģeyi yeyip içiyor. Tasarruf etmiyor. Eyyamcı,
gününü gün eden, günü birlik yaĢayan, geleceği pek düĢünmeyen, umursuz ehlinden.
36. Jöáğom yehaku.
Kuyım dehaşxı.
Yıldızlara söver,
Kellere güler.
ĠĢi gücü olmayıp, aylak aylak dolaĢan, gereksiz Ģeylerle uğraĢan tipler için kullanılan bir
söz.
37. Mafem mafe kireğaĺfı.
Güne güne doğurtuyor.
Yani, güne gün ekliyor, erteleyip duruyor.
38. Yıgu seguşıaćı.
(Onun) gönlünce konuĢuyorum.
Birinin istediği/hoĢuna gidecek Ģekilde konuĢmak. Nabza göre Ģerbet vermek.
39. Wınekoş wıkıskomış.
KomĢu! Benden öne/öte geçme, üste çıkma!.
Beni gölgede bırakma!
40. Wéáte yıjaçe kıpıwıpş‟ıy,
Sıḱošı ḱiź yıoáğ nıbem.
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Karın (mide) demiĢ ki: (Ġstersen) babanın sakalından kes, (yeter ki) benim içimi
doldur.
Yani, nereden ne bulursan bul, beni aç bırakma.
41. Şı yış‟ığem (yićığem)
Har yenešı.
YıkılmıĢ/ölmüĢ ata köpek tama eder/umutlanır/saldırmak ister.
42. Xıyeriy mıseriy yamıow,
Zexećıjığex.
Haklı suçlu demeden
UzlaĢtılar/anlaĢtılar/tartıĢmayı bıraktılar.
43. Guş‟a daxem,
Bler yığoáne kireşı.
Güzel söz,
Yılanı deliğinden çıkarır.
44. Wöf‟ure (woşü‟ure) ĺ‟ı f‟ure(şüıre) xet yazeşın?
Güzel havadan ve iyi adamdan kim usanır?
Biz buradaki ―ĺ‘ı f‘u‖ ibaresini iyi adam olarak tercüme ettik. Adam Ģeklinde tercüme
edildiğinde insan kelimesiyle aynı anlama gelmekte ve hem kadın hem erkek cinsini içine
almaktadır. Fakat bu kelimenin sözlükteki ilk anlamı ―erkek‖tir. Eğer erkek anlamıyla
tercüme edilirse, bu söz bir kadın tarafından ve kadın bakıĢıyla söylenmiĢ olur ve manası Ģu
Ģekilde yorumlanabilir: ―Güzel havadan ve güzel erkekten hangi kadın usanır ki?‖
45. Şiyemre ĺ‟ağemre zefed.
Uyuyan ile ölü birbirine benzer.
Uyku ile ölüm benzer.
46. Yes‟o betew, şawe kéĺfı.
Dediğim halde, hâlâ erkek doğuruyor.
Yani, dediğimi yapmıyor, inad ediyor. Bile bile inad ediyor.
Çerkesler, bir Ģeyi inadına yapan kiĢiyi tanımlamak için, ―dediğim halde hâlâ kız
doğuruyor‖ yerine, ―dediğim halde hâlâ erkek doğuruyor‖, derler. Bu ifadede kız kelimesi
yerine erkek kelimesinin kullanılmıĢ olması, doğurabildiği kadar kız doğursun bir Ģey olmaz,
ama erkekte bir dur deme yeri vardır manasında anlaĢılabilir. ―Hâlâ inad ediyor, dediğimizin
tersini yapıyor!..‖ gibi bir yakınmayı aktarmak istedikleri zaman, ―dediğim halde hâlâ erkek
doğuruyor?..‖ ifadesini kullanmalarının altında, böyle bir kültürel algı vardır. Bu durum,
onların kız çocuğuna erkeklerden daha çok değer vermeleri Ģeklinde de anlaĢılabilir. Bu da
Çerkeslerin dikkat çekici ve farklı özelliklerdendir.
47. Tığujım zıdemıhağe kulacem lı deĺ yef‟öş‟ı.(yeşü‟eş‟ı)
Kurt, girmediği derede et var zannedermiĢ.
48. Bajer lı pıĺağem zınemıabesım,
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Füv füv füme pewı yıoáğ.
Tilki askıdaki ete eriĢemeyince,
Füv füv kokuĢmuĢ demiĢ.
Tilki eriĢemediği ete murdar dermiĢ.
49. Nem yıĺeğurer, şham yıwas.
Gözün gördüğü (kadardır), aklın değeri.
50. Nem yımıĺeğurer,
Gum şeğupşeji.
Gözün görmediğini,
Gönül de unutuyor.
Gözden ırak olan,
Gönülden de ırak olur.
Sonuç ve değerlendirme
Bu çalıĢmamızda, Tokat-Erbaa, Kozlu Köyünde yaĢayan, 1938 doğumlu, annemiz
Semiha Gezer‘in sohbetlerinden derlemiĢ olduğumuz Çerkesçe Atasözleri‘ni ve onların
Türkçe karĢılıklarını aktarmaya çalıĢtık. Bizzat ilk elden tespit ettiğimiz bu atasözlerinin
sayısı 200 civarında olmakla beraber, bir tebliğin sınırlarını aĢabileceği düĢüncesiyle burada,
50 tanesini vermek ile iktifa ettik. Geri kalan kısmını da baĢka çalıĢmalarımızda literatüre
kazandırma düĢüncesindeyiz.
Tespit ettiğimiz bu atasözleri ile ilgili dikkatimizi çeken bazı özellikler Ģunlardır:
1.
Dil ve üslup olarak, 160 küsur yıl, yani yaklaĢık iki asır öncesinin
Çerkesçe‘sidir. Yani hem dil hem kültür açısından tarihî ve orijinal bir hüviyete
sahiptirler. Çünkü Türkiye‘deki Çerkesler, 1860‘lı yıllardan itibaren Kafkasya‘dan
Osmanlı topraklarına göç ettirilmiĢlerdir. Dolayısıyla Türkiye diasporasında konuĢulan
Çerkesçe‘nin, anavatan Çerkesya‘sında (Kuzey Batı Kafkasya‘da) Ģu anda konuĢulan
dile nazaran tarihi bir hüviyet kazanmıĢ olması normaldir.
2.
Öyküsünü veya çıkıĢ hikâyesini tespit edebildiğimiz atasözleri azdır.
Çoğunluğunun söylenme sebebi bilinmemektedir.
3.
Az bir oranda olsa da bazılarında Türkçe kelimeler kullanılmıĢtır. Bunların
da çoğu Arapça kökenli kelimelerdir. Nasib, helva gibi. Bu kelimeler de Çerkesçenin
fonetiğine (ses yapısına) göre yeniden ĢekillendirilmiĢtir. Meselâ; helva kelimesi
―halwe‖ye, nasib de ―nasıp‖, Ģekline dönüĢtürülmüĢtür.
4.
Bizim tespit ettiğimiz bu atasözlerini, internette yayınlanan veya kitap
olarak basılan Çerkesçe Atasözleri ile karĢılaĢtırdığımızda, bazılarını bulmuĢ olmakla
beraber, büyük çoğunluğu yoktur. Bunun bir sebebi, tespit ettiğimiz bu deyiĢlerin
hepsinin bir atasözü mahiyetinde olmadığı, bazılarının bir halk deyiĢi ya da vecizesi
olduğu sebebine bağlanabilir. Bununla beraber, bizim bu derlememizin ve tespit
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ettiğimiz atasözlerinin orijinalliğinin ve henüz literatüre girmediğinin bir göstergesi
olarak da yorumlanabilir.
5.
Bu ibarelerin az olsa da bazıları, iki cümlelik kısa diyaloglar Ģeklindedir.
ġayet atasözlerinin diyalog Ģeklinde olmaması gerektiği düĢünülürse Ģayet, bu
deyiĢlerin en azından birer anonim halk sözü veya hikmetli söz kabul edilmesi
mümkündür.
6.
Bu atasözlerinin büyük çoğunluğunda bir Ģiirsellik ya da en azından bir
sesteĢlik özelliği vardır. Fonetik olarak yakın olan ve benzer sesler içeren kelimelerin,
ardı ardına getirilmesiyle oluĢurlar
7.
Bu atasözlerinin hemen hepsi, iki cümlecikten oluĢan mürekkep cümlelerdir.
Biz bu durumu ve Ģiirselliği daha da vurgulamak için, ikiĢer satır Ģeklinde birer beyit
ya da mesnevi gibi vermeye çalıĢtık.
8.
Bazılarının atasözü olarak Türkçe‘deki karĢılıkları mevcut olmakla beraber,
büyük çoğunluğunun tam karĢılığı yoktur. Bu da iki kültürün birbirinden bir hayli
farklı olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.
9.
Bu atasözleri ya da özdeyiĢler; mizah, beddua, kavga, hayvancılık, avcılık,
ziraat, kültür, tecrübe, özeleĢtiri, alıĢkanlık, aile, kadının önemi, evlilik, misafirlik,
bilgelik (hikmetli söz) gibi sosyal hayatın hemen her alanlarında ifade edilmiĢlerdir.
10. Bir kısmı, her dilin sözlü kültüründe olduğu gibi argo (sövme/küfür)
denebilecek bir söylem üslûbuna sahiptir. Biz bunları yazıp yazmama konusunda çok
zorlandık. Biraz daha yumuĢak denebilecek bazılarını yazdık ve tabiri caizse
yumuĢatarak tercüme ettik. Diğer bir kısmını ise henüz yazamadık. Yazı diline
geçirilip geçirilmemeleri konusunda Ģahsi tereddüdümüz devam etmektedir.
Uzmanlarından gelecek yorumlar, ilerideki çalıĢmalarımızda, bu açıdan da bizi
yönlendirecektir.
11. Bununla beraber, namaz, oruç, hac gibi dinî konularda atasözlerine henüz
rastlayamadık. Bir ilahiyatçı olarak bu durum, bizim dikkatimizi çekmiĢtir. Bu durum,
Çerkeslerin Ġslamiyet ile çok geç dönemde, son birkaç yüzyılda tanıĢmıĢ olmalarına
bağlanabilir. Bu tür dini söylemin, toplumsal bilinçaltı diyebileceğimiz atasözü
kültürlerine henüz fazla yerleĢmediği Ģeklinde yorumlanabilir. Üstelik bu sözleri
derlemiĢ olduğumuz annem Semiha Gezer, Kur‘an okumasını erken yaĢlarda
öğrenmiĢ, köylerde mevlit okuyan, dinî bilgilere sahip, zor Ģartlarda hacca gitmiĢ,
dindar ve takva sahibi bir hoca hanım idi. Bu özelliklerine rağmen onun dünyasındaki
atasözü kültüründe dinî söylemlerin az olması, bizi böyle bir ihtimale götürmüĢtür.
Bununla beraber, bu konuda iddialı bir Ģey söylemek için henüz erkendir. Çünkü
çalıĢmalarımız devam etmektedir. Belki ilerideki derlemelerimizde bu alanda da
atasözleri tespit edilecektir.
12. Lisans eğitimini Doğu Dilleri (Arap-Fars) Filolojisi‘nde ve uzmanlık
eğitimini Ġlahiyat (Hadis) sahasında yapan bir akademisyen olarak biz, böyle bir
konudaki bu çalıĢmamızı, bir deneme olarak yapmıĢ bulunuyoruz. Hatalarımız ve
eksiklerimiz mutlaka vardır. Bu çalıĢmanın, sahanın uzmanlarından gelecek görüĢ ve
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öneriler ile ileride daha güzel ve kapsamlı çalıĢmalara ıĢık tutacağı düĢüncesini ve
ümidini taĢıyoruz.
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COVID-19 SÜRECĠNDE TÜRKĠYE‟DEKĠ ÇEVĠRMENLERĠN
KARġILAġTIKLARI SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
Ceylan YILDIRIM YAġAR
ORCID ID: 0000-0001-8456-0299

Özet
Bu çalıĢma, COVID-19 sürecinde Türkiye‘deki çevirmenlerin karĢılaĢtıkları sorunları ele
almaktadır. ÇalıĢmanın amacı, çevirmenlerin COVID-19 salgını gibi kriz durumlarında
karĢılaĢabilecekleri sorunları açığa çıkarmak ve sonraki olası kriz dönemlerinde aynı sorunların
yaĢanmaması için bazı önerilerde bulunmaktadır. ÇalıĢmada, nitel araĢtırma yöntemi
çerçevesinde, çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunlar açığa çıkarılmaya
çalıĢılmıĢtır. Ayrıca, çeviribilim literatüründeki ilgili kaynaklardan da yararlanılarak, yaĢanan
sorunlarla ilgili bir değerlendirme yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın konusu çerçevesinde, profesyonel bir
çevirmen ağı olan Proz.com sitesindeki Türkçe forumlarda ve sosyal medya kanallarından
Facebook ―Çeviri Blog‖, ―Çevirmen DayanıĢma‖, ―Çevirmenler - Çeviri Büroları - Çeviri ĠĢleri
ve Ġlanlar‖ grupları ile LinkedIn ―Çeviri Platformu‖nda ―korona, corona, kovid-19, covid-19,
virüs, koronavirüs, salgın, pandemi‖ anahtar sözcükleriyle detaylı aramalar yapılmıĢ ve tespit
edilen ilgili çevirmen paylaĢımları incelenmiĢtir. Yapılan inceleme neticesinde, çevirmenlerin
COVID-19 terim sorunlarının çözümüne fayda sağlayabilecek terim sözlükleri ile terimlerin
Türkçe karĢılıklarına değin paylaĢımlar yaptıkları ve ayrıca iĢsizlik, iĢ bulma kaygısı, ekonomik
sıkıntılar, sağlık sorunları ve sosyal güvencesizlik ile ilgili fazlaca paylaĢımda bulundukları
gözlemlenmiĢtir. Sayılan bu sorunlardan çoğu COVID-19 süreci öncesinde de var olmakla
birlikte, yapılan çevirmen paylaĢım, yorum ve görüĢlerinden yola çıkarak, özellikle iĢsizlik,
ekonomik sıkıntılar, psikolojik sorunlar ve güvencesizlik sorununun COVID-19 sürecinde daha
görünür hale geldiğini söylemek mümkündür. Çevirmenlerin karĢılaĢtıkları sorunların çözümü
için çevrimiçi psikolojik destek hizmetleri sunulup yaygınlaĢtırılabilir. Diğer yandan,
çevirmenler için bir yasanın olmaması, örgütlenmede yaĢanan sıkıntılar ve çevirmen odası
eksikliği, söz konusu sorunların çözüme ulaĢmasına engel teĢkil etmektedir. Esasen, kayıt dıĢı
çalıĢma da sorunların çözümü için yolları kapamaktadır. Dolayısıyla, konuyu söz konusu
perspektiflerden incelediğimizde, belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve yaĢanan sorunların
çözümü için bir çevirmen yasasının ve çevirmen odasının varlığının Türkiye için kaçınılmaz bir
gereklilik haline geldiğini söyleyebiliriz. Salgın gibi kriz dönemleri, sorunların çözümü için
yasal mevzuatların gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuĢtur.
Anahtar Sözcükler: COVID-19, salgın, Türkiye, çevirmen sorunları, çözüm önerileri.
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AN EVALUATION OF THE PROBLEMS ENCOUNTERED BY
TRANSLATORS IN TURKEY DURING THE COVID-19 PROCESS
Abstract
This study discusses the problems faced by translators in Turkey during the COVID-19
process. Also, this work tries to reveal the problems that translators may encounter in crisis
situations such as the COVID-19 epidemic and to make some suggestions to avoid the same
problems in the next possible crisis periods. In this context, first of all in order to conduct a
research within the framework of the qualitative research method, professional translator
networks and social media translator groups are scanned. Then, the problems experienced by
translators in Turkey during the COVID-19 process are revealed through the translators' posts
on the relevant platforms. In addition, an evaluation is made about the problems by making use
of the relevant sources in the translation studies literature. In the study, in Turkish forums on
Proz.com, a professional translator network, and social media channels such as Facebook
―Çeviri Blog‖, ―Çevirmen DayanıĢma‖, ―Çevirmenler - Çeviri Büroları - Çeviri ĠĢleri ve Ġlanlar‖
groups and LinkedIn ―Çeviri Platformu‖, detailed searches were made with the keywords
―korona, corona, kovid-19, covid-19, virüs, koronavirüs, salgın, pandemi‖ and related posts
were identified. Afterwards, the translators‘ posts during the COVID-19 process were examined
and the problems experienced in this process were tried to be revealed. The examination
concluded that the translators shared the term dictionaries and the Turkish equivalents of the
terms on the relevant platforms that can benefit the solution of the COVID-19 term problems
and expressed the negative effects of COVID-19 on their mental health, as well as
unemployment, job anxiety, economic difficulties and other health issues. Although most of
these problems existed before the COVID-19 process, it is possible to say that the
unemployment, economic problems, psychological problems and insecurity have become more
visible in the COVID-19 process, based on the comments and opinions of the translators. Online
psychological support services can be offered and expanded to solve the problems faced by
translators. On the other hand, the absence of a law for translators, deficiencies in organization
and the lack of a translator‘s chamber prevent these problems from reaching solution. Indeed,
informal work blocks the ways of solving problems. Therefore, when we take the issue from
these perspectives, we see that the existence of a translator's law and a chamber of translator has
become an inevitable necessity for the elimination of ambiguities and the solution of the
problems in Turkey. Crisis periods such as the epidemic have once again demonstrated the
necessity of legal regulations for the solution of problems.
Keywords: COVID-19, epidemic, Turkey, translator problems, solutions.

GiriĢ
COVID-19, diğer birçok sektör ve mesleği etkilediği gibi çeviri sektörü ile çevirmenlik
mesleğini de etkilemiĢtir. Bu etkiler arasında, sözlü çevirinin gerçekleĢtirilmesinde yaĢanan
değiĢim -gerçek ortamdan sanal ortama taĢınması-, etkinlik iptallerine bağlı sözlü çeviri iĢ
hacminin azalması ve hastalıkla ilgili yabancı bilgi kaynaklarına kısa sürede eriĢim ihtiyacına
paralel, çeviri ihtiyacındaki artıĢ sayılabilir. Aslında, COVID-19 sürecinin çevirmenlerin
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yaĢamında bazı zorlukları beraberinde getirdiğini ve mevcut bazı sorunları derinleĢtirdiğini
söylemek mümkündür. YaĢanan maddi sıkıntıların, COVID-19‘un bir döneminde hayatın
adeta durma noktasına gelmesiyle daha da artması, sürecin olumsuz etkilerinden sadece bir
tanesidir. Öyleyse, COVID-19 sürecinin neden olduğu veya derinleĢtirerek daha görünür hale
getirdiği diğer sorunlar nelerdir? Bu bağlamda, Türkiye‘deki çevirmenler, COVID-19
sürecinde karĢılaĢtıkları veya yaĢadıkları sorunları nasıl dile getirmiĢlerdir?
Çevirmenlerin karĢılaĢtıkları sorunlar ile ilgili olarak, COVID-19 sürecinden bağımsız
daha genel bir çalıĢma Türkiye‘de yapılmıĢtır: ―Türkiye‘de Serbest Çevirmenlerin
KarĢılaĢtıkları Sorunlar, Bu Sorunların Etkileri ve Öneriler‖ (Ersoy ve Odacıoğlu, 2014).
Bununla birlikte, çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunları ele alan bir
çalıĢmanın yapılması, bu süreçte neler yaĢandığının açığa çıkarılması açısından önemlidir. Bu
nedenle, bu çalıĢmanın odağında, Türkiye‘deki çevirmenlerin COVID-19 sürecinde
yaĢadıkları sorunlar yer almaktadır. Çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunları
birebir onların ifadeleriyle aktarmak, COVID-19‘un çevirmenler üzerindeki etkilerinin daha
iyi anlaĢılmasını sağlayabilir. COVID-19 süreci ve çeviri odağında, Türkiye‘de
gerçekleĢtirilen diğer bazı çalıĢmalar da bulunmaktadır. Bunlar arasında, ġan ve Kahraman
Duru (2020)‘nun COVID-19 sürecinde sağlık çevirmenliği hizmetinin nasıl verildiğine
odaklanan çalıĢması, Zeytinkaya (2021)‘nın çevirmen adaylarının salgın dönemindeki
psikolojik durumlarının mesleki beklentilerine etkisini ele alan çalıĢması ve Yamaner
(2020)‘in COVID-19‘un çevirmenlik mesleğine etkileri üzerine çevirmenlerle gerçekleĢtirdiği
söyleĢi sayılabilir. Ayrıca, en temel salgın önlemlerinden 14 kuralın Türk ĠĢaret diline iki ayrı
çevirisinin incelendiği ve özellikle kriz dönemlerinde farklı kanallardan doğru çevirilerin
sunulmasının engelli bireylerin doğru ve güvenilir bilgiyi içselleĢtirmesine ve uygulamasına
katkı sağlayacağına vurgu yapan bir makale de bulunmaktadır (Oral ve Okyayuz, 2020).
Bu çalıĢma ise Türkiye‘deki çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunları
açığa çıkarmayı ve sorunların çözümü için bazı önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda, nitel araĢtırma yöntemi çerçevesinde, çeĢitli sosyal medya çevirmen grupları ile
profesyonel bir çevirmen ağı olan Proz.com‘daki Türkçe forumlar inceleme kapsamındadır.
Grupların kuruluĢ amaçları, gruplara kayıtlı üye sayısı ve grup yöneticilerinin mesleki
vasıfları da göz önünde bulundurularak, Facebook ―Çeviri Blog‖, ―Çevirmen DayanıĢma‖,
―Çevirmenler - Çeviri Büroları - Çeviri ĠĢleri ve Ġlanlar‖ ile LinkedIn ―Çeviri Platformu‖
çalıĢmada incelenecek sosyal medya grupları olarak belirlenmiĢtir. Belirlenen bu sosyal
medya gruplarının, temel olarak, mesleki yardımlaĢma ve dayanıĢma amacını güttüklerini
söylemek mümkündür. Ayrıca bu gruplarda, çevirmenler sorunlarını özgürce paylaĢabilmekte
ve sorunlara iliĢkin görüĢ, öneri ve eleĢtirilerde bulunabilmektedirler. Ġlgili gruplarda yapılan
bu paylaĢımların akademik çalıĢmalarda yer alması, çevirmenlerin seslerini duyurmalarına
daha fazla katkı sağlayabilir.
ÇalıĢmada, ilk olarak, COVID-19 sürecinin çeviriye etkileri Türkiye bağlamında kısaca
ele alınacaktır. Ġkinci aĢamada, Türkiye‘deki çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları
sorunlar, çeĢitli çevirmen platformlarında yapılan paylaĢımlar üzerinden açığa çıkarılacaktır.
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Bu çerçevede, belirlenen sosyal medya çevirmen grupları ile Proz.com Türkçe forumlarında,
―korona, corona, kovid-19, covid-19, virüs, koronavirüs, salgın, pandemi‖ anahtar
sözcükleriyle taramalar yapılarak, tespit edilen ilgili paylaĢımlar incelenecektir. Üçüncü
aĢamada ise, elde edilen bulgular üzerinden bir değerlendirme yapılarak, Türkiye‘deki
çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunlar sıralanacak ve sorunların çözümü
için bazı önerilerde bulunulacaktır.
1.COVID-19 Süreci ve Çeviri
COVID-19‘un özellikle sağlık alanındaki çeviri ihtiyacında bir artıĢa neden olduğunu
söylemek mümkündür. Bu artıĢ Ģüphesiz sağlık çevirmenine duyulan ihtiyacı da etkilemiĢtir.
COVID-19 ile ilgili bazı yararlı bilgilerin yabancı dilde olması nedeniyle, COVID-19
sürecinde özellikle sağlık çevirisinin ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Örneğin;
Ġstanbul Üniversitesi,―COVID-19 Bilgi Seferberliği Projesi‖ kapsamında, DSÖ‘nün yayınları
ile diğer bazı ilgili kaynakları Türkçeye çevirerek sunmaktadır (―Ġstanbul Üniversitesi
COVID-19 Bilgi‖). Ayrıca, Korkmaz (2020), bir çevirmen platformunda yaptığı paylaĢımda,
tıp çevirisi iĢ hacminin arttığına ―…Pandemi sürecinde canlı bir sektör olsa da …‖ sözleriyle
vurgu yapmaktadır.
COVID-19‘la birlikte sağlık çevirisi talebinde yaĢanan artıĢın yanı sıra, diğer bazı
alanlarda da çeviriye duyulan ihtiyacın arttığı söylenebilir. Örneğin, salgın nedeniyle eve
kapanan insanların dizi, film, oyun vb. etkinliklere yönelmesi ve dolayısıyla bu
platformlardaki çeviri taleplerinde yaĢanan artıĢ. Diğer taraftan da COVID-19 sürecinde, bazı
alanlarda çeviriye duyulan ihtiyacın azaldığını söylemek mümkündür. Örneğin, seyahat
kısıtlamalarıyla birlikte turizm sektöründe çeviriye duyulan ihtiyaç ve talebin azalması.
COVID-19 sürecinin çeviriye etkilerinden bir diğeri de özellikle sözlü çeviri iĢ
hacminde yaĢanan düĢüĢtür. ġan ve Kahraman Duru, Türkiye‘de sözlü çevirinin, etkinlik
erteleme veya iptallerinden çok fazla etkilendiğine Ģu sözlerle vurgu yapmaktadırlar:
―Geçtiğimiz yıl sonu itibari ile Çin‘den yayılarak dünyayı tehdit etmeye baĢlayan COVID19, ġubat ayına geldiğimizde Türkiye‘de de kongre ve toplantı sektöründe erteleme ve
iptaller üzerinden sözlü çeviri alanındaki etkisini göstermiĢtir. 11 Mart 2020 itibari ile
Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni koronavirüse bağlı pandemi ilan etmesiyle, her türlü
toplantı, etkinlik, fuar ve organizasyon, her ülkede farklı uygulamalarla durma noktasına
geldi‖ (ġan ve Kahraman Duru, 2020: 822-23).

COVID-19 sürecinin çeviri üzerindeki etkilerinden bir diğeri de sözlü çevirinin
gerçekleĢtirilmesinde yaĢanan değiĢimdir. En temel olarak, sözlü çevirinin gerçekleĢtirildiği
ortam, gerçek ortamdan uzaktan sanal ortama taĢınmıĢtır. COVID-19 sürecinde, uzaktan
simültane çeviriye geçiĢ Ģu sözlerle vurgulanmıĢtır: ―Video konferans hizmeti veren çevrimiçi
toplantı platformlarının bir anda hızla yükseliĢe geçmesi uluslararası kesintisiz iletiĢimin
demirbaĢı uzaktan simultane çeviriyi (RSI) uyuduğu yerden kaldırıp, bir süre sanal biçimde
icra edilecek olan çok dilli toplantıların fitilini yaktı‖ (Ünlü, 2020). Dolayısıyla, COVID-19
sürecinde, uzaktan sözlü çevirinin yükseliĢe geçtiğini ve sözlü çeviri ihtiyacının karĢılanması
için uzaktan çevirinin sıkça baĢvurulan bir seçenek olduğunu söylemek mümkündür.
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AydoğmuĢ, salgın sürecinde uzaktan sözlü çevirinin bir çözüm yolu olduğuna ve buna
alıĢılabileceğine Ģu sözlerle vurgu yapmaktadır:
―Ġstisnai durumlar, istisnai çözümleri beraberinde getiriyormuĢ...
Az önce, sözlü çeviri mesaimizi, katılımcılar kendi evlerinde olmak suretiyle, Zoom
uygulaması üzerinden yaptık… Yani, dünyanın farklı yerlerinden kalkıp, onca yolu tepip,
bir araya geldikten sonra yaptığımız Ģeylerin tıpatıp aynısını yaptık; konuĢtuk, konuĢtuk,
konuĢtuk... Gayet hijyenikti, ses ve görüntü kalitesi güzeldi… Buna alıĢabilirim...‖
(AydoğmuĢ, 2020b)

COVID-19 salgınıyla bir anda yükseliĢe geçen uzaktan sözlü çevirinin salgın sonrasında
da tercihe göre devam edebileceğini söylemek mümkündür. Ünlü, salgın sonrasında uzaktan
çevirinin neredeyse aynı oranda devam edeceğini Ģu sözlerle dile getirmektedir: ―Toplumsal
hayatta Ģartlar eski haline dönse de uzaktan çeviriye olan talep pandemi sırasında yaĢadığı
talepten çok da az olmayacak‖ (Ünlü, 2020). Öyle ki sadece maliyetlerdeki düĢüĢü göz
önünde bulundursak, gizlilik vb. engele takılmadığı sürece, toplantı veya etkinlikleri ve
dolayısıyla buralarda ihtiyaç duyulan sözlü çeviriyi uzaktan gerçekleĢtirmek isteyen kurum,
kuruluĢ veya Ģahıslar olması muhtemeldir. Bununla birlikte, uzaktan sözlü çeviri,
çevirmenlere bir rahatlık sunuyor gibi görünse de esasen oldukça fazla sayıda sorunu
beraberinde getirmektedir. Ünlü (2020), uzaktan çevirinin neden olduğu sorunlar arasında,
―kısıtlı sayıda çeviri kanalı olması (Zoom)‖, ―kabindaĢların birbirlerini duyamaması‖, ―telif
ve güvenlik problemleri‖, ―düĢük ses kalitesinin yol açtığı anlama güçlüğü‖, ―ergonomi
yetersizliği‖, ―çeĢitli bağlantı problemleri‖, çevirmenin ―akustik Ģok gibi sağlık risklerini
üstleniyor‖ olması, ―iĢ sağlığı güvenliği‖ sorunlarını saymıĢtır.
COVID-19 sürecinin çeviriye etkileri arasında, kapanmadan muaf sektörlerle ilgili
Türkiye‘de alınan karar nedeniyle yaĢanan iletiĢim krizi de sayılabilir. Birçok alanda iletiĢimi
sağlayan çevirinin kapanmadan muaf sektörler arasında yer almaması ―iletiĢim krizini‖
beraberinde getirmiĢtir:
―… birçok alan tercüman/çevirmen aracılığı ile kurduğu iletiĢim sayesinde daha doğru bir
Ģekilde ilerleme Ģansını elde ediyor. Bu kapsamda çevirmenlerin süreç içerisinde evde
beklemesi ve çalıĢmaması demek iletiĢim krizinin de ortaya çıkması demektir. Covid
önlemleri kapsamında çalıĢan kurumlar mevcut. Mahkemeler, noterler, limanlar az ya da
çok iĢlemektedir. Yasakların olmadığı dönemlerde yoğun bir Ģekilde tercüman desteği
sağladığımız bu kritik alanlara Ģu an herhangi bir destek veremiyoruz. Dolayısıyla
devletimiz de bu süreçten zararlı çıkmaktadır. Mahkemeler, noterler, limanlar iĢlerken
bizlerin evlerde beklemesi gereken iletiĢimin kurulamaması anlamına gelmektedir.‖ (Koçer,
2021).

Diğer bir sorun da özellikle serbest çalıĢanların yaĢadıkları sosyal güvence sorunu ve
COVID-19 sürecinde artan iĢsizliktir. Ġpek (2021), Türkiye‘de serbest çalıĢma alanları
arasında, çevirinin de büyük bir yer kapladığını belirtmiĢ ve ―koronavirüs salgınının ilk
baĢlarda freelance çalıĢma sektörüne büyük bir darbe indirdiğini, piyasaların ve ekonomilerin
kapanmasıyla freelance çalıĢanlar için birçok iĢ imkânının kaybolduğunu‖ aktarmıĢtır. Bu
aktarım, serbest çevirmenlerin iĢ hacminde yaĢanan düĢüĢe ve bu süreçte iĢ bulma imkânının
ne denli azaldığına da ayna tutmaktadır.
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Yukarıda belirtilenler dıĢında, COVID-19 sürecinin çeviriye daha pek çok etkisinin
olduğunu söylemek mümkündür. ÇalıĢmanın konusu çerçevesinde, sadece belli baĢlı etkiler
Türkiye bağlamında ele alınmıĢtır. Bu çalıĢmada yer almayan diğer etkiler, daha kapsamlı
çalıĢmalarda detaylı bir Ģekilde ele alınabilir. Bir sonraki bölümde, Türkiye‘deki
çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları veya karĢılaĢtıkları sorunlar açığa
çıkarılacaktır.
2. COVID-19 Sürecinde Türkiye‟deki Çevirmenlerin KarĢılaĢtıkları Sorunlar
ÇalıĢma kapsamındaki çevirmen platformları incelendiğinde, Türkiye‘deki
çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunlarla ilgili paylaĢımlarda bulundukları
veya sorunlara iliĢkin yorum yaptıkları görülmüĢtür. COVID-19 sürecinde Türkiye‘deki
çevirmenlerin yaĢadığı bazı sorunlar, ilgili çevirmen platformlarındaki çevirmen
paylaĢımlardan yola çıkılarak, aĢağıda sıralanmıĢtır.
2.1.COVID-19 Terimleri ile Ġlgili Sorunlar
Türkiye‘deki çevirmenlerin ilgili çevirmen platformlarda en fazla paylaĢım yaptığı
konulardan biri, COVID-19 terimleri veya terminolojisi olmuĢtur. COVID-19 ile hayatımıza
giren yeni terimler beraberinde terim sorunlarını getirmiĢtir. Bu doğrultuda, yabancı terimlere
uygun Türkçe karĢılıklar bulmak, çeviri süreci için bazen bir sorun haline gelmiĢtir. Bir sosyal
medya çevirmen grubunda (Facebook Çeviri Blog), anlaĢılırlığı sağlamak için COVID-19
terimlerinin Türkçelerinin kullanılması gerektiğine vurgu yapılması (AydoğmuĢ, 2020c),
COVID-19 terimlerinin Türkçe kullanımlarıyla ilgili sorunlar olduğuna iĢaret etmektedir.
Kobya (2020) tarafından hazırlanan ―Covid-19 ile Ġlgili Çeviri Terimleri‖ baĢlıklı derlemenin,
Facebook Çeviri Blog sayfasında paylaĢması (Çeviri Blog, 2020ç), terim sorunlarının çözümü
için paylaĢımda bulunulduğunu göstermektedir. Ayrıca, Facebook Çeviri Blog sayfasında,―7
Dilde Korona Sözlüğü‖nün paylaĢılması (Akçınar, 2020) ve ilgili paylaĢımın altına, ―Tam
zamanında paylaĢıldı, teĢekkürler‖ (Kobya, 2020) Ģeklinde yorum yapılması, çevirmenlerin
terim sorunlarının çözümü için dayanıĢma ve yardımlaĢma içerisinde olduklarına iĢaret
etmektedir. Aynı grupta, terim araĢtırması için bazen çok fazla zaman gerektiğine vurgu
yapıldıktan sonra, çok dilli COVID-19 sözlüğü (COVID-19 multilingual glossary)
paylaĢılmıĢtır (Çeviri Blog, 2020c). Yanı sıra, aynı gruptaki bir üye tarafından T.C. Sağlık
Bakanlığı‘nın yayımladığı ―COVID-19 Sözlüğü‖nün grupta paylaĢtığı görülmektedir (Ġdalı,
2021).
2.2.Psikolojik Sorunlar ve Diğer Sağlık Sorunları
Türkiye‘deki çevirmenlerin çevirmen platformlarda yaptıkları paylaĢımların bir kısmı
da COVID-19 sürecinde yaĢanan psikolojik sorunlarla ilgilidir. Proz.com‘daki Türkçe
forumlarda son 2 yıl içerisinde yapılan paylaĢımlar incelendiğinde, COVID-19 ile ilgili,
―Covid Deneyimlerim‖ (Bayraktar 2021),―Coronavirus Pandemic‖ (Kayhan, 2020b),
―ArkadaĢlar Nasılsınız?‖ (Doğan, 2020) konu baĢlıklarına rastlanmıĢtır. ―ArkadaĢlar
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nasılsınız?‖ (Doğan, 2020) konu baĢlıklı paylaĢımın altına, hastalığın ortaya çıkıĢından birkaç
ay sonra, bir çevirmen tarafından verilen aĢağıdaki yanıt, COVID-19 salgını ile birlikte
mecburi kılınan eve kapanmanın psikolojik etkileri ile ilgili bilgi vermektedir:
―…Evde kalmak COVID-19 bulaĢmasını minimize etmek için Ģüphesiz çok etkin bir
yöntem. Öte yandan, haftalarca sürekli olarak evde kalmak bence ruh sağlığımızı tehdit
edebilecek bir strateji çünkü özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Korkuyorum yakında
psikiyatristlerin randevuları daha da çok meĢgul olacak…‖ (Kayhan, 2020a)

COVID-19‘un ortaya çıkıĢından kısa bir süre sonra yapılan yukarıdaki çevirmen
paylaĢımı, psikolojik etkilerin kısa bir süre içerisinde belirdiğini göstermesi bakımından
dikkat çekmektedir. Zira bu ölümcül hastalık çıkalı daha birkaç ay olmuĢken, çevirmenin
evde kalmaktan bu denli bunalarak bunu psikolojik bir tehdit olarak görmesi, iki yıla yakın bir
süredir devam eden salgının psikolojik etkilerinin ne denli büyük olduğuyla ilgili fikir
vermektedir.
Bir kadın çevirmenin Facebook Çeviri Blog sayfasında yaptığı aĢağıdaki paylaĢım,
COVID-19 salgını ile birlikte gelen karantina sürecinde, ev ile ilgili sorumlulukların genelde
kadınlara yüklendiğine ve bu bağlamda yaĢanan psikolojik baskıya vurgu yapmaktadır:
―Evlerde durum hiç sanıldığı gibi olmuyor: çoğunlukla evde olduğumuz için üç öğün
yemek yapmak, ortalığı temizlemek, çocuk bakmak ya da bir yakınımızın bakım
sorumluluklarını üstlenmek bize düĢüyor. Bir de iĢbölümü, sorumlulukların yükünü
paylaĢmak karĢımıza çıkıyor. Bu sorumlulukların yükü genellikle zamanı daha değersiz
varsayılan kadınların üstüne kalıyor…‖ (Altınay, 2020)

Yukarıdaki paylaĢımın devamında gelen Ģu sözler, iĢ ile ilgili gelecek kaygısını gözler
önüne sermektedir: ―…ĠĢ bulamayacağız kaygısıyla hayatımızı düzenleyemiyor, geleceğimizi
düĢünemiyoruz.‖ (Altınay, 2020)
COVID-19 sürecinin psikolojik sorunların yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da neden
olduğunu söylenebilir. Facebook Çeviri Blog sayfasındaki bir çevirmen paylaĢımı, COVID19 salgını sürecinde maskenin kullanımının ardıl çeviri sürecini zorlaĢtırdığına ve özellikle de
nefes alıp vermeyi güçleĢtirerek kiĢiyi yorduğuna dikkat çekmiĢtir (AydoğmuĢ, 2020ç).
Bu çalıĢmada aktarılan çevirmen paylaĢımlarıyla, COVID-19 sürecinin neden olduğu
psikolojik etkiler ile diğer sağlık sorunlarının çok az bir kısmının açığa çıkarıldığı
unutulmamalıdır. Bu konunun baĢka çalıĢmalarla detaylı bir Ģekilde ele alınması, COVID19‘un çevirmenler üzerindeki psikolojik etkilerinin ve neden olduğu diğer sağlık sorunlarının
daha iyi anlaĢılması açısından önem arz etmektedir.
2.3.ĠĢ hacminin Azalması /ĠĢsizlik Sorunu / Ekonomik Sıkıntılar
Türkiye‘deki çevirmenlerin çevirmen platformlarında en çok yakındıkları sorunlardan
bir diğeri de iĢ hacmindeki azalma, iĢsizlik ve buna bağlı geliĢen ekonomik sıkıntılardır.
Facebook Çevirmenler - Çeviri Büroları - Çeviri ĠĢleri ve Ġlanlar grubunda, COVID-19‘un
ortaya çıkıĢından yaklaĢık 1 yıl sonra yapılan bir paylaĢım, salgın nedeniyle iĢlerin azaldığına
Ģu sözlerle dikkat çekmektedir: ―17 yıldan biraz daha uzun bir süredir Ġzmir'de serbest
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çevirmenlik yapıyorum. Ġngilizce-Türkçe dil çiftinde çalıĢıyorum. Salgın
baĢlangıcından beri açıkçası iĢlerimde yavaĢlamalar oldu…‖ (Çeviel, 2020).

hastalık

Facebook Çeviri Blog sayfasında sorulan ―Çevirmen sağlığı için tavsiye ve önerilerinizi
de paylaĢır mısınız?‖ (Çeviri Blog, 2020a) sorusuna verilen yanıtlar arasında, çeviri iĢ
hacminin azalmasına yönelik içeriklerin yer alması oldukça düĢündürücüdür. Çevirmen
sağlığı ile ilgili bu soruya verilen yanıtlardan bazıları Ģöyledir: ―Sözlü yapanların durumu
vahim, yazılıda da iĢ hacmi azaldı‖; ―Tam üretim yapamayan yabancı ticari iĢletmeler,
tercüme giderlerinde kısıntıya gidiyor. Uzun sürede bu etkiler daha belirgin olacak gibi.‖;
―yazılı çeviride daralma olmadı diyenler bunu neye dayanarak söylüyor çözebilmiĢ değilim.
En basitinden ithalat/ihracat durdu farkında mısınız? Bununla ilgili olan bütün sözleĢmeler,
gümrük belgeleri, bilimum sertifikaların bizzat kendileri düzenlenmediğinden dolayı haliyle
çevirisi de olmuyor.‖; ―Noter ve birebir sözlü tercüman çok büyük risk altında özellikle de
doğrudan yabancılarla ve yurt dıĢı bağlantılı çalıĢtıkları için‖ (Çeviri Blog, 2020).
Facebook Çeviri Blog sayfasında yapılan diğer bir paylaĢım ise sözlü çevirmenlerin
COVID-19‘dan ekonomik olarak çok daha fazla etkilendiklerine Ģu sözlerle vurgu
yapmaktadır: ―Koronavirüs sebebiyle yazılı çeviri sektörü yoğun hacmini kaybetse de büyük
bir düĢüĢ yaĢamadı fakat sözlü çeviri alanında çalıĢan meslektaĢlarımız durumdan oldukça
etkilendi‖ (Çeviri Blog, 2020b).
Facebook Çeviri Blog sayfasında, bir üye tarafından yapılan aĢağıdaki paylaĢım ise
COVID-19‘un neden olduğu belirsizliğe, ekonomik krize ve bu krizin etkilerine Ģu sözlerle
dikkat çekmektedir: ―…Zaten ekonomik kriz ve güvencesizlik ortamında zor ayakta
duruyorken Ģimdi yaĢadığımız belirsizlik çalıĢanlar üzerinde artık katlanılamayacak bir hal
aldı. Üstelik önümüzü görmek mümkün değil, sokağa çıkmaya baĢlasak bile ekonomik olarak
ne zaman normalleĢeceğimiz tamamen belirsiz‖ (Altınay, 2020).
Facebook Çeviri Blog sayfasında, baĢka bir üye tarafında yapılan diğer bir paylaĢım ise,
COVID-19 ile beraber gelen yasakların çeviri sektörüne ve çevirmenlere ekonomik açından
ne denli zarar verdiğini göstermektedir: ―…Ayrıca koronavirüs baĢından bu yana ağır aksak
da olsa iĢleyen sektör faaliyetleri yasak kapsamında tamamen durmuĢ, bu da geçim
problemini doğurmuĢtur. Her iki durumda da çeviri dünyası iĢinin baĢına geçmeli ve bu
konuda gerekli önlemler alınmalıdır‖ (Koçer, 2021).
Ekonomik olarak çevirmenleri sıkıntıya sokan diğer bir durumda evden çalıĢma
sürecinde, yeme-içme, elektrik, su ve internet gibi masrafların çevirmenlerin çalıĢtıkları
iĢletmelerce değil de çevirmenlerce karĢılanıyor olmasıdır. Facebook Çeviri Blog sayfasında,
bir üye tarafından paylaĢılan Ģu sözler, bu durumu gözler önüne sermektedir: ―…ÇalıĢtığımız
iĢletmeler ev içinde onlar için yaptığımız harcamaların (internet, elektrik, yemek vb.) hiçbirini
karĢılamıyor‖ (Altınay, 2020).
Ekmeğini sözlü çeviriden kazanan tercümanlar için toplantıların bir anda iptal edilmesi,
özellikle ekonomik açıdan oldukça endiĢe verici bir durum olarak görülebilir. Bir tercümanın
Facebook Çeviri Blog sayfasında yaptığı Ģu paylaĢım, etkinliklerin iptaline bağlı iĢsiz kalma
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riskine gönderme yapmaktadır: ―Bütün uluslararası toplantıların iptal edilmesi söz konusu
olabilir. Ġran'dan, Almanya'dan, Uzakdoğu'dan arkadaĢların anlattıkları Ģeyler korkunç. Hayat
durmuĢ vaziyette...‖ (AydoğmuĢ, 2020a)
Facebook Çeviri Blog sayfasında bir üye tarafından yapılan paylaĢım, COVID-19
sürecinin piyasayı alt üst ettiğine Ģu sözlerle vurgu yapmaktadır: ―YaĢamakta olduğumuz
zorlu Koronavirüs sürecinden dolayı maalesef piyasa alt üst olmuĢ durumda…‖ (Akın, 2020)
Facebook Çeviri Blog sayfasında yapılan diğer bir üye paylaĢımı, COVID-19‘un yeni
mezunların iĢ bulma sürecini daha da zorlaĢtırdığına vurgu yapmakta ve bu sorun için çözüm
yolları aramaktadır:―ĠĢ ilanı veren her yer en az 2-3 sene deneyimli birini istiyor. Biz yeni
mezun olmuĢ, COVID-19 dönemine denk geldiği için iĢ bulmakta daha da zorlanan,
mezuniyeti bile olmamıĢ mazlumlar ne yapsın?... Çözümleriniz neler?‖ (Toprak, 2020)
Her ne kadar COVID-19 süreci boyunca çevirmenler, genel olarak iĢ hacminde bir
azalma olduğunu aktarsa da, aĢılama ve alınan tedbirler çerçevesinde normale dönmeye
baĢlayan hayatla birlikte, çeviri iĢlerinin açılacağına dair bazı paylaĢımlara da rastlanmıĢtır.
Bu paylaĢımların özellikle geçtiğimiz son aylarda yapıldığını yinelemekte fayda vardır.
Örneğin; 7 Mayıs 2021 tarihinde, Facebook Çevirmenler - Çeviri Büroları - Çeviri ĠĢleri ve
Ġlanlar grubu sayfasında yapılan aĢağıdaki paylaĢım, çeviri iĢlerinin açılacağını
bildirmektedir:
―Pandemi tam kapanma ile baĢka bir boyuta taĢınırken, kamu sektöründen gelen iĢlerin
hacmindeki artıĢ ĢaĢkınlık yarattı. Bugün yaklaĢık öğle üzeri saat 11: 00 gibi telefonum
çaldı ve 17 Mayıs tarihine kadar yetiĢtirmemi tembihledikleri bir iĢi aldım. ĠĢ öngördükleri
tarihten önce tamamlanabilecek içerikte ancak, ülkenin baĢta turizm ve savunma sanayii ile
ilgili kamu kurumları 17 Mayıs sonrasına hummalı bir hazırlık yapıyor… Anlayacağınız 17
Mayıs sonrası iĢler açılacak. Çeviriniz bol ola !!‖ (Korkmaz, 2021)

2.4.Sosyal Güvencesizlik Sorunu
Karatabanoğlu (2020), güvencesizlik sorununun büyük bir çalıĢan kesimi kapsadığını
dile getirmekte ve evden çalıĢma ile birlikte bu sorunun derinleĢtiğini vurgulamaktadır.
Karatabanoğlu (2020)‘nun daha genel çerçevede, özellikle serbest çalıĢanlar için aktardığı
güvencesizlik sorununun, serbest çevirmenler için de büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun
COVID-19 sürecinde daha hissedilir bir hale geldiğini söylemek mümkündür.
Facebook Çeviri Blog sayfasında, bir üye tarafından yapılan paylaĢımda, sosyal
güvencesizlik sorunu ve bu sorunun etkilerinden bir tanesi Ģu sözlerle dile getirilmiĢtir:
―Çoğunlukla sosyal güvencemiz ve sabit ücretimiz olmadığından herhangi bir hastalık
ihtimali ya da beklemediğimiz bir masraf bizi dehĢete düĢürebiliyor‖ (Altınay, 2020).
Proz.com sitesinde, ―Büroya bağlı çalıĢan freelance çevirmen‖ konu baĢlığı altına
yapılan açıklamalardan biri, COVID-19 sürecinde derinleĢen güvencesizlik sorununa Ģu
sözlerle vurgu yapmaktadır:―…Bildiğim bir büro, korona sebebiyle, Ģu anda eski maaĢlı ve
SSK'lı çalıĢanlarını karakter bazında evden çalıĢan sözde 'freelance' lere döndürdü. Ayda belli
bir karakter baremini karĢıladıklarında iĢyeri onların SSK'larını ödüyor‖ (Keki, 2020).
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Facebook Çeviri Blog sayfasında yapılan diğer bir paylaĢım ise serbest çevirmenlerin
hastalığa bağlı çalıĢamamaları durumunda gelir elde edemediklerine dikkat çekmekte ve
sosyal güvence sorununu da kapsayan aĢağıdaki Ģu sorulara yanıt aramaktadır: ―Serbest
çevirmenlerin sosyal güvence altına girme yöntemleri ne olmalı ve hastalık sebebiyle (bazen
ailelerin yanında olmaları gerektiği de düĢünülerek) çalıĢamayacak durumda olmalarında
neler yapılmalı?‖ (Çeviri Blog, 2020ç)
3. Bulgular ve Değerlendirme
ÇalıĢma kapsamında yapılan araĢtırma neticesinde, Türkiye‘deki çevirmenlerin
COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunları, Facebook ―Çeviri Blog‖,―Çevirmenler - Çeviri
Büroları - Çeviri ĠĢleri ve Ġlanlar‖ grupları ile Proz.com Türkçe forumlarında dile getirdikleri
görülmüĢtür. Türkiye‘deki çevirmenlerin özellikle Facebook Çeviri Blog sayfasında konuyla
ilgili çok yoğun paylaĢımda bulunduklarını söylemek mümkündür. Buna karĢın, Facebook
―Çevirmen DayanıĢma‖ gurubu ile LinkedIn ―Çeviri Platformu‖nda konuyla ilgili herhangi
bir paylaĢıma rastlanmamıĢtır. Bununla birlikte, bir önceki bölümde açığa çıkarılan çevirmen
paylaĢımlarının, Türkiye‘deki çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları sorunlarla ilgili
fikir verdiğini ve bu bağlamda bir değerlendirme yapılmasına imkân tanıdığını söylemek
mümkündür.
Türkiye‘deki çevirmenlerin ilgili çevirmen platformlarda dile getirdikleri sorunlardan
biri, COVID-19 terimleri veya terminolojisiyle ilgili çeviri sorunları olmuĢtur. Bu doğrultuda,
çevirmenlerin ilgili platformlarda, terim sorunlarının çözümünde etkili olabilecek ve çeviri
sürecine katkı sağlayabilecek paylaĢımlarda bulundukları görülmüĢtür. Çevirmenlerin Türkçe
veya çok dilli COVID-19 terim sözlüklerini çeĢitli çevirmen platformlarında paylaĢmaları ve
kimi zaman da yabancı terimler için Türkçe karĢılıklar önermeleri, çevirmenlerin dayanıĢma
ve yardımlaĢma içerisinde terim sorunlarını çözmeye çalıĢtıklarını göstermektedir. Bazı terim
sorunlarının çevirmenlerin kendi çabalarıyla çözülmesi olağan ve beklenen bir durumdur
fakat çevirmenlerin kendi baĢlarına çözemeyecekleri terim sorunları nasıl çözülmelidir?
Bunun için, COVID-19 salgını gibi olağandıĢı durumlar için hazır bulunan terim komiteleri
kurulup, çok dilli terminolojilerin kısa sürede hazırlanması ve hizmete sunulması sağlanabilir.
Çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları ve çevirmen platformlarında sıkça dile
getirdikleri sorunlardan bir diğeri de psikolojik sorunlar olmuĢtur. COVID-19 salgını
nedeniyle alınan eve kapanma kararının özgürlüğü kısıtladığını ve bu durumun ruh sağlığını
tehdit edebileceğini aktaran paylaĢımlar olmuĢtur. Ayrıca, eve kapanma sürecinde ev iĢlerinin
genelde kadınlara yüklenmesinden dolayı kadınların kendilerini baskı altında hissettiklerine
ve iĢ bulamama olasılığına, belirsizliklere veya diğer nedenlere bağlı olarak, çevirmenlerde
gelecek kaygısının arttığına iliĢkin paylaĢımlar da yapılmıĢtır. Zeytinkaya da COVID-19
sürecinde, zorunlu kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamalarına bağlı olarak, sosyal iliĢkilerin
azaldığına, yalnızlık hissinin arttığına vurgu yapmıĢ ve salgının kaçınılmaz olan olumsuz
ruhsal etkilerinin uzun soluklu olacağının öngörüldüğünü aktarmıĢtır (2021: 28). Gürer ise
COVID-19‘un neden olduğu bireylerdeki korku ve kaygı seviyelerindeki artıĢa, Aker‘in
aktarımları aracılığıyla vurgu yapmıĢtır: ―Prof. Dr. Aker'e göre, gerek evden gerek normal
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Ģartlarda çalıĢan insanlarda bu süreçte, belirsizlik, beklentilerin iĢyerinde farklılaĢması,
iĢyerindeki arkadaĢlarından uzak kalma, sorumluluk duygusu, öfke, uyku, dikkat sorunları
gibi sebepler yüzünden korku ve kaygı seviyesi yükseldi‖ (Gürer, 2020).Yapılan baĢka bir
çalıĢmada da ―Salgın riski[nin] insanlarda korku, kaygı, öfke gibi olumsuz duyguları
tetikle[diği]‖ (Hatun, Dicle ve Demirci, 2020: 551) ortaya çıkmıĢtır.
Bazı çevirmen paylaĢımlarında da iĢ hacmindeki azalmaya, COVID-19 döneminde
derinleĢen iĢsizlik sorununa ve bu sorunlara bağlı beliren ekonomik sıkıntılara dikkat
çekilmiĢtir. Facebook Çeviri Blog sayfasında yapılan bir paylaĢımda, COVID-19 önlemleri
kapsamında sağlık için tavsiyede bulunulması rica edilmiĢ (Çeviri Blog, 2020a) fakat bu
paylaĢım altına yapılan yorumlar sağlıkla ilgili tavsiyelerden ziyade çeviri iĢi hacmindeki
azalmayı kapsamıĢtır. Bu durum, çevirmenlerin iĢ bulmak için ciddi sıkıntılar çektiklerine ve
ekonomik anlamda büyük sıkıntı içerisinde olduklarına iĢaret etmektedir. Öyle ki sağlık ile
ilgili bir soruya direkt iĢsizlik sorunuyla yanıt vermeleri, çevirmenlerin seslerini duyurma
çabaları olarak değerlendirilebilir. ĠĢ hacmi ve dolayısıyla gelirleri iyice azalan çevirmenler
için evden çalıĢma sürecine bağlı fatura giderlerindeki artıĢ da yaĢanan sorunlardan bir
diğeridir. Bununla birlikte, Yamaner (2020)‘in söyleĢi yaptığı çevirmenlerin bir kısmı, sözlü
çeviride ciddi bir azalma yaĢandığını ve hatta hiç iĢ olmama sorunuyla karĢılaĢıldığını
belirtmiĢlerdir. Ayrıca, Facebook Çeviri Blogsayfasında, ―Koronavirüs sebebiyle yazılı çeviri
sektörü yoğun hacmini kaybetse de büyük bir düĢüĢ yaĢamadı fakat sözlü çeviri alanında
çalıĢan meslektaĢlarımız durumdan oldukça etkilendi‖ (Çeviri Blog, 2020b) ifadelerini içeren
bir paylaĢımda bulunulması, çeviri sektöründe özellikle sözlü çeviri iĢ hacminde ciddi bir
düĢüĢ yaĢandığına iĢaret etmektedir. Dolayısıyla, her ne kadar yazılı çeviri iĢ hacminde düĢüĢ
yaĢandığına dair bazı çevirmen paylaĢımları olsa da genellikle sözlü çeviri iĢ hacminde düĢüĢ
olduğuna yönelik paylaĢımların yapılması, sözlü çeviri iĢ hacminde çok daha büyük bir düĢüĢ
olduğunu göstermektedir. ĠĢsizlik sorununun ve ekonomik sıkıntıların çözümü için çeviri
dünyasının gerekli adımları atması ve devletin atılan adımlara yanıt vererek destek sağlaması
gerekmektedir. ĠĢlevi bu denli büyük olan çeviri ve çeviri ile ilgili hiçbir Ģey ihmal
edilmemelidir.
COVID-19 salgını sürecinde yaĢanan iĢ iptalleri ile ilgili olarak, Yamaner (2020)‘in
söyleĢi yaptığı çevirmenlerden biri, mağdur organizasyon firmalarına devlet desteği
sağlanırken çevirmenlerin bu süreçte ―görünmez‖ kaldığına vurgu yapmıĢtır. (Kahraman
Duru‘dan aktaran Yamaner, 2020) dilemiĢtir. COVID-19 sürecinde sağlık çevirmenliği
hizmetinin durumunu açığa çıkarmak için yapılan bir anket çalıĢmasında sorulan ―COVID-19
iĢlerinizi nasıl etkiledi?‖ sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğunun ―Olumsuz yönde
etkiledi. Bazı iĢlerim iptal oldu‖ (ġan ve Kahraman Duru, 2020: 828) yanıtını vermesi,
çevirmenlerin çoğunun COVID-19 sürecinde iĢ iptalleriyle karĢılaĢtıklarını göstermektedir.
Anket sorusuna, ―…%11,3 çevirmenin ise hiç iĢ alamadığı yönünde yanıt ver‖mesi (ġan ve
Kahraman Duru, 2020: 829), COVID-19 sürecinde, sağlık çevirmenleri arasında dahi iĢsizlik
sorunuyla karĢılaĢan çevirmenler olduğunu göstermektedir.

247

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

Türkiye‘deki çevirmenlerin ilgili platformlarda sıkça dile getirdikleri sorunlardan bir
diğeri de sosyal güvencesizlik olmuĢtur. Özellikle serbest çalıĢanların güvencesizlik
sorunuyla daha fazla karĢılaĢtıklarını söylemek mümkündür. Türkiye‘deki serbest çalıĢanların
sorunları arasında, yasal düzenleme eksikliği ve bu eksikliğe bağlı sigortasızlık sorununu
sayılabilir: ―Türkiye‘de, freelance çalıĢanların haklarını ve emeklerini korumaya yönelik
hiçbir yasal düzenleme bulunmaması da çalıĢanların en önemli sorunlarından biri. Yasalarda
kendilerine yer bulamayan freelance çalıĢanlar sigortalardan faydalanamıyor….‖ (Ġpek, 2021).
Facebook Çeviri Blog sayfasında yapılan bir paylaĢımda geçen Ģu sözler, serbest
çevirmenlerin güvencesizlik sorununa ve bu sorun karĢısındaki yasal tepkisizliğe vurgu
yapmaktadır:―… Ancak yaptığımız her sohbette, her atölyede önümüze çıkan bariz bir engel
var: yasalar bizi görmezden geliyor, bizi güvencesiz yaĢamaya mahkum ediyor…‖ (Altınay,
2020). Daha önce yapılan bir çalıĢmada da çevirmenlerin COVID-19 sürecinde yaĢadıkları
güvence sorununa Ģu sözlerle dikkat çekilmiĢtir: ―Çevirmenler bu süre içinde herhangi bir
destek ve güvence kapsamında yer alamadıkları gibi, sektörde en 2020'nin Eylül ayından önce
bir normalleĢme sürecinin baĢlaması oldukça uzak bir olasılıktır‖ (ġan ve Kahraman Duru,
2020: 823).
―Dijital Tercüme Çeviri Sektörü Ġstatistikleri‖ne göre, çeviri sektöründeki zorluklar
arasında, ―DüĢük Ücretler[in] %87; Sağlık güvencesinin olmaması[nın] %50; ĠĢ
Bulamama[nın] %43,5; Olumsuz ĠĢ BaĢvuruları[nın] %41,3; Geç Ödemeler[in] %41,3‖
oranında yer aldığını görülmektedir (Kobya, 2021, 16.08-16.48). 2021 yılında aktarılan bu
istatistiki bilgiler, salgın sürecinde sorunların ne denli büyüdüğüne ayna tutmaktadır. Yapılan
baĢka bir çalıĢmada elde edilen bulgular da ―… Koronvirüs salgını nedeniyle insanların sosyal
hayatı[nın], yakın iliĢkileri[nin], ekonomik hayatı[nın] olumsuz yönde etkilen[diğini], yaĢam
rutinleri[nin] değiĢ[tiğini]‖ göstermiĢtir (Hatun vd., 2020: 551).
Bu çalıĢma kapsamında incelenen çevirmen platformlarındaki paylaĢımlardan yola
çıkarak, Türkiye‘deki çevirmenlerin COVID-19 sürecinde karĢılaĢtıkları sorunlar aĢağıdaki
gibi sıralanabilir:
-COVID-19 salgını sürecinde, yazılı çeviri ve özellikle de sözlü çeviri iĢ hacminin azalması
ve buna bağlı olarak çevirmenlerin risk altında olması
-ÇeĢitli nedenlerden dolayı (tam üretim yapamama vb.), bazı ticari iĢletmelerin tercüme
giderlerinde kısıntıya gitmesi ve bu durumun çeviri sektörüne ve çevirmenlere olumsuz
yansıması
-COVID-19 salgını ile birlikte gelen karantina sürecinde ithalat- ihracatın durması, bundan
dolayı sözleĢme, gümrük belgeleri, sertifikalar ve ilgili diğer belgelerin düzenlenememesi ve
bu durumun çeviri iĢlerinde azalmaya neden olması
-Özellikle yurt dıĢı bağlantılı çalıĢan çevirmenlerin COVID-19 sürecinde iĢ bulmada güçlük
çekmeleri ve bundan kaynaklı yaĢadıkları ekonomik sıkıntılar
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-COVID-19 salgını sürecinde evden çalıĢan çevirmenlerin elektrik, su, internet ve yeme-içme
gibi giderlerinin çevirmenlerin çalıĢtığı iĢletmelerce karĢılanmaması ve bu giderlerin
çevirmenlerin üstüne kalması
-COVID-19 salgını ile mecburi kılınan maske kullanımının, özellikle sözlü çeviri sürecini
zorlaĢtırması, maske kullanımından kaynaklı nefes alıp vermede yaĢanan güçlüğün
yorgunluğa neden olması ve bu durumun tercümanın performansına ve maneviyatına olumsuz
yansıması
- Bazı çevirmenlerin COVID-19 salgını sürecinde iĢ olmaması gerekçesiyle bürodan
çıkartılması ve güvencesiz kalması
- COVID-19 salgını çerçevesinde alınan karantina ve eve kapanma gibi kararların,
çevirmenlerin özgürlüğünü kısıtlaması ve sürekli evde kalmanın, depresyon, öfke, bunalım,
kaygı, korku gibi psikolojik sorunlarla daha sık karĢılaĢılmasına neden olması
-COVID-19 salgını ile birlikte ilk etapta neredeyse durma aĢamasına gelen hayatla birlikte,
çeviri iĢlerinin azalması, ekonomik sıkıntıların artması ve (özellikle yeni mezunlarda) iĢsizlik
sorununun derinleĢmesi ve buna bağlı yaĢanan gelecek kaygısı
-COVID-19 salgını ile ortaya çıkan belirsizlik ortamının çevirmenlerin kaygı ve korku
seviyelerinde artıĢa neden olması.
Sonuç
Bu çalıĢmada, ilk olarak, COVID-19 salgının çeviriye etkileri en genel hatlarıyla
aktarılmaya çalıĢılmıĢtır. Yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki özellikle sağlık alanında
çeviriye duyulan ihtiyaç artmıĢ ve sözlü çeviri iĢ hacmi, etkinlik iptallerine bağlı olarak, bir
dönem neredeyse yok denecek düzeye gelmiĢtir. Toplantı, sempozyum vb. etkinliklerin
uzaktan yapılmaya baĢlamasıyla, sözlü çeviri ortamı, aslında eskiden de var olan ama pek
revaçta olmayan, sanal ortama taĢınmıĢtır. Bu bağlamda, COVID-19 sürecinin sözlü çeviride
bazı değiĢikliklere yol açtığına değinilmiĢ ve salgının bitiminden sonra da uzaktan sözlü
çevirinin devam edeceğine vurgu yapılmıĢtır.
COVID-19 sürecinde Türkiye‘deki çevirmenlerin karĢılaĢtıkları sorunlar ile ilgili
olarak, çeviri iĢ hacminde (özellikle sözlü çeviride) yaĢanan düĢüĢ, ücretlerin geç yatırılması,
iĢsizlik, ekonomik sıkıntılar, sosyal güvence sorunu ve psikolojik sorunların çevirmenlerce
çeĢitli çevirmen platformlarında sıkça dile getirildiği görülmüĢtür. Ayrıca, COVID-19 terim
sorunları ile ilgili çevirmen paylaĢımlarına da rastlanmıĢtır. Yapılan çevirmen paylaĢımları,
aslında daha önce de var olan bazı sorunların COVID-19 sürecinde daha da derinleĢtiğini ve
daha belirgin hale geldiğini göstermiĢtir. COVID-19 ile ilgili çevirmen paylaĢımlarında
özellikle Ģu sorunlara dikkat çekilmeye çalıĢıldığı görülmüĢtür: iĢsizlik, iĢ hacmindeki
daralma ve bu bağlamda yaĢanan ekonomik sıkıntılar, bazı çevirmenlerin iĢ olmaması
gerekçesiyle bürodan çıkartılması ve güvencesiz kalması, sözlü çeviri iĢ hacminin aĢırı
düĢmesine bağlı yaĢanan maddi sıkıntılar, karantina ile birlikte evden çıkamamanın neden
olduğu psikolojik sorunlar, evden çalıĢmayla artan fatura ve yeme-içme gibi masraflar. Peki,
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bu sorunların çözümü için ne yapılabilir? Aslında çevirmenlerin, çeĢitli çevirmen platformları
aracılığıyla, dayanıĢma ve yardımlaĢma içerisinde bazı sorunlara çözüm aramaya çalıĢtıklarını
söylemek mümkündür. Terim sorunlarının çözümü için terim sözlüklerinin paylaĢılması, yeni
mezunların veya çevirmen adaylarının sorularına yanıt verilerek önerilerde bulunulması vb.
paylaĢımlar çevirmenlerin kendi içlerinde çözebilecekleri sorunları dayanıĢma içerisinde
çözme çabasına iĢaret etmektedir. COVID-19 sürecinde derinleĢen iĢsizlik sorunu, çevrimiçi
çalıĢan çeviri firmalarının istihdam ilanları yayımlamaları ve çevirmenlerin birbirlerine iĢ
paslamaları gibi seçeneklerle kısmen çözülebilir. Bununla birlikte, çevirmenlerin kendi
baĢlarına çözemeyecekleri sorunlar nasıl çözülebilir? Psikolojik sorunların çözümü için
çevrimiçi psikolojik destek hizmeti sağlanabilir ve bu hizmet yaygınlaĢtırılabilir.
Güvencesizlik sorununun çözümü için ilk olarak kayıt dıĢı çalıĢmanın önüne geçmek
gerekmektedir. Bunun için yasal düzenlemelere gidilmelidir. Çevirmen odasının kurulması
çevirmen yasasını da beraberinde getirecek ve yasal mevzuatlar, haklar ve yükümlülükler
açısından koruma sağlayarak bazı sorunların çözümünde de etkili olabilecektir. COVID-19
salgını döneminde derinleĢen ve daha görünür hale gelen bazı sorunlar, yasal düzenlemelerin
ne kadar önemli olduğunu ve mevzuat eksikliklerinin neden olduğu kayıpları bir kez daha
ortaya koymuĢtur. Sonuç olarak, sorunların çözümü için, Türkiye‘de çevirmen odasının
kurularak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karĢımıza
çıkmaktadır.
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YABANCI DĠL OLARAK MACARCA ÖĞRETĠMĠNDE EKLER VE
DURUM VE ĠYELĠK EKĠ KULLANIMINDA KARġILAġILAN
GÜÇLÜKLER ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
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Özet
Macar dilindeki ek türleri ana hatlarıyla ―jel‖, ―rag‖ ve ―képző‖ ek türleri olarak
karĢımıza çıkmaktadırlar. ―Jel‖ adıyla anılan ek grubu, isme ve fiile gelen ekler olmak üzere iki
ana gruba ayrılır ve Türkçe‘deki çoğul eki, iyelik eki; geçmiĢ zaman ve emir, dilek-Ģart-istek kip
eklerini karĢılar. ―Képző‖ ek grubu ise türetme ek gruplarından olup yeni sözcük türlerinin
oluĢturulması için kullanılan yapılardır. Bir diğer grup olan ―rag‖ ek türü ise genel bir ayrım ile
kiĢi ve durum ekleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu ek gruplarından ―jel‖ kategorisinde
incelenen iyelik eki kullanımının çoğul biçimi (többes birtokos jel) Macarca‘da Türkçe‘den
farklı olarak müstakil bir ek ile karĢımıza çıkmaktadır. Bu farklılık nedeniyle ―többes birtokos
jel‖ ile ―többes jel‖ (çoğul eki) kullanımları Macarca öğretimi sırasında öğrenciler tarafından
karıĢtırılabilmektedir. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer ek türü ise Macarcada
―esetrag‖ olarak adlandırılan durum ekleridir. Zira Macar dilinde yer alan bu hal eklerinin sayısı
Türkçedeki hal eklerinden epey fazladır. Bu durum ise yabancı dil olarak Macarca öğretimi
sırasında doğru ekin tercih edilmesini zorlaĢtıran etkenlerden biri olarak karĢımıza çıkmakta ve
doğru durum ekinin seçilmesi konusunda daha dikkatli olunmasını gerektirmektedir.
ÇalıĢmamızda öncelikle Macar dilindeki ek türlerinin sınıflandırılması ve örneklerle anlatımı
yapılacak, ardından Türkçe ve Macarca‘daki ek türlerinde görülen benzerlikler ve farklılıklara
kısaca değinilecek ve son olarak ise Macarcada ―rag‖ ek grubu içerisindeki ―esetrag‖ ek türü ile
―jel‖ ek grubunda yer alan ―többes birtokos jel‖ ek türünün öğretimi sırasında karĢılaĢılan
güçlüklere değinilecek, dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Macarca, Ġyelik Eki, Durum Eki, Jel, Rag.

AN EVALUATION ON SUFFIXES AND DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN
USING CASE SUFFIXES AND POSSESSIVE SUFFIXES IN TEACHING
HUNGARIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
Abstract
The suffix types in the Hungarian language are basically ‗jel‘, ‗rag‘ and ‗képző‘. The
suffix group called ‗jel‘ is divided into two main groups as suffixes to the noun and verb, and
*
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this suffix type is used instead of plural suffix, possessive suffix, the imperative, and the
desiderative in Turkish. As for the ‗Képző‘ suffix type,it is one of the derivative suffix groups
and used to form new types of words. Another group the ‗rag‘ suffix type, with a general
distinction, is divided into two as personal and case suffixes. The plural form of the use of the
possessive suffix (többes birtokos jel), which is examined in the category of ‗jel‘, appears in
Hungarian as a seperate suffix, unlike Turkish. Due to this difference, the use of ‗többes
birtokos jel‘ and ‗többes jel‘ (plural suffix) can be confused by students during Hungarian
teaching. Another type of suffix that needs to be put emphasis on is the case suffixes called
‗esetrag‘ in Hungarian because the number of these case suffixes in the Hungarian language is
considerably higher than the case suffixes in Turkish. This situation emerges as one of the
factors that makes Hungarian as a foreign language and it it requires to be more careful to
choose the correct suffix. In our study, firstly, the classification of the suffix types in the
Hungarian language and the explanation with the examples will be made, then the similarities
and differences in the suffix types in Turkish and Hungarian will be mentioned, and lastly the
difficulties encountered during the teaching of the ‗esetrag‘ suffix type in the ‗rag‘ suffix group
and the ‗többes birtokos jel‘ suffix type in the ‗jel‘ suffix group in Hungarian will be mentioned
and the points to be taken into consideration will be explained.
Keywords: Hungarian Language, Possessive Suffix, Case Suffixes, Jel, Ragu.

GiriĢ
Macar dilinde üç temel ek türü bulunmaktadır. Bunlar: jel, rag ve képző adlarıyla
anılmaktadır. Jel kategorisindeki ekleri Macarcada çoğul ekleri, iyelik ekleri, geçmiĢ zaman
eki, istek kipi ve emir kipi ekleri oluĢturmaktadır. Rag ek türü ise kiĢi ve durum eklerinden
oluĢmaktadır. Képző adıyla anılan tür ise sözcük türetmeye yarayan eklerden oluĢmaktadır.
Bu ek türleriyle isim, fiil, sıfat türetilebilmektedir, képző ek türü Türkçedeki yapım eki
görevinde olan eklerle aynı iĢlevi gerçekleĢtirmektedir.
Sunumumuzda Macar dilindeki ek türleri anlatılırken tüm bu ek gruplarını kullanım
özellikleriyle tek tek anlatmak kısa süre içerinde mümkün olmadığından bu ek grubunda yer
alan eklerin genel bir özeti yapılacaktır. Eklerin alt kategorizasyonu yahut tüm eklerin
gösterimi oldukça geniĢ ve büyük zaman isteyen bir konu olduğundan genel ve kısıtlı bir
anlatım yapılarak özel ve istisnai durumlardan ziyade ek türleri ana hatlarıyla açıklanabilecek,
bu ek türlerinin kısa bir takdimi yapılacaktır.
1. Ana Hatlarıyla Macarcada Ek Türleri ve Öğretimi Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
Ġlk ek grubumuz ―jel‖ adıyla karĢımıza çıkmaktadır. Jel sözcüğü Macarcada ―işaret,
im; belirti, gösterge, ipucu, bulgu...‖ anlamlarına gelmektedir (Benderli vd, 2013: 385) ve
isme ve fiile ekleniĢ biçimlerine göre iki ana kategoride sınıflandırılabilirler: Többes
jel/többes szám (çoğul eki) ve birtokos jel (iyelik eki) ad soylu sözcüklere eklenen gruptadır.
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Fiile gelen jel ek türlerini ise múlt idő (geçmiĢ zaman), felszólító (emir kipi) ve feltételes
(istek kipi) ek türleri oluĢturmaktadır.
Macarcada çoğul eki gövdede yer alan isme -k, -ok,-ek,-ök,-ak ek gruplarından uygun
ekin getirilmesiyle yapılır. Sözcüğün son sesinin ünlü ya da ünsüz olması ve istisnai durumlar
dıĢında genel kural olarak ses uyumu kuralları gelecek uygun eki belirlemektedir. Örnekler:
gyerek+ek=gyerekek (çocuk+lar=çocuklar) / kefe+k=kefék (fırça+lar=fırçalar) / író+k=írók
(yazar+lar=yazarlar) / Török+ök=Törökök (Türk+ler=Türkler) / Magyar+ok=Magyarok
(Macar+lar=Macarlar) /hal+ak=halak (balık+lar=balıklar) … Ġstisnai kullanımlar ve ses
düĢmesi/değiĢimi için ise birkaç örnek verebiliriz: tó-tavak (göl-göller), iker-ikrek (ikizikizler), víz-vizek (su-sular), majom-majmok (maymun = maymunlar) …
Macarcada çoğul eki kullanımının istisnai durumları dıĢında Türkçe anadiline sahip
öğrenenler tarafından genellikle kolay anlaĢıldığı, ancak sözdiziminde diğer sözcük türleri
(ör.iĢaret zamiri) ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunması gerektiği muhakkaktır. Zira
Macarcada çoğul ekinin cümle içerisinde diğer sözcük türleri ile kullanılması sırasında dikkat
edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlardan ilk akla geleni Türkçe anadiline
sahip öğrenenlerin nispeten daha sık zorlandıkları/yahut unutabildikleri nokta çoğul eki almıĢ
bir sözcüğe iĢaret zamiri eklenmesi sırasına karĢımıza çıkar. Macarcada Türkçeden farklı
olarak bir sözcüğü niteleyen iĢaret zamiri, Ģayet iĢaret ettiği sözcük çoğul eki almıĢsa çoğul
biçimiyle kullanılmaktadır. Ġlgi zamiri, soru zamiri vb. zamir türlerinde de bu özelliği
görüyoruz. Aynı Ģekilde Macarcada iĢaret zamiri iĢaret ettiği sözcüğün üzerindeki durum
eklerini de sırasıyla alır.
Örnek: Ezek az asztalok újak (Erdős-Prileszky, 1997: 39) (Kelimeler: /ez=bu/
ezek=bunlar/ asztal=masa/ asztalok=masalar/ új=yeni/újak=yeniler; Türkçesi: ―Bu masalar
yeni‖/ Macarlar Ģu Ģekilde düĢünerek cümle oluĢtururlar: ― ! bunlar masalar yeniler‖, yani
masa kelimesinin üzerindeki çoğul eki diğer sözcük türlerinin kullanımını etkilemiĢtir, ancak
elbette Türkçeye çeviride ―bu masalar yeni/yeniler ―Ģeklinde bir çeviri yapılmalıdır
Ezek
kék
füzetek
(Erdős
vd
1979:
26)
(Kelimeler:
kék=mavi/
füzet=defter/füzetek=defterler/ Türkçesi: ―Bunlar mavi defterler‖. Bu örnekte Macarca ile
Türkçenin çeviri uyumlu oldukları görülmektedir).
Bir diğer ―jel‖ ek türü ―birtokos jel‖ adıyla karĢımıza çıkmaktadır. Birtokos sözcüğü
birtok adından -os yapım eki ile türetilen bir sözcüktür. Birtok kelimesi Macarcada ―mal,
mülk, emlak; toprak mülkiyeti, çiftlik; arsa, arazi mülkiyeti‖ anlamına gelmektedir (Benderli
vd, 2013: 90). Birtokos sözcüğü ise ―iye, sahip, malik, mal/mülk sahibi; elinde/zilyetinde
bulunduran…‖ anlamına gelir (Benderli vd, 2013: 90). Macarcada iyelik eki tekil (egyes
birtokos jel) ve çoğul iyelik eki (többes birtokos jel) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Çoğul
iyelik eki ise Macarcada Türkçeden farklı olarak çoğul eki (többes jel/szám) ile değil,
müstakil bir ek olan çoğul iyelik eki (többes birtokos jel) ile yapılmaktadır.
Egyes birtokos jel kullanımı Türkçedeki kullanıma benzerdir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus üçüncü çoğul Ģahısta sahip olunanın tekil olduğudur, zira çeviri sırasında
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benzer ses yapıları nedeniyle sahip olunan nesnenin de çoğul olduğu yanılgısına
düĢülmemelidir. Bu ekler de ses uyumuna uygun bir biçimde gövdeye eklenirler.
Örnekler (egyes birtokos jel): Ġnce ses için: emlékem (hatıram)/emléked (hatıran)
/emléke (hatırası)/ emlékünk (hatıramız) /emléketek (hatıranız) /emlékük (! hatıraları -onların
hatırası- anlamında, anlamsal açıdan sahip olunan hatıra tekil bu hatıraya sahip olanlar
çoğuldur). Kalın ses için: házam (evim)/ házad (evin) /háza (evi) / házunk (evimiz) / házatok
(eviniz) / házuk (! onların evi).
Örnekler (többes birtokos jel): ince ses için: emlékeim / emlékeid/emlékei/
emlékeink/emlékeitek /emlékeik. Kalın ses için:házaim / házaid /házai / házaink / házaitok /
házaik. Bu kategoride sahip olunanlar çoğuldur.
Görüldüğü üzere iyelik ekleri gövdeye ses uyumuna uygun bir biçimde gelmektedir.
Ġstisnai örnekler dıĢında bu bakımdan Türkçe iyelik eki kullanımıyla uyumludur. Egyes
birtokos jel kullanımı Türkçedeki kullanıma benzer bir yapıda olup sadece çeviri sırasında 3.
çoğul Ģahısta (ör.emlékük/házuk) sahip olunanın tek olduğu belli olacak yahut karıĢıklığa yer
vermeyecek bir tercüme tercih edilmelidir.
Többes birtokos jel kullanımı ise Türkçeden farklıdır ve Türkçe anadilli öğrenenler
tarafından yanılgıya düĢülebilecek bir kullanım alanını oluĢturmaktadır. Macarcada
Türkçeden farklı olarak iyelikte çoğulluk Türkçedeki gibi çoğul eki+iyelik eki ile değil,
müstakil ek gruplarıyla yapılır. Bu nedenle çoğul iyelik eki kullanımı sırasında Macarca
öğrenen Türkçe anadili sahipleri iyelik eklerini többes szám yani çoğul ekinden seçmemek
konusunda dikkatli olmalıdırlar. Bu ―jel‖ ek grubu içerisinde en çok dikkat edilmesi gereken
konuların baĢında gelir. Többes birtokos jel kullanımının Türkçeden farlı olduğunun ve
müstakil bir ekinin olduğunun mutlaka tekrarlanması ve çok sayıda örnekle pekiĢtirilmesi
gerekmektedir. Konunun daha iyi anlaĢılması için iki dilin iyelikte çoğulluğu nasıl
kullandığına bakabiliriz:
Türkçe

Macarca

kitap

könyv

kitaplarım

könyveim

ad+çoğul eki+iyelik eki

ad+çoğul iyelik eki

kitap+lar+ım

könyv+eim

Türkçe ve Macarca arasında ek kullanımları açısından en önemli benzerlik eklerin
istisnai durumlar haricinde ses uyumuna uygun biçimde gövdeye gelmesidir. Yani Macarcada
da Türkçedeki gibi bir ekin ses uyumuna uygun değiĢik varyasyonları mevcuttur ve
gövdedeki ses uyumuna uygun düĢen bir varyasyon tercih edilir. Örneğin Türkçede çoğul eki
ses uyumuna göre -lar yahut -ler biçiminde karĢımıza çıkar ve hangi eki kullanacağımız eki
getireceğimiz sözcüğün ses uyumuna göre belirlenir. Macarcada da durum bu Ģekildedir.
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Farklı varyasyonları olan ekten öncelikli olarak -genel kurala göre-ses uyumuna uygun olanı
tercih edilir.
Jel ek türünün ikinci ana kategorisini fiile eklenenler oluĢturur. Macarcada fiillere
gelen ―jel‖ ek türleri geçmiĢ zaman (múlt idő jel) ve kip eklerinden emir (felszólító-módl) ve
istek kipidir (feltételes mód). Macarcada geçmiĢ zamanı gösteren ―jel‖ yani ―iĢaret”-t, -tt,ott,-ett,-ött ekleriyle; istek kipinde -na,-ne biçimleriyle; emir kipinde ise -j ekiyle kendini belli
eder. Bu çok genel bir tanımlamadır. Zira Macarcada fiil çekimleri (istisnai haller dıĢında)
Türkçeden farklı olarak nesnenin belirli yahut belirsiz olmasına göre belirli fiil çekimi
(tárgyas ige ragozás) ve belirsiz fiil çekimi (alanyi ige ragozás) olmak üzere iki Ģekilde yapılır
(ancak her fiilin belirli çekimli biçimi olmayabilir). Dolayısıyla kip ve zaman olarak fiil
çekimlerinin iki farklı biçimi, yani belirli ve belirsiz çekimleri mevcuttur. Bu ise Türk ve
Macar dili arasındaki en temel yapısal farklılıklardan biridir. Macar dilinde filler üzerindeki
―jel‖ ek türlerini örneklerle kısaca Ģu Ģekilde gösterebiliriz:
GeçmiĢ zaman (múlt idő jel): Belirsiz çekim örnek:énekeltem (Ģarkı söyledim)
énekeltél (Ģarkı söyledin) / énekelt(Ģarkı söyledi /énekeltünk (Ģarkı söyledik) / énekeltetek
(Ģarkı söylediniz) / énekeltek (Ģarkı söylediler)
Belirli çekim örnek: énekeltem / énekelted / énekelte / énekeltük / énekeltétek /
énekelték
GeçmiĢ zaman Macarcada tek bir biçimde karĢımıza çıkar, ancak Türkçemizde geçmiĢ
zamanın birden fazla varyasyonu olduğu için Macarca anadiline sahip olan birinin Türkçede
doğru geçmiĢ zamanı kullanması Türkçe anadilli birinin Macarcada bunu uygulamasından
çok daha dikkat gerektiren bir konudur. Bu bakımdan Macarcadan Türkçeye çevirilerde daha
dikkatli olunması, semantik yapının bu bakımdan doğru analiz edilmesi gerekir.
Feltételes-mód: istek kipi eki ise Macarcada fiiller üzerinde belirsiz ve belirli
biçimleriyle Ģu Ģekilde karĢımıza çıkar:
(parkol: park etmek)
Belirsiz çekim örnek: parkolnék /parkolnál/ parkolna/ parkolnánk / parkolnátok /
parkolnának
Belirli çekim örnek: parkolnám /parkolnád /parkolná /parkolnánk /parkolnátok /
parkolnák
“Mit szeretnélcsinálni?Rajzolni szeretnék” (Hlavacska vd., 1993: 114).
Macarcada Türkçeden farklı olarak istek kipinin geçmiĢ zamanla kullanımında
(Ör:…saydım/…saydı gibi) geçmiĢ zaman eki+volna sözcüğü ile birlikte kullanılır,
Türkçedeki gibi kip eki+geçmiĢ zaman eki kullanılmaz. Örneğin:
Okusaydım

Olvastamvolna (-tam geçmiĢ zaman eki+volna)
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Felszólító-mód (emir kipi): iĢareti -j‘dir. Bu ses bazı seslerden sonra geldiğinde
değiĢime uğrar (Örn. -z, -sz, -s, -ít gibi).
Belirsiz çekim: várjak / várj(ál) / várjon / várjunk / várjatok / várjanak
Belirli çekim: várjam / vár(ja)d / várja / várjuk / várjátok / várják
Görüldüğü üzere Türkçe ve Macarca arasında emir kipi kullanımındaki en büyük fark
Macarcada her kiĢi zamiri için emir kipinin çekimlenebiliyor olmasıdır. Yani Macarcada
Türkçeden farklı olarak ben ve biz zamirlerinin de emir kipi çekimleri mevcuttur. Ayrıca
burada bir hususu daha belirtmek yerinde olacaktır. Gerek emir kipinde gerekse diğer fiil kip
ve çekimlerinin olumsuzluk takısıyla kullanılmasında da Türkçe ile Macarca arasında belirgin
bir fark vardır. Türkçede olumsuzluk -ma, -me eki ile yapılırken Macarcada olumsuzluk ayrı
bir sözcükle ―nem‖ ile yapılır. Emir kipinde bu olumsuzluk ―ne‖ biçimini alır. Örneğin:
okuyorum – okumuyorum

olvasok – nem olvasok

(olvas: okumak)

beszélj! ne beszélj!

(beszél: konuĢmak)

Emir kipinde ise:
konuĢ! – konuĢma!

Macar dilindeki ana ek kategorilerinden birini de képző adıyla anılan ekler
oluĢturmaktadır. Bu ek grubu büyük ölçüde Türkçedeki yapım eklerinin iĢlevini
görmektedirler. Bu ek grubu ile çok sayıda yeni sözcük türetilebilir. Oldukça fazla sayıda olan
bu eklere sözcük türlerinin değiĢimlerine göre birkaç örnek verebiliriz:
hal (balık) - hal+ász= halász (balıkçı) bu durumda-ász képző ek türü olup burada
isimden isim yapılmıĢtır.
ének (Ģarkı) - ének+el=énekel (Ģarkı söylemek) bu durumda -el képző ek türü ile
isimden fiil yapılmıĢtır.
beszél (konuĢmak) - beszél+get= beszélget (sohbet etmek) bu durumda -get képző ek
türü ile fiilden fiil yapılmıĢtır.
ír (yazmak) - ír+ó= író (yazar) bu durumda -ñ képző ek türü ile fiilden isim
yapılmıĢtır.
Macarcada da Türkçedeki gibi yapım eki olarak düĢünebileceğimiz képző ek türleri
birkaç varyasyonla karĢımıza çıkabilir: -ság, -ség gibi, yahut -ó, -ő ekleri gibi, bu eklerden ses
uyumuna uygun varyasyon tercih edilir: orvos: doktor; orvosság (doktorluk) / beteg: hasta;
betegség (hastalık). Bu ek türünün Türkçe anadilli öğrenenler için genellikle rahat anlaĢıldığı
düĢünülmektedir. Türkçe ve Macarcada yapım eki kullanımını karĢılaĢtıracak olursak
Türkçede isimden fiil yapmak için daha ziyade yardımcı fiilin tercih edildiğini, Macarca da
ise bunun büyük ölçüde eklerle yapıldığını görürüz. Bu sebeple képző ek türü kullanımında
zaman zaman özellikle isimden fiil yapılması sırasında Türkçe anadilini konuĢan öğrenenler,
Türkçe dil yapısına uygun bir düĢünce ile isimden fiil yapmak için gövdeye ek getirmek
yerine hatalı bir biçimde yardımcı fiiller kullanabilmektedirler.
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Macar dilinin ―rag‖ ana sınıfında yer alan ―esetrag‖ ek grubu bir diğer önemli bölümü
oluĢturmaktadır. ―esetrag‖ ek grubu Türkçedeki durum/hal ekleri olarak karĢımıza
çıkmaktadır ve Macarcada bu ek grubu aynı zamanda fiil bağlamı (ige-vonzat) olarak da
kullanılmaktadırlar. Türkçe anadiline sahip Macarca öğrenenlerin ek seçiminde oldukça
dikkatli olması gerekmektedir, zira Macarcada Türkçeden fazla sayıda durum eki vardır ve
doğru durum ekinin seçilmesinde zaman zaman çeĢitli güçlüklerle karĢılaĢılmaktadır. Bu
bakımdan durum ekinin öğretilmesi sırasında çok detaylı ve örneklerle zenginleĢtirilmiĢ bir
anlatım tercih edilmeli, yanılgıya düĢülebilecek konularda uygulama ve pratiklere ağırlık
verilmelidir.
Macarcada durum ekleri birkaç farklı kategoride toplanır. Bunlardan ilk grubu
Türkçedeki hal eklerinin karĢılığı olarak niteleyebileceğimiz durum ekleri alır. Nerede?
Nereden? Nereye? sorularına cevap olacak durum eklerinin sayısı Türkçeye göre fazladır.
Macarcada her bir soruya yanıt oluĢturabilecek üçer durum eki bulunmaktadır. Bunları Ģu
Ģekilde gösterebiliriz:
“Nerede?” Sorusuna cevap olarak Türkçedeki ek grubu: -da, -de ekleridir. Macarcada
ise ―nerede?” “hol?” demek olup 3 farklı ek grubundan uygun olan varyasyon ses uyumu
kuralına göre gövdeye getirilir, Hol?= -ban, -ben / n,-on,-en,-ön / -nál, -nél.
“Nereden?” Sorusuna cevap olarak Türkçedeki ek grubu: -dan, -den ekleridir.
Macarcada ise ―nereden?” “honnan?” demek olup 3 farklı ek grubundan uygun olan
varyasyon ses uyumu kuralına göre gövdeye getirilir, Honnan?= -bñl, -ből / -rñl, -ről / -tñl, től.
“Nereye?” Sorusuna cevap olarak Türkçedeki ek grubu: -a, -e ekleridir. Macarcada
ise ―nereye?” “hova?” demek olup 3 farklı ek grubundan uygun olan varyasyon ses uyumu
kuralına göre gövdeye getirilir, Hova?= -ba, -be / -ra, -re / -hoz,-hez,-höz.
Burada önemli olan hangi durum ekinin uygun olduğunun tespitidir. Macarcadan
Türkçeye yapılan aktarımlarda Türkçede Nerede? Nereden? Nereye? sorularına verilecek
yanıtların her biri için tek durum eki kullanılacağından durum eki kullanımı bu tür çeviride
rahatlıkla yapılırken, Türkçeden Macarcaya çeviride durum eki kullanımı eklerin bu dilde
fazla olması nedeniyle dikkat gerektirmektedir. Burada hangi durum ekinin hangi ada
eklenebileceğinin doğru tespiti gerekir. Ġstisnai ve özel kullanımlar dıĢında çok genel bir
çerçeve çizecek olursak bu eklerle ilgili Ģunları söyleyebiliriz:
Hol?(Nerede?) sorusu için verilecek cevaplardaki durum ekleri
-ban, -ben:
-n,-on,-en,-ön:
-nál, -nél:

Türkçedeki -da/-de durum ekini karĢılar, bir Ģeyin içinde
Türkçedeki -da/-de durum ekini karĢılar, bir Ģeyin üzerinde
Türkçedeki -da/-de durum ekini karĢılar, bir Ģeyin yanında, yakınında

Honnan?(Nereden?) sorusu için verilecek cevaplardaki durum ekleri
- bñl, -ből:

Türkçedeki -dan/-den durum ekini karĢılar, bir Ģeyin içinden
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-rñl, -ről:
-tñl, -től:
yakınından

Türkçedeki -dan/-den durum ekini karĢılar, bir Ģeyin üzerinden
Türkçedeki -dan/-den durum ekini karĢılar, bir Ģeyin yanından,

Hova?(Nereye?) sorusu için verilecek cevaplardaki durum ekleri
-ba, -be:

Türkçedeki -a/-e durum ekini karĢılar, bir Ģeyin içine

-ra, -re:

Türkçedeki -a/-e durum ekini karĢılar, bir Ģeyin üzerine

-hoz, -hez, -höz:

Türkçedeki -a/-e durum ekini karĢılar, bir Ģeyin yanına, yakınına

Örnekler:
“Hol van a táska? A táska a szekrényben van” (Erdős-Prileszky, 1997: 24)
“Hol van a telefon? A telefon az asztalon van” (Erdős-Prileszky, 1997: 24)
“Hova megy?A postára” (Erdős-Prileszky, 1997: 28)
“Hova megy Péter? Péter a boltba megy” (Erdős-Prileszky, 1997: 29)
“A tanár bemegy a tanterembe” (Erdős vd, 1979: 94)
“Honnan jön Éva? Éva a boltból jön” (Erdős-Prileszky, 1997: 39)
“Honnan jönnek a gyerekek? A gyerekek az iskolából jönnek” (Erdős vd, 1979: 99).

Nerede? Nereden? Nereye? Sorularının cevabı dıĢında da Macarcada ―esetrag‖ ek
türleri vardır. Bunlardan en önemlisi Macarcadaki nesne eki olan -t (-ot,-et,-öt-at) ekidir.
Bunun dıĢındaki esetrag ek türüne örnek verecek olursak -val,-vel (Türkçedeki ―ile‖ karĢılığı),
-ért (Türkçedeki ―için‖ kaĢılığı), -nak, -nek (Türkçedeki “-ın, -in” karĢılığı), -ként
(Türkçedeki ―olarak‖ karĢılığı)…
Durum eklerinin kullanımı ile ilgili olarak Macarca ve Türkçedeki en büyük farkın
görüldüğü üzere Macarcadaki ek fazlalığı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elbette burada daha
önce többes jel ile ilgili bölümde açıkladığımız bir özelliğin tekrar altını çizmemiz
gerekmektedir. Macarcada zamir kullanımı sırasında (ĠĢaret zamiri -mutató névmás-, ilgi
zamiri -vonatkozó névmás-, soru zamiri -kérdő névmás-, kiĢi zamiri -személyes névmás-…
gibi) bu zamirler de iĢaret ettikleri isimdeki durum eklerini aynı Ģekilde üzerlerine alırlar ve
bu da zamirlerin durum eki ile birleĢmiĢ yeni biçimlerini oluĢturur. Dolayısıyla Macarcada
hem durum eklerinin sayısı hem de doğal olarak bu durum eklerinin zamirle birleĢmiĢ
biçimleri Türkçeye oranla çok daha fazladır. Bu sebeple hem durum eklerinin hem de
bunların zamirlerde kullanımının örneklerle pekiĢtirilmesi ve sık tekrar edilmesi, pratik
yapılması önem arz etmektedir.
Örnek:
―Abban az osztályban, amelyikbe Gabi jár, huszonnégy gyerek van‖ (Erdős vd.1979:
139)
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―Péter azt a kenyeret keri, amelyik az első polcon van‖ (Erdős vd.1979: 196)
Son olarak sunumumuzu sonlandırmadan önce birkaç cümle ile Macarcada Türkçeden
farklı olan iki hususa daha değinmek istiyorum. Bunlardan ilki Macarcada Türkçeden farklı
olarak karĢımıza çıkan ―igekötő‖ yani fiil önekleridir. Macarcadaki fiil önekleri Türkçeye
çeviri sırasında Türkçede bu ek türünün kullanılmaması nedeniyle daha ziyade zarf sözcük
türü olarak karĢımıza çıkmaktadırlar. Örneğin Macarca ―megy‖ fiili gitmek anlamına gelir, bu
fiilin önekli biçimlerinin Türkçe karĢılığına bakacak olursak bemegy:içeri girmek, lemegy:
aşağı inmek gibi. Ayrıca Macarcada sıfat derecelendirme de Türkçeden farklı olarak eklerle
yapılmaktadır. Örneğin Macarcada ―kis‖ sözcüğü ―küçük‖ anlamına gelmektedir. Bu sıfatı
derecelendirirken Ģu ekler kullanılır: kis+ebb: kisebb (daha küçük)/ leg+kis+ebb (en küçük). bb/-abb/-ebb/-obb gibi eklerden ses uyumuna uygun varyasyon sıfata eklenerek Türkçedeki
―daha ….‖ karĢılığını verirken sıfatın önüne leg- eklenerek aynı ekin getirilmesiyle
(leg+sıfat+-bb/-abb/-ebb/-obb) Türkçedeki ―en …‖ karĢılığı verilir.
Örnek: ―Tükröm, tükröm, mondd meg nékem ki a legszebb a vidéken?‖ (Hlavacska vd.,
1999: 15)
Türkçede derecelendirmenin eklerle değil ―daha‖ ve ―en‖ gibi sözcüklerle yapılması
nedeniyle ise Macarca öğrenimi sırasında özellikle Macarcada sıfata birleĢik yazılması
gereken leg- ve -bb eklerinin Türkçedeki bu özellik etkisi nedeniyle sıfattan ayrı yazıldığı
görülebilmektedir. Bu bakımdan bu konuda ilgili eklerin sıfata birleĢik yazılması gerektiği
konusuna dikkat çekilmelidir.
Sonuç
Macar dilindeki üç temel ek kategorisi jel, képző ve rag adıyla karĢımıza çıkar. Jel ek
türlerini isimlere gelen többes jel/szám (çoğul eki) ve birtokos jel (iyelik eki) ile fiillere gelen
múlt idő jel (geçmiĢ zaman), felszólító-mód jel (emir kipi) ve feltételes-mód jel (istek kipi)
oluĢturmaktadır. Bu ek grupları içerisinde yer alan çoğul eki kullanımında bu ekin baĢta
zamirler olmak üzere diğer sözcük türleri ile olan iliĢkisine dikkat edilmelidir. Bilhassa
Türkçeden farklı olarak zamirlerin de iĢaret ettikleri sözcükte yer alan çoğul ve durum eki gibi
ekleri aldıkları unutulmamalıdır. Bu nedenle Macar dil dünyasında bu kullanımın nasıl
olduğu, ne Ģekilde düĢünüldüğü açıklanmalıdır. Bu durumun çoğul ekleri ile sınırlı olmadığı
esetrag yani durum ekleri için de geçerli olduğunun altı çizilmelidir.
Macarcada iyelik eki kullanımı tekil iyelikte, yani sahip olunan iyenin tekliği söz
konusu olduğunda Türkçe ile uyumludur, yani genel olarak egyes birtokos jel (tekil iyelik eki)
kullanımı Türkçedeki kullanıma büyük oranda benzemektedir. Tekil iyelik çekimi ile ilgili en
çok dikkat edilmesi gereken nokta ise üçüncü çoğul Ģahıs çekiminde sahip olunanın tekil iye
olduğu, bu iyeye sahip olanların çoğul olduğudur. Zira zaman zaman Macarcadan Türkçeye
olan çevirilerde üçüncü çoğul Ģahıs egyes birtokos jel ekinin semantik açıdan çoğulmuĢ gibi
algılanabildiği görülür, bu nedenle burada ―onların‖ zamirinin eklenmesi ve sahip olunan
iyeye -ı/-i/-sı eklenmesi olası anlam karıĢıklığını ortadan kaldıracaktır. Burada dikkat edilmesi
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gereken husus üçüncü çoğul Ģahısta sahip olunanın tekil olduğudur, zira çeviri sırasında
benzer ses yapıları nedeniyle sahip olunan nesnenin de çoğul olduğu yanılgısına düĢülebilir,
bu bakımdan dikkatli olunmalıdır. Çoğul iyelik ifadesi ile tanımlayabileceğimiz Macarcadaki
többes birtokos jel kullanımı ise Türkçeden farklıdır ve bu sebeple kullanımı sırasında olası
güçlükler yaĢanabilmektedir. En dikkat edilmesi gereken husus Macarcada ―çoğul iyelik eki‖
olarak niteleyebileceğimiz bu ek türünün Macarcadaki -k çoğul ekinden bağımsız bir ek
olduğudur ve Macarcada iyelikte çoğulluk Türkçedeki gibi çoğul eki+iyelik eki ile değil,
müstakil ek gruplarıyla yapılmaktadır. Bunun dıĢındaki jel ek türleri geçmiĢ zaman (múlt idő
jel) ve kip eklerinden emir (felszólító-mód) ve istek kipi (feltételes mód) ekleri olarak
karĢımıza çıkar.
Macarca képző adıyla anılan ana ek türü ise Macarcada yeni kelimeler türetmeye
yarayan eklerdir. Türkçedeki yapım eki görevinde kabul edilebilecek bu eklerin sayısı bir
hayli fazladır. Bu konuda belirtmemiz gereken husus Türkçede isimden fiil yapmak için daha
ziyade yardımcı fiilin tercih edildiği Macarca da ise bunun büyük ölçüde eklerle yapıldığıdır.
Esetrag adıyla anılan durum ekleri de Macar dilinin ana ek kategorisindeki rag ek
türünün bir diğer önemli kısmını oluĢturmaktadır. Esetrag ek grubunun büyük bir kısmı
Türkçedeki hal/durum eklerinin karĢılığıdır ve daima son ek olarak kullanılan esertag ek
türleri aynı zamanda fiil bağlamı (ige-vonzat) olarak da kullanılmaktadırlar. Durum eklerinin
kullanımı ile ilgili olarak Türkçe ve Macarca arasındaki en büyük farkın Macar dilindeki
durum eki sayısının fazlalığı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple Türkçeden
Macarcaya olan çevirilerde Macarcada esetrag sayısının fazla olması nedeniyle daha dikkatli
olunmalıdır. Durum eki sayısının fazla olmasının beraberinde durum eki ile birlikte kullanılan
zamir sayısını da arttırdığı unutulmamalıdır. Son olarak Macarcadaki jel, képző ve rag ek
türleri içindeki -istisnai haller dıĢında- tüm ek gruplarının Macarcanın genel kullanım
sistemine uygun bir biçimde ses uyumu kuralına göre kullanıldığını da belirtmemiz
gerekmektedir.
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Özet
Arap dil çalıĢmaları, Ġslamiyet‘in yayılmasına paralel olarak erken dönemde baĢlamıĢ;
asırlar boyu sürecek etkiye sahip eserler yazılmıĢtır. Dini metinleri doğru bir Ģekilde anlama ve
Arap olmayan Müslümanlara da Arap dilini öğretme amacıyla baĢlayan çalıĢmalar, hızlı bir
Ģekilde ekolleĢmiĢtir. Normatif kurallar belirleme vasfıyla öne çıkan Basra Ekolü, doğru ve
genel geçer kaidelerini belirlerken çok titiz davranmıĢtır. Delil olabilecek dilsel maddelerin
toplanmasında, zaman, mekân ve kabile sınırlandırması getirmiĢtir. Kufe Ekolü ise kullanımda
olan dilsel olguları birer delil olarak kabul etmekten çekinmemiĢtir.
Basra ekolünün üst/fasih dilin temelini kurarken çölde yaĢayan Bedevi Arapların
kullandığı dili referans alması,dil-düĢünce iliĢkisi çerçevesinden bakılarak eleĢtirilmiĢtir. Burada
ortaya atılan temel tez ise; gramer kurallarının belirleyici olmasından ziyade toplumda
kullanılan dili betimlemesi gerektiğidir. Basra Ekolü temel kurallar belirleyip dilin kullanımının
buna göre olması gerektiğinde ısrarcı olmuĢ ve uymayanları da hatalı kabul etmiĢtir. Bu
durumda, değiĢen zaman ve geliĢen toplumla paralellik arz etmeyip ayak uyduramadığından
dolayı da üst dil, artık toplumdan kopuk bir hale gelmektedir. Zira gramer veya dil ile ilgili bir
durumu kanıtlamak için ortaya atılan referans, geçmiĢ dönemlere ait bir referans olmaktan öteye
gidememiĢ, dolayısıyla da bir kısır döngü meydana gelmiĢtir.
Diglossia/çift dillilik Arap toplumu ile Arapça arasındaki en büyük problem olarak
gözükmektedir. Bir tarafta toplumu katı kurallara uymaya zorlayan üst/fasih dil, diğer tarafta ise
gramer kurallarına bağlı kalmak istemeyen bu yüzden de değiĢmeye ve yok olmaya elveriĢli
lehçe/günlük kullanılan dil yer almaktadır.
Bu çalıĢmada temel hedefimiz, üst/fasih Arapçanın toplumda konuĢulamamasının temel
sebebi ve ortaya atılan iddialar üzerinde durmak olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Arap Dili, Nahiv, Diglossia, Fasih Dil, Lehçe.
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IS FASIH ARABIC AN OBSTACLE TO THE DEVELOPMENT OF
THE ARABIC LANGUAGE?
Abstract
Arabic language studies began in the early period in parallel with the spread of Islam, and
works with an impact that would last for centuries were written. Studies that started with the
aim of understanding the religious texts correctly and teaching the Arabic language to non-Arab
Muslims quickly turned into schools. The Basra school, which stands out with its ability to
determine normative rules, also acted very meticulously when determining correct and generally
accepted rules. It introduced time, space and tribe limitations in the collection of linguistic items
that could be evidence. Kufa school, on the other hand, did not hesitate to accept the linguistic
facts in use as evidence.
The Basra school's reference to the language used by the Bedouin Arabs living in the
desert, while establishing the basis of the upper/orthodox language, began to be criticized within
the framework of the language-thought relationship. The main thesis put forward here is;
Grammar rules should describe the language used in society rather than being decisive. The
Basra school, on the other hand, insisted that the basic rules should be determined, and the use
of the language should be accordingly and accepted those who did not comply with it as faulty.
In this case, the fasih/upper language becomes disconnected from the society because it cannot
keep up with the changing times and developing society. Because the reference put forward to
prove a grammatical or language-related situation could not go beyond being a reference from
the past periods, so a vicious circle arose.
Diglossia seems to be the biggest problem between Arab society and Arabic. On the one
hand, it is the upper/correct language that forces the society to comply with strict rules, and on
the other hand, the dialect/daily used language that does not want to be bound by grammatical
rules and therefore is suitable for change and extinction.
In this study, our main goal will be to dwell on the main reason why upper/correct Arabic
cannot be spoken in society and the claims made.
Keywords: Arabic Language, Diglossia, Fasih Language, Dialect.

GiriĢ
Araplar yeryüzünde diglossia/çift dillilik sorunuyla en fazla uğraĢan bir millet olarak
gözükmektedirler. Zira, diglossia/çift dillilik dilsel bir durum olup, dilin lehçelerinin yanı sıra,
farklılaĢmıĢ, sistematize edilmiĢ bir üst dilin varlığını sürdürmesi durumudur (Ferguson,
1959: 226). BaĢka bir deyiĢle, evde, sokakta lehçe diliyle büyüyen çocuk, eğitime
baĢladığında yeni bir dil ile tanıĢmaktadır. Bu dili/Fasih Arapçayı sadece okulda ve resmi
törenlerde kullanmakta, medyada görmekte, duymakta ancak günlük hayatında ve
düĢüncesinde baĢka bir dil olan lehçeyi kullanmaktadır. Öyle ki bu çift dillilik giderek çift
karakterli bir Ģahsiyetin oluĢmasına sebep olmaktadır.
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Böylesi bir durumu değiĢtirmek için de tek çözüm, iki dilden birinin diğerine karĢı
hakimiyet kurması olabilir. Ancak böylesi bir durum da mümkün gözükmemektedir. Zira
Fasih Arapça‘nın terk edilmesi, dini metinleri ve devasa geleneği terk anlamına gelecektir.
Diğer taraftan ise günlük dilde kullanılan lehçenin, kendisini koruyacak, diğer dillere karĢı
kendini geliĢtirecek ve bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlara sahip olmadığından,
hakimiyet kurması mümkün olmamaktadır. Üçüncü bir yol takip edip her iki dilden oluĢan
―orta dil‖ (koine) kurma çalıĢmaları (Karin, 2008: 777) olsa da bunlar sadece düĢünce
düzeyinde kalmıĢtır.
Ġlginç olan Ģu ki, bu farklılık cahiliye döneminden beri vardır (er-Rafi‘i, 1974: I,94). O
döneme ait lehçelerin varlığı ve KureyĢ lehçesinin en doğru lehçe olduğu bilinen bir gerçektir.
Dolayısıyla Arap toplumunda çift dillilik durumu yeni bir durum değildir. Ancak özellikle
modern dönem ile birlikte Arap kimliğinin de üst kimlik olmasıyla beraber ülkeler temelinde
alt kimlikler de meydana gelmiĢtir. OluĢan bu yeni kimlikler beraberinde yeni lehçeler
getirmiĢ, zamanla bu lehçeler üst dil olan fasih dilden ayrıldıkları gibi birbirlerinden de
ayrılmaya baĢlamıĢlardır. Ancak her halükârda, lehçe ile üst dil arasındaki iliĢki gittikçe bir
ikileme (Köklüdağ, 2016:35 vd.) dönüĢmüĢtür.
1. Kullanım Açısından Fasih Dil-Lehçe ĠliĢkisi
Günlük dilde kullanılan lehçe, bazı temel kurallarını fasih dilden almakta ve aldığı bu
dili kimi zaman fonetik kimi zaman da morfolojik değiĢimlerden geçirerek kolay olan
kullanımı seçmektedir (Çıkar, TimurtaĢ, 2009: 89). Sürekli kendisine kolay geleni seçtiğinden
dolayı da kurallara bağlı kalmamakta ve bu yüzden de çok çabuk değiĢime uğramaktadır.
Diğer taraftan fasih dil, katı kurallarıyla konuĢma esnasında zorluklar meydana
getirmekte ve konuĢulan dili baskılamaktadır. Bu yüzden konuĢulan dil ile fasih/üst dil
arasında bir farklılık oluĢmakta ve zamanla iki farklı dil gibi aralarında uçurum meydana
gelmektedir.
Zaman zaman dile getirilen Arap gramerinin ıslahı ve kolaylaĢtırması gayretleri
görülmektedir. Ancak her iki dili ortak bir düzlemde bir araya getirmek hayalden öteye
geçmemektedir.
Dilin yaĢayan sosyal bir olgu olmasından dolayı, sürekli olarak kullanıma dayalı bir
Ģekilde kendisini yenilemesi ve geliĢtirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde toplumda var olan
ihtiyacı karĢılayamaz ve yok olur gider (el-Hûli, 2003: 17). Aslında Arap dünyasında Fasih dil
kurallarda yaĢayan ancak günlük hayatta kullanılmayan bir dil konumunda olduğundan
dolayıtoplumda kullanım açısından ölü bir dil olarak kabul edilmektedir.
Fasih dilin bu durumu karĢısında 3 temel yaklaĢımın öne çıktığı ve taraftar bulduğunu
söylemek mümkün. Birincisi, kullanılan dile hakimiyet kurma yetkisini vermek ve meydana
gelecek değiĢimleri kabullenmektir. Bu yaklaĢıma karĢı çıkanlar, bunun Arap dilinin yok
olmasına sebebiyet vereceğini dile getirmektedirler. Zira, Arap dilini konuĢan insanlar çok
farklı coğrafi bölgelere dağılmıĢtır ve bu durum da dile çok farklı Ģekillerde yansımaktadır.
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Tüm bu farklı coğrafyalarda yaĢayan Araplar, tek bir dil altında toplanmadıkları takdirde
gerek konuĢulan dilin zayıflığından gerekse dıĢ tehditlerden dolayı farklı kulvarlara
savrulacaklardır. Nitekim konuĢulan dilin tek dil olmasını savunanlar daha da ileri giderek
Arap harflerinin de değiĢmesi gerektiğini (Fazlıoğlu, 2005:58 vd.) zira bu harflerin toplumun
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kabiliyete sahip olmadıklarını dile getirmiĢlerdir.
Ġkinci yaklaĢım ise, birinci yaklaĢımın tam tersi olup, tarih boyunca var olan Arap dilini
ve hatta gramer yapısını olduğu gibi kabul etmek ve korumaktır. Zira Kur‘an bu dil yapısı
üzerine vahiy edilmiĢtir. Eğer bu dil değiĢtirilirse Kur‘an‘ın anlaĢılması zorlaĢır ve zamanla
imkânsız bir hale gelebilir. Fasih Arapçanın terk edilip yerine lehçelerin kullanılmasını ısrarla
savunanların batılı müsteĢrikler olması (Yazıcı, 1996:163) dindar kesimi Fasih dili koruma
konusunda daha da azimli hale getirmiĢtir. Fasih dile karĢı, lehçenin kullanımını isteyen ve
yaygınlaĢmasını teĢvik edenler genellikle yabancı okullar olmuĢtur. Bunu yaparken de Fasih
Arapçanın, geliĢmeye engel olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Bu yüzden kendi okullarında eğitim
dilinin lehçe ile yapılmasını teĢvik etmiĢ ve eserler kaleme almıĢlardır (Nakuse, 1964: 8).
Diğer taraftan Arap toplumunda var olan genel düĢünce, Fasih Arapçanın; yazı,
edebiyat, gazete, resmi yazıĢma ve eğitim dili olduğu ve ilim, düĢünce meclislerinde vaz
geçilmez bir gerçek olduğudur. Lehçe ise sokakta, evde ve resmi olmayan günlük hayatta
kullanılan dildir (Vafi, 2004: 480) ve öyle de kalacaktır. Toplumda konuĢulan günlük dili,
Fasih dil olan Arapça‘nın geliĢmesinde bir engel olarak görenler de vardır (Soyupek, 2016: 27
vd.).
Üçüncü yaklaĢım ise, kurallara bağlı bir Ģekilde meydana gelmesi gereken yeniliği
savunan yaklaĢımdır (el-Hûli, 2003:11). Bu yaklaĢım, dili temel alan ve toplumun
ihtiyaçlarına binaen dilde değiĢikliklerin meydana gelmesinin normal ve hatta zorunlu
olduğunu savunmuĢtur. Dil ilimleri sadece gramerden oluĢmamaktadır. Edebiyat da aynı
Ģekilde önemli bir yer tutmaktadır. Zaman geçtikçe önceki dönemlere ait Arap Edebiyatı
toplum nezdinde gittikçe anlaĢılmaz olmaktadır. Gramerdeki kurallar gibi, Ģiirdeki aruz ilmi
ve baskısı da edebiyat üzerinde görülmektedir. Bu yüzden, tüm bu zorlukları kabul edip,
kültürü ve geleneği reddetmeden yeni açılımlar sunarak zorlukların üstesinden gelmek en
doğru seçenek gibi görünmektedir.
Bu üç yaklaĢımı savunanlar modern dönemden itibaren hep var olmuĢlardır. Her biri
kendini haklı çıkaracak argümanlar ortaya koymaya çalıĢmıĢ ancak hiçbiri diğerini ikna
edememiĢtir.
2. Dil-DüĢünce Bağlamında Fasih Dil-Lehçe ĠliĢkisi
Modern dönemde geçerli olan yaklaĢıma göre, dili kullanan insan, dünyayı nesnel bir
zeminden yola çıkarak yorumlamıĢ, dilin doğasını ve dünya ile bağlantısını ortaya koymaya
çalıĢmıĢtır. Öyle ki dile düĢünce ile sınır çizmeye çalıĢılmıĢtır. Bu sınır çizilirken de düĢünce
ile gerçeklik arasında bire bir uyum olduğu varsayımı da çıkıĢ noktası olarak kabul edilmiĢtir
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(Wittgenstein, 2013:133). Bu düĢünceye göre dilin sınırları aynı zamanda düĢüncenin ve
düĢünce dünyasının sınırlarını da belirlemektedir.
Bu düĢünce Arap dünyasında hemen bir yankı bulmuĢ, Arap dilinin kullanımının ve
resmiyette farklı olmasının sebebi de buna bağlanmıĢtır. Zira dil, yaĢayan toplumsal bir
olgudur, topluma göre sürekli bir değiĢim içinde olması Ģarttır.
Ġlk dönem Arap dilcileri, toplumda kullanılan dili ve kullanımları toplayıp kuralları
bunların üzerine bina ettiler. Bu yüzden ilk dönemde yapılan dil çalıĢmaları tamamen tabii ve
kendi içinde meydana gelen doğal bir durumdur. Nitekim ilk dönem dilcilerinden Sibeveyhi
için kullanılan sıfat ―Arap gramerini toplayan‖ olmuĢtur. Ancak daha sonraki dönemlerde,
hep geçmiĢe atıf yapılarak ve geçmiĢ, tek kaynak kabul edilerek bu değiĢim ve dönüĢümün
önü kapatılmıĢtır. Bu yüzdendir ki, 14 asırdır yeryüzünde, kelimeleri, gramer kuralları ve
yapısı ile değiĢmeyen tek yaĢayan dil, Arap dili olmuĢtur (Câbirî, 2009: 86).
Arap dili ve gramerine yöneltilen eleĢtirileri iki temelde ele almak mümkündür:
1. Gramer kurallarının aynen fıkıhta olduğu gibi, dayandığı nokta geçmiĢte konulan
kurallardır. Günümüzde bir problem ile karĢılaĢılsa bile cevabı bugünün aklından değil
geçmiĢe ait aklın belirttiği cevaplarda aranmaktadır. BaĢka bir ifade ile dil-düĢünce arasındaki
iliĢki çerçevesinden bakıldığında, Arap dili gramerinin sınırları 14 asır önce, çölde yaĢayan
Bedevi Arapların düĢünce dünyasına göre ĢekillenmiĢtir ve meydana gelen bu Ģekil hala da
topluma dayatılmaktadır. Dini ilimlerden etkilenerek meydana getirilen usül/metodoliji tabii
dil formundan çıkmıĢ bir durumdadır ve bu, dilin tabii yapısına ters bir durumdur. Zira dil,
belli bir dönemde tüm yönleriyle tamamlanmıĢ ve daha sonraki nesillerden kullanılması
istenen bir Ģey değildir. Aksine her dönemde kendini yenilemesi ve toplumun ihtiyaçlarına
cevap verebilmesi gerekmektedir.
Ancak, bütün gramer kitapları baskın bir Ģekilde, mi‘yari/normatif yöntemi takip ederek
kurallar belirlemiĢtir ve bu kurallar da kendinden sonraki dönemler de geçerli olmuĢtur.
Gramer çalıĢmalarının, toplumda konuĢulan dilden yola çıkarak, olup biteni vasf
etmesi/betimlemesi gerekir (Hassan, 1994:12). Zamanla, normatif yöntem üstün geldiğinden,
iddialarını kanıtlamak için referans getirme yani istiĢhad/ ihticac dönemi bittiğinden, dilciler
yeni referanslar getirmeleri gerekirken, maalesef seleflerinin getirdikleri ile yetinmiĢlerdir ve
bu da belli bir süre sonra içinden çıkılmaz bir kısır bir döngüye dönüĢmüĢtür.
Oysaki Arap gramer tarihine bakıldığında, sürekli bir arayıĢ ve değiĢimin olduğu
görülecektir. Zira, Sibeveyhi‘nin (ö. 180/796) yazmıĢ olduğu esere çok fazla geçmeden
Ģerherler yazılmıĢ, eleĢtiriler yapılmıĢtır. Arap gramerinin temel taĢları olan Ġbnü‘s-Serrâc (ö.
316/929) el-Usûlfi‘n-nahv adıyla eser yazmıĢtır. Bu eseriyle adeta gramer ilmine yeni bir
yöntem vermeye çalıĢmıĢtır. Daha sonra gelen Ġbn Cinnî (ö. 392/1002), ez-ZemahĢerî (ö.
538/1144) yepyeni içerik ve metotlarla eserler yazmıĢlardır. Ġbn Malik (ö. 672/1274)
kendisinden önce ortaya atılan kuralları daha basitleĢtirerek ve manzum hale getirerek eser
yazmıĢtır. Daha sonra da toplumun bu eseri anlayamadığını gören dilciler Ģerhler yazmıĢtır.
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Kimi dönemlerde konuların gereksiz bir Ģekilde uzatıldığını gören gramerciler muhtasar
eserler yazmıĢlardır.
Arap gramer tarihinde yapılmıĢ çalıĢmalara bakıldığında hiçbir dile nasip olmayacak bir
ilginin olduğu görülecektir. Bundan dolayıdır ki E. Renan, Ġslam Medeniyetinin bir dil
medeniyeti olduğunu söylemiĢtir.
Arap gramer çalıĢmalarına baktığımızda eleĢtirinin hiç eksik olmadığını görebiliriz.
Öyle ki kendinden önceki gramercilerin yaptıklarını reddeden ve gramer ilminin yeniden
yazılmasını isteyenler de olmuĢtur. Bunu yaparken de kendilerinden önceki gramercilerin,
gramer ilmini asıl hedefinden uzaklaĢtırdıklarını, konularını zorlaĢtırdıklarını ve kullanımdan
uzaklaĢtırdıklarını söylemiĢlerdir (Ġbn Madâ, 1947:80 vd.).
Bu çabalar göstermektedir ki, Arap grameri 14 asırlık tarihinde sürekli değiĢim ve
dönüĢüm geçirmiĢ ve toplumun ihtiyaçlarına göre kendisini yenilemiĢtir. Nitekim son dönem
dil bilginlerinden Temmam Hassan, geliĢtirmiĢ olduğu karine teorisiyle, Arap gramerinin
temelini oluĢturan amil teorisine meydan okumuĢtur ve yeni ufuklar açmıĢtır.
2. YaĢayan toplumsal bir olgu olmasına rağmen, 14 asır önce Bedevi Araplarının
temelini oluĢturduğu dil artık Arap toplumunun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Zira
çölde yaĢayan Araplar, gramer ilmine kaynaklık ettikleri gibi sözlük çalıĢmalarında ve doğru
kullanımın tespitinde de birinci derecede kaynak olmuĢlardır.
Bu iddia sahipleri, özellikle ilk dönem dilcilerinden olan Halil b. Ahmed‘in yazmıĢ
olduğu sözlük ve aruz kurallarını delil getirmektedirler. Halil b. Ahmed, yazmıĢ olduğu
―Kitabu‘l-Ayn‖ adlı sözlüğünde çölde yaĢayan Arapların dil kullanımlarından yola çıkmıĢtır
ve onları temel almıĢtır. Daha sonra da elde ettiği veriler ıĢığında genel kurallar ve hükümler
belirlemiĢtir (Câbirî, 2009:82).
BaĢka bir ifade ile, tekil olaylardan yola çıkılarak oluĢturulan genel kaideler, ileride
ortaya çıkacak benzer tekilleri de kapsadığından dolayı artık kural olmaktadır. Tek bir olayı
ilgilendiren örnek ise tekildir ve tarihseldir, bu yüzdende de geçmiĢ ile sınırlı olmak
zorundadır. Ancak Arap dilcileri, geçmiĢte böylesi tekil olaylardan yola çıkarak oluĢturdukları
kuralların gelecekte de geçerli olmasını istemiĢlerdir. Bunu yaparken de diğer din ilimlerinden
özellikle de fıkıh ilminden etkilenmiĢlerdir. Ancak dilcilerin bu dayatmasını toplum kabul
etmeyerek ve lehçe kullanımını öne çıkararak intikam almıĢtır.
Aslında bu iddia sahipleri, tarihselcilik akımından etkilenerek, dini kaynaklara ve
ilimlere yöneltilen eleĢtirileri dil ilimlerine de yöneltmiĢlerdir. Ancak tarih boyunca yapılan
çalıĢmalara bakıldığında durumun tam da böyle olmadığı görülecektir. Zira sözlük ve aruz
alanında birçok eser yazıldığı gibi edebi çalıĢmalar da her dönemin özelliklerini yansıtır
Ģekilde olmuĢtur. Arap dilinin çölde yaĢayan bedevi Araplara dayandırıldığı da gerçeği
yansıtmamaktadır. Öyleki yıllar sonra gelen Ali KuĢçu dahi Bedevi Araplarını, din ve
dünyadan anlamayan, adaleti bilmeyen insanlar olarak görmüĢ ve onlara dayandırılacak kıyası
reddetmiĢtir (KuĢçu, 2001:192). Ayrıca oluĢturulan tüm kurallar tikel kural da değildir.
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Örneğin fail, merfudur gibi birçok kural külli kurallar olup, dil var olduğu sürece devam
edecek kurallardır.
Bunun gibi eleĢtiriler tarih boyunca hep var olmuĢtur, Halil b. Ahmed‘in sözlüğü ilk
dönem Arapçası için temel eser kabul edilmiĢtir, ancak her dönem ihtiyaca binaen yeni
sözlükler, edebi eserler yazılmıĢtır.
Sonuç
Arap dilinde lehçe-fasih dil çatıĢması cahiliye döneminden beri var olan bir olgudur.
Ancak modern dönem ile birlikte bu durum, lehçe/konuĢulan dil lehine sonuçlandırılmak
istenmiĢtir. Buna karĢılık üst/fasih dilin Arap toplumunu birleĢtiren unsurlardan birisi
olduğunu ileri sürenbir diğer kesim de sürekli savunmaya geçmiĢtir.
Diglossia/çift dillilik bir yönüyle, Arap dilinin temel sorunlarından biri olarak kabul
edilebilir. Canlı, değiĢen bir olgu olması hasebiyle dil kullanım temelli olmalıdır ve gramer
kuralları da bu kullanıma göre değiĢmelidir. Tüm diller için geçerli bir kural olan bu gerçek,
Arap dili için geçerliliğini yitirmektedir. Zira, 14 asır önce yapılan dil çalıĢmaları hala temel
kaynak olarak kabul edilmekte, yeni ortaya çıkan bir problemin çözümünde baĢvurulacak
kaynaklar olmaktadırlar.
Kimi iddia sahipleri, geçen süre zarfında meydana gelen yeni eser ve görüĢleri dikkate
almadan ilk dönemde yazılan eserlere itibar edilmesine karĢı çıkmaktadırlar. Oysaki genel
olarak bakıldığında, Arap dili de Arap toplumu gibi canlı ve dinamik olmuĢ; her dönemde
yeniliklerle karĢılaĢıp kendini geliĢtirmiĢtir. Arap dili, din dili olmasını da fırsat bilerek, Ġslam
Medeniyetindeki tüm Müslümanların üzerine titrediği bir dil olmuĢtur. Bu durum sonucunda
da, hiçbir dilde yazılmamıĢ sayıda ve çeĢitte eserler yazılmıĢtır.
Arap toplumunda yaĢanan Diglossia/çift dillilik sorununun en büyük nedenlerinden
birisi, tarih boyunca dilcilerin yoğun ilgi gösterdiği, eserler yazdığı ve tüm toplumda kabul
edilen fasih/üst dilin elde ettiği baĢarıdan doğan güç ile dilin kendini en kolay Ģekilde ifade
edebilme isteğinin çatıĢması olduğudur. Bu durum, her iki dilin birbirlerini kabul ettiği sürece
bir probleme dönüĢmemektedir. Ancak birisini diğerinin yerine ikame etme çabası ortaya
çıktığında hemen bir çatıĢma alanı oluĢmaktadır. Zira her iki taraf dainkâr edilemez
argümanlara ve delillere sahiptirler.
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FARSÇA-TÜRKÇE DĠL ĠLĠġKĠSĠNDE ARAPÇA KÖKENLĠ YALANCI
Eġ DEĞER KELĠMELER
(Ġran Farsçası ve Türkiye Türkçesi Örneklemi)
Ġsmail Söylemez*
ORCID ID: 0000-0001-7000-3686

Özet
Farsça-Türkçe dil iliĢkisinde on bini aĢkın ortak kelime olduğu tahmin edilmektedir.
Sayısı tartıĢmalı olsa da bu kelimelerin önemli bir bölümünün de Arapça kökenli kelimeler
olduğu bilinmektedir. Bu ortak kelimeler iki dil arasındaki tarihî ve köklü iliĢkinin birer Ģahidi
konumundadırlar. Bu yoğun kelime ortaklığı Farsça-Türkçe anadil konuĢurlarınının hedef dil
öğreniminde önemli kolaylık sağlarken, bu kelimeler arasındaki yalancı eĢ değer kelimeler ise
dil öğrenicileri için ciddi riskler ifade etmektedir. Türkçe konuĢan birisi bu gerçeğin farkında ve
bilincinde olmadan Farsça öğrenmeye baĢladığında bu yalancı eĢ değer kelimeler nedeniyle
ciddi hatalar yapmaktadır.
Bu çalıĢmada, Farsça-Türkçe dil iliĢkisinde tespit edilen Arapça kökenli yalancı eĢ değer
kelimeler üzerinde durulmuĢtur ve bu kelimeler örnekleriyle birlikte incelenmiĢtir. Örnek cümle
tablolarında önce örnek cümlenin Farsçası verilmiĢ, ardından cümlenin latinize hali yazılmıĢ ve
hemen karĢısında da önce yanlıĢ çevirisi ve ardından da doğru çevirisi verilmiĢtir. Örnek
cümlenin altına da bu kelime çiftinin nasıl bir hataya yol açtığı ifade eden bir açıklama
eklenmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Farsça, Türkçe, Farsça öğretimi, yalancı eĢ değerler.

FALSE FRIENDS OF ARABIC ORIGIN IN THE LANGUAGE
RELATIONSHIP IN FARSI - TURKISH
Abstract
It is estimated that there are more than ten thousand common words in the PersianTurkish language relationship. Although the number is controversial, it is known that an
important part of these words are words of Arabic origin. These common words are the
witnesses of the historical and deep-rooted relationship between the two languages. While this
intense vocabulary makes it easier for Persian-Turkish native speakers to learn the target
*
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language, the false equivalents between these words pose serious risks for language learners.
When someone who speaks Turkish starts to learn Persian without being aware of this fact, they
make serious mistakes because of these false equivalents.
In this study, the Arabic origin pseudo-equivalent words identified in the Persian-Turkish
language relationship were emphasized and these words were examined together with their
examples. In the example sentence tables, first the Persian version of the example sentence is
given, then the Latinized version of the sentence is written, and the wrong translation and then
the correct translation are given right across it. Below the example sentence, an explanation
stating how this word pair caused an error has been added.
Keywords: Persian, Turkish, Language Relation, False Equivalence, Language Teaching.

1. Farsça-Türkçe Dil ĠliĢkisi
Farsça ile Türkçe arasında kadim bir münasebet vardır. Ġki dil arasındaki bu kadim ve
köklü iliĢki neticesinde iki dil arasında yoğun bir kelime alıĢveriĢi yaĢanmıĢtır. Farsça-Türkçe
dil iliĢkisindeki kelime alıĢveriĢi dört grup Ģeklinde tasnif edilebilir. Birinci grupta Farsçadan
Türkçeye geçen kelimeler yer alırken ikinci grupta Türkçeden Farsçaya geçen kelimeler yer
alır. Üçüncü grupta ĠslamlaĢmayla birlikte baĢlayan süreçte Arapçadan her iki dile geçen
kelimeler yer alırken dördüncü grupta da modernleĢme süreciyle birlikte Batı dillerinden her
iki dile geçen kelimeler yer almaktadır. Diğer dillerden her iki dile geçen kelimeler ayrı baĢlık
açılmasını gerektirecek bir yoğunlukta değildir.
Farsça-Türkçe ortak söz varlığında Farsçadan Türkçeye geçmiĢ 6.000 ve Türkçeden
Farsçaya geçmiĢ 2.000 civarında kelimeden söz edilmekte (Dilberipur, 1995: 10; Türkben
Aydın, 2017: 1233),Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlük‘te Farsçadan Türkçeye geçen
sözcük sayısı 1374, Türkçeden Farsçaya geçen ise 3000 olarak ifade edilmektedir
(Dursunoğlu, 2009: 132).
Literatür taramasında Arapçadan Türkçeye geçmiĢ kelime sayısı ve Batı dillerinden
Türkçeye geçmiĢ kelime sayısı tespit edilebilirken bu kelimelerin Farsça-Türkçe dil
iliĢkisindeki kullanımıyla ilgili herhangi bir çalıĢma tespit edilememiĢtir. Mevcut verilerden
hareketle toplam sayıya yönelik bir tahmin yürütülmesi durumunda rahatlıkla 10.000 sayısının
telaffuz edilmesi mümkün olacaktır.
Ġran Farsçası ile Türkiye Türkçesi arasındaki ortak kelimelerin sayısı tartıĢmalı olsa da
bu istatistikî bilgiler iki dil arasındaki geçiĢkenliğe ıĢık tutmaktadır. Genel olarak Türkçe ve
Farsça arasındaki geçiĢkenlik hakkında yapılan literatür taramasında ise doğrudan bu konuyu
ele alan herhangi bir çalıĢma tespit edilememiĢtir.
2.Yalancı EĢ Değerlik (False Friend) ve Farsça-Türkçe Dil ĠliĢkisinde Yalancı EĢ
Değerlik
EĢ değer kelimesi Ġngilizcede equivalent kelimesiyle, Arapçada ise Türkçede de
kullanılan muadil kelimesiyle ifade edilmektedir. EĢ değerlik, iki ayrı dil veya lehçede
273

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

bulunan sözcüklerin değer yönünden birbirine denk olma durumunu ifade ederken yalancı eĢ
değerlik de bu denk olma durumunun yanlıĢ ve yanıltıcı olmasını ifade etmektedir. Yani
yalancı eĢ değerler görünürde eĢ değerde olmalarına rağmen gerçekte eĢ değer olmayan
sözcüklerdir (Resulov, 1995: 916, Çelik, 2005: 10).
Dil öğretiminde diller arasındaki münasebetinve ortak kelime varlığının hedef
diliöğrenmeyi kolaylaĢtırmaktadır. Bu anlamda Farsça ve Türkçe arasındaki geçiĢkenlik de
Farsça öğrenmeye baĢlayan Türkçe konuĢurları için önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Ancak
bu ortak kelimelerden bir kısmının dilden dile geçiĢi sırasında anlam değiĢimine uğraması ve
zaman zaman da kaynak dildeki anlamın zıddını ifade eden yeni bir anlam kazanmaları dil
öğrenimi açısından öğrenci hatalarına sebebiyet vermektedir. Dil öğrenicisini ciddi bir Ģekilde
hataya düĢüren bu ters köĢe kelimeler, metnin anlaĢılmasını zorlaĢtırmakta, hatta yanlıĢ
anlaĢılmasına sebep olmakta ve diller arası önemli çeviri hatalarına yol açmaktadır. Farsça ve
Türkçedeki ortak kelimelere dikkat çekilmesinin dil öğrenimi sürecinde bir kolaylık sağladığı
doğrudur ancak bu kelimelerin bir kısmının anlam alanında yaĢanan değiĢimler de dil
öğrenicileri ve öğreticileri için önemli riskler oluĢturmaktadır. Bu durum dilbilimde yalancı eĢ
değerlik olarak tanımlanmıĢ ve bu alanda önemli tespitler barındıran çok sayıda çalıĢma
yapılmıĢtır.
Daha önce Türkiye‟de Yabancı Dil Olarak Farsça Öğretiminde Yalancı Eş Değerlik
baĢlıklı makale çalıĢmamızda bu konu ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmıĢtı. Anılan çalıĢmada
Farsça-Türkçe dil iliĢkisinde 698 yalancı eĢ değer kelime tespit edilmiĢ ve ayrıntılı bir Ģekilde
incelenmiĢti. Bu çalıĢmada ise anılan makalenin izleği doğrultusundabu kez sadece FarsçaTürkçe iliĢkisinde Arapça kökenli yalancı eĢ değer kelimeler incelenmiĢtir.
3. Farsça-Türkçe Dil ĠliĢkisinde Arapça Kökenli Yalancı EĢ Değerlik
Türkçe-Farsça dil iliĢkisindeki yalancı eĢ değer kelimelerin büyük çoğunluğunun
Arapçadan her iki dile geçen ve yalancı eĢ değer durumuna düĢen kelimeler olduğu tespit
edilmiĢtir. Bu durum ayrıntılı bir Ģekilde daha önceki çalıĢmamızda görülebilecektir.
Bu çalıĢmada Arapçadan Farsça ve Türkçeye geçerek yalancı eĢ değerlik oluĢturan 375
kelime tespit edilmiĢtir. Farsça-Türkçe dil iliĢkisindeki yalancı kelimelerin%53,72‘sinin
Arapça kökenli olduğu belirlenmiĢtir. Bu kelimelerin bir kısmının Arapçadan her iki dile
doğrudan geçtiği görülürken bir kısmının ise Arapçadan Farsçaya, Farsçadan Türkçeye geçtiği
veya Arapçadan Türkçeye ardından Türkçeden Arapçaya geçtiği görülmektedir. Ancak ikinci
gruplara yönelik bir değerlendirme yapılmaya çalıĢılmıĢsa da dil çiftindeki yalancı eĢ değer
kelimelerin hangi dilden diğerine geçtiği tam olarak tespit edilemediğinden bu ayrıntı bu
çalıĢmanın kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.
Bu çalıĢmada Ġnönü Üniversitesi Farsça Kursları kapsamında gerçekleĢen Türkiye
Türkçesi konuĢurlarına Farsça öğretimi sırasında sahada derlenen ve ayrıca iki dildeki temel
sözlüklerin taranmasıyla Arapçadan Farsçaya ve Türkçeye geçen 375 yalancı eĢ değer kelime
tespit edilmiĢtir. ÇalıĢmada güncel kullanım değeri olmayan arkaik kelimelere yer
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verilmemeye, her iki dilde de modern dilde kullanılmakta olan kelimelerin listelenmesine
çalıĢılmıĢtır.
Arapça kökenli yalancı eĢ değerlikten kaynaklanan hataların çoğunlukla FarsçadanTürkçeye çeviri sürecinde yaĢandığı tespit edildiğinden bu çalıĢmadaki örnekler de bunlardan
seçilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sınırlılığı da dikkate alınarak her baĢlık için iki örnek vermekle
iktifa edilmiĢtir. Bu örnekler Farsça yazma dersinde öğrencilerin dikte ve çeviri çalıĢmalarına
yönelik yapılan yanılgı incelemesinde tespit edilen örneklerden seçilmiĢtir.
Bu duruma örnek olması ve konunun öneminin anlaĢılması açısından mescêd/mescit
kelimesini incelemekte fayda vardır. يـجض/mescêd kelimesi Arapça kökenli olup secde edilen
yer anlamındadır. Bu kelime Arapçadan Farsçaya geçtiğinde beş vakit namaz kılınan özel yapı
anlamı kazanırken Türkçeye geçtiğinde de kurumlarda veya bazı binalarda namaz kılınabilen
küçük oda anlamını kazanmıĢtır. Farsça binalardaki ve kurumlardaki namaz kılınan küçük
oda için ise nemazxane/ًََّبػسبkelimesini kullanmaktadır. Yine Türkçedeki beş vakit namaz
kılınan yer anlamınca cami kelimesi de Farsçada ulu cami, büyük cami, Cuma namazı kılınan
yer anlamında kullanılmaktadır.
Farsça-Türkçe dil iliĢkisinde Arapça kökenli yalancı eĢ değerliğin oluĢumunu ve etkisini
daha anlaĢılır kılabilmek için birkaç örnek üzerinden tartıĢılmasında fayda vardır.
4. Farsça-Türkçe Dil ĠliĢkisindeki Arapça Kökenli Yalancı EĢ Değer Kullanım
Örnekleri
Öğrenciler tezahürat yapıyorlar. (Y)

.صاَلجٕیبٌ رظبْغاد يی کُُض

Öğrenciler gösteri/protesto yapıyorlar. (D)

DanêĢcuyan tezahorat mi konend.

Tezahürat kelimesi Arapça kökenli olup hem Farsçada hem de Türkçede kullanılan bir
kelimedir. Ancak Arapçada ortaya çıkma, görünme, zuhur etme anlamlarında kullanılanzohur
kelimesinin çoğuludur. Bu kelime Arapçadan her iki dile geçerken anlam değiĢikliğine
uğramıĢ ve her iki dilde farklı anlamlar kazanmıĢtır. Bu örnek cümlede öğrenci Türkçedeki
anlamından hareketle çeviri yapmıĢ ve hatalı bir çeviri olmuĢtur. Zira tezahorat kelimesi
Farsçada protesto/gösteri anlamında kullanılıyorken Türkçede aksine olumlu bir anlam olan
sesli destek anlamında kullanılmaktadır.
Türkiye ordusunun ameliyatı baĢarılı
olmuĢtur.(Y)

.عملیات ارتش ترکیه موفق شده است

Türkiye ordusunun operasyonu baĢarılı
olmuĢtur. (D)

EmeliyatêertêĢê Torkiye moveffeq Ģodê
est.

Emeliyat/Ameliyat kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup Arapçada iş, işlem
kelimesinin çoğulu olarak işler, işlemler anlamında kullanılmaktadır. Emeliyat hem Farsçada
hem de Türkçede kullanılmakta ve her iki dilde de farklı anlamlar ifade etmektedir. Bu ortak
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kullanım farklılığından dolayı öğrenci anadilden olumsuz aktarım yaparak Farsça cümledeki
kelimeyi Türkçe anlamıyla değerlendirmiĢtir. Emeliyat kelimesi Farsçada ―askeri operasyon‖
için kullanılıyorken Türkçedeki anlamı olan ―cerrahi operasyon‖ için de emel/emelê cerahi
ifadesi vardır. Bu örnek cümlede de öğrenci bu iki anlamı karıĢtırarak ―Türkiye ordusunun
askeri operasyonu baĢarılı olmuĢtur.‖demesi gerekirken―Türkiye ordusunun ameliyatı/cerrahi
operasyonu baĢarılı olmuĢtur‖ Ģeklinde hatalı bir çeviri yapmıĢtır.
Kitap okumak iyi bir adettir. (Y)

.خواندن کتاب عادتی خوبی است

Kitap okuma iyi bir alıĢkanlıktır. (D)

Kêtab xanden adeti xubi est.

Sıklıkla karĢılaĢılan yalancı eĢ değer kelimelerden birisi de ػبصد/adet kelimesidir.
Farsçada alışkanlık anlamında kullanılıyorken Türkçede de gelenek görenek anlamında
kullanılmaktadır. Gelenek görenek için Farsçada resm o rosum kullanılmaktadır. Bu durum
hataya neden olmaktadır.
O gazetenin arasında cetvel arıyordu. (Y)

.او البالی روزنامه دنبال جدول بود

O gazetenin arasında bulmaca arıyordu. (D)

U labêlayê ruzname donbalê cedvel
bud.

Cedvel kelimesi, Farsçada bulmaca, Türkçede doğru çizgi çizmeye yarayan nesne
anlamında kullanılmaktadır. Bu anlam alanı farkı da hataya yol açmaktadır.
Sayın baĢkanın defteri burada değildir.
(Y)
Sayın baĢkanın ofisi burada değildir. (D)

.دفتر آقای ریس اینجا نیست
Deftere aqayê reis inca nist.

Çokça karĢılaĢılan defter kelimesi de riskli kelimelerden birisidir. Ġlk anlamı itibariyle
her iki dilde ortak olarak yazı yazılan kâğıtlar bütünü anlamıyla kullanılıyorken kelimenin
Farsçadaki yaygın bir anlamı da ofis, büro olup bu anlamının Türkçede olmaması nedeniyle
hatalara sebebiyet vermektedir.
Ġran‘ın yeni devleti açıklandı. (Y)

.دولت جدید ایران معرفی شد

Ġran‘ın yeni hükümeti açıklandı. (D)

Dowletê cedidê Ġran moerrefi Ģod.

Devlet/dowlet kelimesi üst düzey kullanımlarda dahi sıklıkla hataya sebebiyet veren bir
kelimedir. Kelimenin Farsçadaki anlamı hükümet, kabine iken, Türkçedeki anlamı toprak
bütünlüğüne bağlı siyasi olarak örgütlenmiş millet veya milletler topluluğu Ģeklindeki
anlamıyla kullanılmaktadır.
AĢçımız Ġtalya‘nın zamanını görmüĢtür. (Y)

.آشپز ما در دوره دیدهیایتالیا است

AĢçımız Ġtalya‘da kurs görmüĢtür.

AĢpezê ma dowrêdidêyê Ġtalya est.
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Dowrê/devre, Farsçada kurs, eğitim dönemi olarak kullanılıyorken Türkçede doğrudan
belli bir zaman birimi anlamıyla kullanılmaktadır.
.این سربازها مسول امنیت استند

Bu askerler emniyet sorumlusudur. (Y)
Bu askerler güvenlikten sorumludur. (D)

Ġn serbazha mesulê emniyet estend.

Emniyet kelimesi, Türkçede polis teşkilatının genel ismi olarak kullanılıyorken ve
güvenlik anlamı artık güncel Türkçede kullanılmaz durumdayken Farsçada sadece güvenlik
anlamında kullanılmaktadır. Farsça polis için ise baĢka bir eĢ değer kelime olan memur
kelimesini kullanmaktadır. Bu da anlaĢılma sorununa yol açmaktadır.
Ġran‘da çocuklar medreseye gidiyorlar. (Y)

.در ایران بچه ها به مدرسه می روند

Ġran‘da çocuklar okula gidiyorlar. (D)

Der Ġran beççêha bê medresê mi revend.

Farsça öğretim ders kitaplarında maalesef henüz A1 seviyesinde öğrencinin karĢısına
çıkan kelimelerden birisi olan medrese/mekteb kelime çifti de sıklıkla önemli hatalara yol
açmaktadır. Ġlginç bir Ģekilde Farsça-Türkçe dil çiftinde her iki kelime de kullanılıyorken her
iki kelimenin de anlam alanı birbirinden tamamen farklıdır. Medrese Farsçada örgün eğitimin
yapıldığı, devletin resmi eğitim kurumu anlamında kullanılıyorken Türkçede sadece İslami
eğitimin verildiği gayri resmi eğitim kurumu anlamında kullanılmaktadır. Mekteb kelimesi ise
bunun aksine Farsçada Kuran öğretilen, gayri resmi eğitim kurumu, cami yanında ders
verilen yer anlamında kullanılmaktadır. Türkçedeki resmi eğitim kurumu, okul anlamındaki
kullanımı artık yerini okul kelimesine bırakmıĢ durumdadır.
Çocuklar sadece yazın okula gidiyorlar. (Y)

.بچه ها فقط در تابستان به مکتب می روند

Çocuklar sadece yazın medreseye gidiyorlar.
(D)

Beççêha feqet der tabêstan bê mekteb mi
revend.

Türkiye Ġsrail‘i Ģiddetle tutukladı. (Y)

.ترکیه اسرائل را به شدت محکوم کرد

Türkiye Ġsrail‘i Ģiddetle kınadı. (D)

Torkiyê Ġsrail ra bê Ģêddet mehkum
kerd.

Özellikle anlık çevirilerde ciddi sıkıntılara yol açabilecek kelimelerden birisi de
mehkum/mahkûm kelimesidir. Farsçada kınama anlamında kullanılan bu kelime Türkçede
tutuklu, tutsak anlamındadır. Bu nedenle de kınan kiĢi tutuklanan kiĢi olarak ifade
edilebiliyor. Farsça tutuklanan anlamında destgir kelimesini kullanmaktadır.
Ġran ve Türkiye halkının mezhebi aynıdır. (Y)
Ġran ve Türkiye halkının dini aynıdır. (D)

.مذهب مردم ایران و ترکیه یکی است
Mezhebê merdomê Ġran ve Torkiyê yêk
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nist.
Mezheb kelimesi Farsçada din anlamıyla kullanılıyorken Türkçede aynı dinin bir
bölümü, grup, fırka, takip edilen yol anlamıyla kullanılmaktadır.
Misafirler havaalanına gittiler. (Y)

.مسافر ها به فرودگاه رفتند

Yolcular havaalanına gittiler. (D)

Mosafêrha bê forudgah reftend.

Farsça öğretiminde en sık karĢılaĢılan yalancı eĢ değerlerden birisi mosafêr/misafir
kelime çiftidir. Arapça yolculuk anlamındaki sefer kelimesinden türeyen bu kelime Farsçada
yolcu anlamında kullanılıyorken Türkçede konuk anlamındadır. Farsça konuk için ise mêhman
kelimesini kullanmaktadır.
Müdür Bey öğrenciye mülakat sınavı yaptı.

.آقای مدیر با دانشاموزمالقات کرد

Müdür Bey öğrenci ile görüĢtü.

Aqayê modir ba danêĢamuzmolaqat
kerd.

Mülakat kelimesi Farsçada yüzyüze görüşmeanlamında kullanılıyorken Türkçede sözlü
sınav kelimesi kullanılmaktadır. Farsça sözlü sınav için yine Arapça kökenli bir kelime olan
mosahebe kelimesini kullanmaktadır.
Sabıkalı bir memurdu. (Y)

.یک کارمند سابقهدار بود

Tecrübeli bir memurdu. (D)

Yêk karmendê sabêqêdar bud.

Sabıka kelimesi Farsçada oldukça olumlu bir anlamda oluptecrübe, deneyim anlamında
kullanılırken Türkçede tam aksi yönde olumsuz bir anlam ifade eden kötü geçmiş, suç
geçmişi, suç geçmiş belgesi anlamlarında kullanılmaktadır.
Bita hanım, bildirim/tebliğat sorumlusudur.

.سبَى ثیزب يـٕل رجهیـبد اؿذ

Bita hanım reklam sorumlusudur.

Xanomê Bita mesulê tebliqat est.

Tebliqat/tebliğat kelime çifti de ĢaĢırtıcı yalancı eĢ değerlerden birisidir. Farsçada
reklam anlamıyla kullanılıyorken Türkçede bildirim, tebliğ etmek, bildirmek anlamında
kullanılmaktadır.
Biz sünnete uygun bir lokantaya gittik. (Y)

.يب ثّ یک عؿزٕعاٌ ؿُزی عكزیى
Ma bê yêk restoranê sonneti reftim.

Biz geleneksel bir lokantaya gittik

Sonnet/sünnet kelimesi de ciddi hatalara yol açan bir yalancı eĢ değer kelime olup
Farsçada tıpkı Arapçada olduğu gibi gelenek anlamında kullanılıyorken Türkçede anlam
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daralması yaĢanmıĢ olup sadece Hz. Peygamber‟in sözlü ve fiili pratiği anlamında
kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak sonneti kelimesi de Farsçada geleneksel,
nostaljikanlamıyla kullanılıyorken Türkçede peygamberin sünnetine uygun olan Ģeklinde
kullanılmaktadır.
Ben onun arabasıyla karĢılaĢtım. (Y)

.يٍ ثب يبكیٍ أ رصبصف کغصو

Ben onun arabasıyla kaza yaptım. (D)

Men ba maĢinê u tesadof kerdem.

Örnek olarak seçtiğimiz son kelime de tesadof/tesadüf kelimesidir. Farsçada trafik
kazası anlamıyla kullanılan bu kelime Türkçede bilinçsizce, plansızca denk gelme, rast gele
anlamında kullanılmaktadır.
Sonuç
Bu çalıĢmada Farsça ve Türkçe dil iliĢkisinde tespit edilmiĢ olan toplam 375 Arapça
kökenli eĢ değer kelime incelenmiĢtir. ÇalıĢmada Farsça ve Türkçede ortak olarak
kullanılmakta olduğu tespit edilen Arapça kökenli yalancı eĢ değer kelimeler listelenmiĢ, her
iki dildeki telaffuzları ve anlamları verilerek bir tablo halinde sunulmuĢtur. Arapçadan her iki
dile geçen yalancı eĢ değer kelimelerin hangi dil üzerinden diğer dile geçtiği tespit
edilememiĢtir.
Dil çiftindeki yalancı eĢ değer kelimeler birer örnek cümlede kullanılarak
değerlendirilmiĢtir. Cümlenin Farsça imlası, Latin harfleriyle imlasının ardından doğru ve
yanlıĢ çevirileri verilerek hata sebebi irdelenmiĢtir.
ÇalıĢmada, Farsça ve Türkçe dil iliĢkisindeki Arapça kökenli yalancı eĢ değer kelimeler
arasında fiillerin olmadığı her dilin ödünçlediği bütün kelimelerin isim soylu olduğu
görülmektedir. Diller arası kelime geçiĢkenliğinde fiil alıĢveriĢinin çok nadir olması dikkate
alındığında bu durumun ĢaĢırtıcı olmadığı aĢikârdır.
Farsça ve Türkçedeki Arapça kökenli yalancı eĢ değer kelimelerin isim soylu yahut fiil
soylu oluĢlarına yönelik bir değerlendirme yapıldığında bu kelimeler arasında fiil
bulunmadığı ancak her iki dildeki bileĢik fiillerin isim kısmını oluĢturan kelimeler incelemeye
tabi tutulduğunda fiil alt yapısında da önemli oranda bir kelime alıĢveriĢinin olduğu
görülecektir. Nitekim bu değerlendirme doğrultusunda Arapça kökenli 66 yalancı eĢ değer
kelimenin her iki dilde yardımcı fiille birleĢerek bileĢik fiil oluĢturduğu tespit edilmiĢtir.
Farsça-Türkçe dil iliĢkisindeki Arapça kökenli yalancı eĢ değer kelimelerin isim soylu
kelimelerle sınırlı olduğu, Arapça kökenli fiil geçiĢinin olmadığı ancak özellikle bileĢik
fiillerin oluĢumunda yardımcı fiillerde birlikte görev alan isim soylu kelimelerin bulunduğu
ve dil öğrenim sürecinde bu noktaya da dikkat edilmesi gerektiği görülmektedir.
ÇalıĢma sürecinde tespit edilen Arapça kökenli yalancı eĢ değerlerin bir kısmının
tarihsel süreç içerisinde ortak anlam alanı varsa da anlam değiĢmesi sonucu zamanla çeĢitli
farklılıklar oluĢtuğu görülmektedir. Bazılarında anlam tesellot/tasallut kelimesinde olduğu
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gibi tamamen farklılaĢırken bazılarında ise texir/tehir kelimesinde olduğu gibi iki dilden
birinde sadece anlam daralması olduğu görülmektedir.
Farsça dil öğretimi sürecinde görev alan öğreticilerin Farsça ve Türkçe dil iliĢkisini, her
iki dil arasındaki ortalıklar kadar Arapça kökenli yalancı eĢ değerlikler konusunda da bilgi ve
farkındalık sahibi olmasının gerekli olduğu düĢünülmektedir. Ġki dil arasındaki benzerlik ve
farklılıkların bilincinde olan öğreticiler, öğrencileri de muhtemel hatalar için uyarabilecek ve
öğrencilerin konuĢmakta oldukları dil kaynaklı hatalara düĢmesini engelleyebilecektir. Bu
bakımdan mümkün mertebe dil öğretim sürecinin baĢında, öğreticilerin öğrencilere kaynak dil
ve hedef dil arasındaki benzerlikler ve yalancı eĢ değerlikler hakkında bilgi vermesi faydalı
olacaktır. Ayrıca dil öğreticisi, öğretim sürecinde öğrencilerin yalancı eĢ değerlikler kaynaklı
yazılı ve sözlü anlatım hatalarını tespit edebilmeli, bu hataları doğal karĢılamalı ve
öğrencilerin öğrenme sürecinin sekteye uğramasına müsaade etmeden uygun bir yöntemle
bunları aĢmasına yardımcı olmalıdır. Her ne kadar bu çalıĢma Türkiye Türkçesi konuĢurlarına
Farsça öğretiminde karĢılaĢılabilecek Arapça kökenli yalancı eĢ değer kelimelerle
sınırlandırılsa da Farsça öğrenmek isteyen diğer dil konuĢurları için de böyle bir çalıĢma
yapılması yabancı dil olarak Farsça öğrenim ve öğretimine katkı sağlayacaktır.
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Özet
Dil bir milletin en çok değer verdiği ve vazgeçilmezleri arasında öteden beri
ehemmiyetini koruduğu canlı bir varlıktır. Bu yönüyle etkileĢime açık olan dil farklı
boyutlarıyla sayısız araĢtırmalara konu edinmiĢtir. Diğer kadim medeniyetler gibi Arap
medeniyeti özellikle Ġslâm dininin etkisiyle dil sahasında gıpta edilebilecek geliĢmeler
kaydetmiĢtir. BaĢta dil kurallarının belirlenmesine iliĢkin yapılan sayısız çalıĢmalar olmak üzere
bireysel ve kolektif faaliyetlerin sistematik bir düzenle yürütülmesi sürecine kadar gerek Arap
gerekse Arap olmayan araĢtırmacılar tarafından aralıksız bir Ģekilde devam eden dilbilimi
çalıĢmaları adeta bir hazine koleksiyonunu andırmaktadır. Böyle olunca da özellikle modern
dönem dilbilimcilerinin gayret ve çabaları daha çok bu hazinenin iĢlenmesine dönük olmuĢtur ki
bunlardan birisi de Arap grameri sahasında ekol ve Ģahıs bazlı birçok çalıĢması bulunan ve bu
sahadaki çalıĢmalarından dolayı 1989 yılında Irak‘ta Bilim Ġnsanlarını Onurlandırma Kurulu
tarafından TeĢvik Ödülüne layık görülen dilbilimci Hatice Abdurrezzak el-Hadîsî‘dir.
Hadîsî‘nin Ebniyetu‟s-Sarf fî Kitâbi Sibeveyhi, el-Medârisu‟n-Naḥviyye, Kitâbu Sibeveyh ve
Şuruḥuhu,Ebû Hayyân en-Naḥvî, eĢ- Şâhid ve Usûlü‟n-Naḥv fî Kitâbi Sîbeveyhi ve Mevkifu‟nNuhât mine‟l-İhticâc bi‟l-Hadîsi‟n-Nebevî adlı eserlerinin yanı sıra edisyon kritiğini yaptığı
birçok kitap ile alanına katkı sağlayan onlarca makale çalıĢması bulunmaktadır.2018 yılında
aramızdan ayrılan Hatice Abdürrezzak el-Hâdîsî özellikle klasik dönemde yaĢamıĢ dil âlimleri
arasında Sîbeveyh‘e (öl. 180/796) ayrı bir önem vermiĢ ve birçok çalıĢmasında onu ve dil
anlayıĢını baĢarılı bir Ģekilde tanıtmıĢtır. ÇalıĢmada, Hadîsî‘nin ilmi kiĢiliği ve bu kutlu yoldaki
yürüyüĢ serüveni sahip olduğu bakıĢ açısıyla detaylı bir Ģekilde ele alındıktan sonra onun gerek
bizzat yazmıĢ olduğu gerekse tanıtımı ve anlaĢılmasına katkı sunduğu kitapların Arap
dilbilimine olan katkısı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Arap Dili, Dilbilim, Hatice el-Hadîsî.
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HATICE AL-HADÎSÎ AND HER CONTRIBUTIONS TO ARAB
LANGUAGE AS A WOMAN ACADEMICIAN
Abstract
Language is a living being which all nations give a lot of value and which preserves its
significance and takes place among their inevitable values all along the time. From this aspect,
language, open to interaction, has been the subject of numerous researches in different
dimensions. Like other ancient civilizations, Arab civilization also, with the effect of Islam,
recorded admirable developments in the field of language. Not onlymany researches carried
out to determine the language rules initially, but also performing individual and collective
activities systematically also perpetual linguistic studies conducted by non-Arab researchers
are like a treasure collection. As such, the efforts and toils of especially modern period
linguists have been mostly directed towards the processing of this treasure. One of these
linguists is Hatice Abdurrezak al-Hadîsî, who is an ecole in the field of Arab grammar, and
who has a number of studies individually, and who was awarded with encouragement award by
Scientists Honour Committee in Iraq in 1989, due to her studies in the field. Hadîsî has works
called Ebniyetu‟s Sarf fî Kitâbi Sibeveyh, al-Medârisu‟n- Naḥviyye, Kitâbu Sibeveyh ve
şerḥuh,Ebu Hayyân en-Naḥvî, eĢ- Şâhid ve Usûlü‟n-Naḥv fî Kitâbi Sibeveyhi and Mevkifu‟nNuhât mine‟l-İhticâc bi‟l-Hadîsi‟n-Nebevî, and also many books which she carried out their
edition critics and tens of articles contributing the field. Hatice Abdurrezak al-Hadîsî, who died
in 2018, placed a particular importance Sîbeyeyhi (d. 180/796) among religious scholars who
especially lived in classical period, and she successfully introduced him and his language
understanding in many of her studies. In this study, after the Hadîsî's scientific personality and
her journey on this blessed path are discussed in detail from her perspective, her contributions
of the books that she wrote and that she helped to the introduction and understanding of the
Arabic linguistics will be emphasized.
Keywords: Arab Language, Linguistics, Hatice al-Hadîsî.

GĠRĠġ
Arap dilbilimi alanında geçmiĢten günümüze değin pek çok çalıĢma yapılmıĢ ve hâlâ
devam etmektedir. Bu çalıĢmaların ardında Kur‘ân-ı Kerîm‘in yanlıĢ okunması neticesinde
yanlıĢ anlaĢılma endiĢesi yer almaktadır. Zira fetihlerle birlikte Arap olmayanların Ġslâm
dinini benimsemesi ve doğal olarak bu dinin kutsal kitabını öğrenmeye çalıĢmaları dil
hatalarının çoğalmasına neden olmuĢtur (ez-Zencânî, 2012: 109,110). Nihayet dördüncü
Halife Hz. Ali‘nin talimatıyla Ebü‘l-Esved ed-Düelî (öl. 69/688) tarafından Arap dilinin ilk
nüveleri diyebileceğimiz çalıĢmalar yapıldı (el-Müberred, 1995: 5; Ebû Hayyân et-Tevhîdî,
1408/1988: I, 180, 181). YaklaĢık yüzyılda o kadar büyük gayretler gösterilmiĢ ki hicri 180
yılında vefat eden Sîbeveyhi (öl. 180/796) muazzam bir gramer kitabı yazabilmiĢtir. Daha
sonra iki buçuk asır kadar bir zaman diliminde birçok kitap kaleme alınmıĢsa da bunların
çoğu Sîbeveyhi‘nin mezkûr kitabının gölgesinde kalmıĢtır.
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Sîbeveyhi‘nin eseri klasik dönem dilci ve gramerciler tarafından her yönüyle incelendiği
gibi modern dönemde de birçok araĢtırmacının dikkatini çekmiĢ ve eser hakkında yüzlerce
çalıĢma yapılmıĢtır. Modern dönemde genel anlamda Arap dilbilimi alanındaki çabaları
özelde ise Sîbeveyhi‘yi ve eserini tanıtmaya yönelik gayret sarf eden akademisyenlerin
baĢında Iraklı yazar Hatice Abdürrezzâk el-Hadîsî gelmektedir.
Hatice Abdürrezzâk el-Hadîsî lisans döneminden itibaren Sîbeveyhi'nin daha sonraları
―el-Kitâb‖ olarak isimlendirilen eseri üzerinde inceleme yapmıĢ, yüksek lisans ve doktora
aĢamalarında da el-Kitâb‘ın içeriğine yoğunlaĢarak oldukça faydalı çalıĢmalar ortaya
koymuĢtur.1 Sîbeveyhi kadar olmasa da Arap dili ve edebiyatı âlimi Ebü‘l-Abbâs Muhammed
b. Yezîd b. Abdilekber el-Müberred (öl. 286/900) ile Endülüslü dil âlimi ve müfessir Ebû
Hayyân Muhammed b. Yûsuf el-Endelüsî‘yi (öl. 745/1344) de müstakil çalıĢmalara konu
edinerek incelemiĢtir. Onun gramer ekollerini çok detaylı araĢtırma konusu yaptığı kitabı ile
hadislerle istiĢhadın yapılıp yapılamayacağına dair dilbilimcilerin görüĢlerini karĢılıklı bir
Ģekilde değerlendirdiği çalıĢması da ilgili alana önemli ölçüde katkı sunmuĢtur.
Bu çalıĢmada Hatice Hadîsî‘nin Arap dili perspektifindeki ilmi çalıĢmalarının tümüne
kısaca yer verilerek onun bu sahadaki azmine dikkat çekilmiĢtir. Temel olarak gaye
edindiğimiz husus Hatice Hadîsî'yi dilbilimi yönüyle ele alıp, dil alanında yapmıĢ olduğu
çeĢitli çalıĢmaları dolayısıyla da Arap dilbilimine katkısını ortaya koyup tanıtmak, eserlerini
daha yakından incelemek ve ilgili akademik çevrelerin istifadesine sunma olanağını
sağlamaktır.
1. HATĠCE EL-HADÎSÎ‟NĠN HAYATI VE ARAP DĠLĠNE YÖNELĠK
HĠZMETLERĠ
1935 yılında Basra Ģehrinde dünyaya gelen muhakkik ve yazar Hatice Abdurrezzâk elHadîsî Arap dili ve belâgatı sahasının yanı sıra nahiv ve sarf alanlarında ihtisas yapmıĢ bir
akademisyendir. Hadîsî, 1956 yılında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘nde Arap Dili
ve Belâgatı alanında yüksek dereceyle mezun olmuĢtur. 1960'larda Irak Kadın Üniversiteleri
Federasyonu Birliği de dâhil olmak üzere bir dizi sendika ve derneklere üyeliği
bulunmaktaydı. Müellif, 1961 yılında Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‖nde
“Ebniyetu‟s-sarf fî kitâbi Sîbeveyhi” teziyle, yüksek lisansını tamamlamıĢtır. Aynı yıl
içerisinde Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Edebiyatı bölümüne hoca olarak
atanmıĢtır. 1963'te Bağdat Üniversitesi ġeriat Fakültesi‘nde dekan yardımcılığı; 1964 yılında
aynı üniversitede örgün eğitim alan kız öğrencilerin dekanlığını üstlenmiĢtir.
Hatice el-Hadîsî Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘nde ―Ebû Hayyân en-Nahvî‖
adlı teziyle doktorasını tamamlamıĢtır. 1967 yılında yardımcı doçent, 1972 senesinde ise
doçentliğe terfi etmiĢtir. 1971-1987 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi'nde doçent, 1980'de
Cezayir'deki Oran Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıĢmıĢtır. Irak içinde ve
1

Hatice el-Hadîsî Sîbeveyhi ile ilgili yaptığı araĢtırmalarında ilk baĢlarda özellikle el-Kitâb‘ın konu tertibi
hakkında biraz eleĢtirel yaklaĢmıĢsa da daha sonraları bu eleĢtirilerini yumuĢatmıĢtır (Gade Gâzî Abdülmecid
– Nevfel Ġsmail Salih, 2015: 381).

283

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

dıĢında birçok bilimsel ve edebi konferansa katılmıĢtır. Bunlardan; 1965 yılında
Endonezya'nın Jakarta kentinde düzenlenen Asya Ġslâm Konferansı ve 1965 yılında Bağdat'ta
düzenlenen BeĢinci Arap Yazarlar Konferansı Hatice Hadîsî'yi bu alanda araĢtırma yapmaya
ve sempozyumlara katılmaya sevk etmiĢtir. Bu sempozyumlar; 1985 yılında Kuveyt
Üniversitesinde "el-kıyas beyne'l Basriyyîn ve'l-Kûfiyyîn", 1989'da Musul Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Sempozyumunda " İbn'i Cinnî fî Kitâbihiet-Temmâm fî Tefsîri Eşʿâri
Hüzeyl ", 1989'da Kûfe Üniversitesi Sempozyumunda "el-Arûbe ve'l-İslâm", 1991 yılında
Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘nde gerçekleĢen sempozyumda "et-Tasḥihu'l-Luğavî
fi's-Saḥafeti'l-İrakiyye", 1993'te Ürdün'deki Mutah Üniversitesi öncülüğündeki sempozyumda
―ed-Dirâsâtu‟s-Sarfiyye fî Hemʿi‟l-Hevâmiʿ― ve 1994 yılında Ürdün'ün Irbid kentindeki
Yermük Üniversitesi bünyesinde gerçekleĢtirilen sempozyumda ―el-Muṣṭalaḥu‟s-Sarfî fî
Kitâbi Sîbeveyhi‖ adlı bildirileri bulunmaktadır.(https://ar.wikipedia.org) سضیجخ_انذضیثي.
1.1. Kaleme Aldığı Müstakil Eserler
Ebniyetu‟s-Sarf fî Kitâbi Sibeveyh, Bağdat: Mektebetü‘n Nahda Bağdat,1385/1965.
Ebû Hayyân en-Naḥvî, Bağdat: Mektebetu‘n Nahda,1385/1966.
Kitâbu Sibeveyhi ve Şurûḥuhû, Bağdat: Dâru‘t Teḍâmin, 1386/1967.
eş- Şâhid ve Usûlü‟n-Naḥv fî Kitâbi Sibeveyhi, Kuveyt:1394/1974.
Sîbeveyhi Hayatuhû ve Kitâbuhû, Bağdat: 1974.
Mevḳifu‟n-nuhât mine‟l-İḥticâc bi‟l-Hadîsi‟ş-Şerîf , Irak: Dâru‘r RâĢid, 1981.
Dirâsâtun fî Kitâbi Sîbeveyhi, Bağdat: 1984.
Bağdad ve‟d-Dersu‟n-Nahvî, Dâru‘Ģ-ġuuni‘s-Sekâfe, 1985.
el-Muberred Sîretuhû ve Muellefâtuh, Bağdat: 1990.
el-Medârisu‟n-Naḥviyye, Ürdün: Dâru‘l Emel, 1422/2001. (http://www.m-aarabia.com/vb/showthread.php?t=19354).
Mevḳifu Sîbeveyhi mine‘l-Kıraât ve‘l-Hadis, Mecelletu Kulliyeti‘l-Êdêb bi Câmiati
Bağdat, Mecelle. 1970, s.185-238)
Menhec-u Ebî Ḥayyân el
Ġslâmiyye, 1389, s. 20-30)

-Endelûsî fî Tefsir-i‘l-Kur‘ân, Mecelletü‘r-Risâleti‘l-

el-Ġʿlletu‘n-Nahviyye ve medâ Zuhûrihâ fî Kitâb-i Sîbeveyhi, Mecelletu Kulliyeti‘lÊdêb ve‘t-Terbiyye bi Câmiati Kuveyt, 1973, s. 25-55)
1.2. Tahkik Ettiği Bazı Eserler
el-Burhân fî Vucûhi‟l-Beyân, thk. Hatice el-Hadîsî-Ahmed Matlub Bağdat: Bağdat
Üniversitesi, 1387/1967.
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el-Cümân fî Teşbihâti‟l-Kur‟ân, Ġbn Nâkıyâ el-Bağdâdî, thk. Hatice el-Hadîsî -Ahmed
Matlub, Bağdat: Daru‘l Cumhuriyye, 1387-1968.
et-Temmâm fî Tefsîri Eşʿarî Hüzeyl, thk. Hatice el-Hadîsî- Ahmed Matlûb, Ahmed
Nâcî, Bağdat: Matbaâtu‘l Âni, 1381/1962.
el-Buḫala li‟l-Hatib el-Bağdâdî, thk. Hatice el-Hadîsî, Ahmed Matlûb, Ahmed Nâcî,
Bağdat: Matbaâtu‘l Âni, 1384/1964.
2. HATĠCE EL-HADÎSÎ‟NĠN BAZI ESERLERĠNĠN MUHTEVA AÇISINDAN
TANITILMASI
2.1.Ebniyetu‟s-Sarf fî Kitâbi Sibeveyhi
Bu kitap Hatice el-Hadîsî‘nin yüksek lisans çalıĢmasından müteĢekkildir. Kendisi
yüksek lisans programından ―Ebniyetu‘s-Sarf fî Kitâbi Sibeveyhi‖ adlı teziyle iyi bir
dereceyle mezun olmuĢtur. Mezuniyetinin ardından 1965 yılında tezini kitaplaĢtırmıĢ, bunu
yaparken Sîbeveyhi'nin hayatı haricinde kitaba herhangi bir eklemede bulunmamıĢtır. Hadîsî,
kitabını giriĢ ve üç kısma ayırmıĢtır. GiriĢte Sîbeveyhi'nin kaleme aldığı el-Kitâb‘ın,
mütekaddimun ve müteahhirun dönemlerinde önemini koruduğunu ve bu dönem âlimlerince
günümüzde dahi baĢvurulan ilk kaynak olduğunu ifade eden Hadîsî, bu durumların yüksek
lisans tez çalıĢması olarak Ebniyetu‘s-Sarf fî kitâbi Sîbeveyh baĢlığı seçmesinde önemli saik
olduğunu beyan etmiĢtir.
Mevzubahis eserin muhtevası ise köklü isimler, sîgaları değiĢince manaları da değiĢen
çekimli fiillerdir. Tasrifi söz konusu olmayan harfler ve tasrifte harflere benzemesi
bakımından câmid fiiller, binâ bakımından sabit olan zamirler, ismi iĢaretler, istifhamlar, ismi
mevsuller ve câmid fiilimsiler ise bu araĢtırmanın muhtevası dıĢında tutulmuĢtur.
Temhid kısmında Hatice el-Hadîsî sarf kelimesinin manası, ortaya çıkıĢı ve sarf
hakkında yazılan eserlerin geliĢimi hususları üzerinde durmuĢ, Sîbeveyhi'nin el-Kitâb‘ını
genel manada ele almıĢ ve özellikle sarfla ilgili çalıĢmalarından söz etmiĢtir.
Hatice el-Hadîsî el-mizanu's sarf baĢlıklı olan birinci bölümü üç kısma ayırmıĢ. Ġlk
kısımda manası üzerinde durmuĢ, ikinci kısımda mücerred yapılı veznin keyfiyeti, sonrasında
ise zâid olan harfler, çeĢitleri, mezîd konuları ve mezîd yapılı veznin keyfiyeti üzerinde
durmuĢtur. Üçüncü kısımda ise ―  ‖انوهت انًكبَيkonusuna değinmiĢtir. Hadîsî bu kısımda
ebniyetü's-sarf konusunu iĢaretlere sığınmaksızın konuları tek bir babta birleĢtirerek asıl ve
zâid harfleri,  انوهت انًكبَيhususlarının anlaĢılmasını hedeflemiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1965: 85130).
Hadîsî, ikinci babı 3‘e ayırmıĢ ilk kısımda mezîd ve mücerred isimleri detaya inmeden,
genel hatlarıyla anlatmıĢ, ikinci kısımda ise bu isimlerin yapı kaynaklarından söz etmiĢ ve bu
kaynakları semâî ve kıyasi olmak üzere iki kısma ayırmıĢtır. Hadîsî, bu kısımda masdar-ı
sınâîye değinmemiĢtir bunun nedeni ise Sîbeveyhi'nin el-Kitâbı‘nda bu konuya dair herhangi
bir bulguya rastlanmamıĢ olmasıdır. Nitekim ona göre Sibeveyhî hayattayken masdar-ı sınâî
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yoktu, masdar-ı sınâî, Sîbeveyhi el-Kitâb‘ını yazdıktan sonra Abbasiler döneminde ilmi
hareketlerle Arapların ihtiyacına binâen ortaya çıkmıĢtır.
Üçüncü kısımda ise iĢtikak çeĢitleri konusunu araĢtırmada yardımcı olması amacıyla
ismi fail, mefʿul, mübalağa sîgaları, sıfatı müĢebbehe, ismi zamân, ismi mekân, ismi alet ve
ismi tafdil gibi müĢtak kelimelerin yapısından bahsetmiĢtir. Dördüncü kısımda cemʿi teksire
yoğunlaĢmıĢ ve iki kısma ayırmıĢ (  )جًٕع ههخ ٔ كثغحbu bölümün son kısmında da tasğir ve
sîgalarından söz etmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1965: 131-374).
Hatice el-Hadîsî, Ebniyetu'l-Efʿal baĢlıklı üçüncü bölümün ilk kısmında mezîd ve
mücerred fiillerin yapısı, ikinci kısımda ise lazım ve müteaddi fiillerin yapısı olmak üzere
fiilleri iki kısma ayırıp incelemiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1965: 375-432).
2.2.eĢ- ġâhid ve Usûlü‟n-Naḥv fî Kitâbi Sibeveyhi
Hatice Hadîsî, Sîbeveyhi hakkında yazmıĢ olduğu yüksek lisans tez çalıĢması olan
"Ebniyetu‟s-Sarf fî Kitâbi Sîbeveyh" ve "Kitâbu Sîbeveyh ve Şurûḥuhû" adlı eserlerini te'lif
ettikten sonra bu hususta çalıĢma yapma ihtiyacı hissetmiĢtir.
Hatice el-Hadîsî eĢ- ġâhid ve Usûlü‘n-Naḥv fî Kitâbi Sibeveyhi adlı kitabını giriĢten
sonra iki bölüme ayırmıĢtır. Müellif, birinci bölümde el-kıraat baĢlığı altında Sîbeveyhî'nin
Kur'ân-ı Kerim'i kaynak olarak kullanma hususuna ve bu konuda göstermiĢ olduğu öneme
dikkat çekmiĢtir. Ayrıca yedi kıraatten bahseden Hadîsî tevatür konusunda ihtilaflara
değinmiĢ, Basra ve Kûfe ekollerine bağlı dilbilimcilerin bunları kullanma hususundaki
yaklaĢımlarını ele almıĢtır (Hatice el-Hadîsî, 1974: 29-60).
Hadis baĢlıklı ikinci kısımda ise ilk olarak hadislerle ihticâc hususuna ve bu hususta
nahivcilerin menfi, müspet ve mutevassıt tutumlarını sıralamıĢtır. Ġhticâcı reddedenler
arasında, menfi görüĢe sahip Ġbni Ḍaiʿ (öl. 680/1281), Ebû Hayyân (öl.745); ihticâca cevaz
veren müspet görüĢe sahip olan Ġbni Mâlik (öl. 672/1274), Ġbni HiĢâm (öl. 761/1360) bu
hususta orta yolu benimseyenlerden ise ġâtıbî (öl. 790/1388) ve Süyûtî'yi (ö. 911/1505)
zikretmektedir. Ayrıca Kâhire Arap Dili Topluluğu‘nun hadislerle ihticâc hakkındaki
görüĢlerine de yer vermiĢtir. Bunun akabinde ise Sîbeveyhi'nin hadislerle ihticâc hakkındaki
görüĢlerini belirtmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1974: 61-76).
Kelâm'ul-Arab baĢlıklı üçüncü bölümde Hadîsî, nesirden bahsetmiĢ ve bazı nahivcilerin
Arap sözüyle ihticâcta bulunmaya karĢı tutumlarını ele almıĢtır. Ebû Temmâm'ın (öl.
231/846) Ģiiriyle ihticâcın caiz görülmesi durumunda müvelledun olarak adlandırılan Ģairlerin
Ģiirlerinin ihticâc kaynağı olarak kullanılmadığına dikkat çekmektedir. Ayrıca bu bölümde
kendisiyle ihticâc edilenin nakil, menkul, zaman ve mekân hususları göz önünde bulundurmak
suretiyle belli Ģartlar aranması gerektiğini ifade edip Basra ve Kûfe ekollerinin ihticâcı
kullanma Ģartlarına değinmiĢtir. Hatice el-Hadîsî Ebü‘l-Abbâs el-Müberred'in el-Kitâb‘ı
okuyanlara onun zorluğunu nitelemek için ― ْم عكجذ انجذغDenize bindin mi/daldın mı?‖ dediği
bu Ģaheser kitabın yazarı Sîbeveyhi'nin mensur Arap kelamını ihticâc etmesindeki konumuna
da dikkatleri çekmiĢtir. Bununla beraber Hicâz dilinin en eski dil sayıldığını ve diğer dillere
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göre üstünlüğünü koruduğunu, fesahat ve güzel üslup bakımından Hicâz dilinden sonra
Temîm lehçesinin zikredilebileceğini ifade etmiĢtir. Ayrıca kabileleri fesâhat ve güzellik
ölçütüne göre genel bakıĢ açısıyla değerlendiren Hadîsî Esedoğulları, Kays, Tâi, Adîoğulları
gibi güzel ve fasih sayılan kabilelerden saymıĢ, Sadoğulları, Kaʿb ve Ğanî gibi kabileleri de
dilleri fasih sayılmayan gruba eklemiĢtir. Hatice el-Hadîsî bunun akabinde Ģiirle istiĢhâd
konusuna değinmiĢ Sîbeveyhi‘nin ve diğer bazı nahiv âlimlerinin bu konudaki bakıĢ açılarına
detaylı bir Ģekilde yer vermiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1974: 77-118).
Usûlü'n-Nahv fi'l-Kitab baĢlıklı ikinci bölümde nahiv usulünün ortaya çıkıĢı ve
nahivcilerin fakihler üzerindeki etkisini anlatan Hatice Hadîsî bu bölümü semaʿ, kıyas, icmâ
ve istishabu'l hâl olmak üzere 4 kısma ayırmıĢtır. Ġlk kısım olan semaʿ için âlimlerin badiyeye
(Ģehir merkezinden uzak yerlere) gittiklerinden, bu âlimlerin neden badiyede yaĢayanların
sözlerini rivayette tercih ettiklerinden söz etmiĢtir. Nahiv ve sarf hususunda üzerinde uzlaĢı
sağlanan semânın mütekellim, rivayet senedi ve rivayet tabakatı, rivayet edilenlerin kısımları
ve Ģartları, dereceleri ve değerleri gibi bazı Ģartları bulunduğunu belirtmiĢtir. Bunun akabinde
ilki Kur‘ân-ı Kerim, ikincisi Hadis-i Ģerif, üçüncüsü Arap kelâmı ve semâ çeĢitlerine değinen
Hadîsî Sîbeveyhi'nin bunları istiĢhâd bazlı kullanmasındaki konumuna dikkat çekmiĢtir
(Hatice el-Hadîsî, 1974: 123-220).
Hatice el-Hadîsî ikinci bölümü kıyasa, üçüncü bölümü ise icmâya ayırmıĢtır.Müellif
kıyas hakkında genel bir bilgi verdikten sonra bazı nahiv âlimlerinin hassaten de
Sîbeveyhi‘nin bu husustaki yaklaĢımını incelemektedir (Hatice el-Hadîsî, 1974: 221439).Ġcmâʿnın fıkıh usulü literatüründeki ıstılah yapısını açıklayan Hadîsî bu bağlamda
nahivcilerin farklı görüĢ ve yaklaĢımlarını aktarmaktadır (Hatice el-Hadîsî, 1974: 431- 445).
Hatice el-Hadîsî dördüncü bölümde istishâbu‘l-hâl konusunu, dilsel yapısını nahivdeki
yerini ve ekollerin bakıĢ açılarının yanı sıra özellikle Sîbeveyhi‘nin görüĢünü araĢtırma
konusu yapmıĢtır (Hatice el-Hadîsî, 1974: 446-464).
2.3. Kitâbu Sibeveyhi ve ġurûḥuh
Hatice el-Hadîsî üniversite okuduğu ilk yıllardan itibaren Sîbeveyhi üzerine araĢtırmalar
yapmıĢ, yüksek lisans yaptığı süreç içerisinde de yönelimi ağırlıklı olarak Sîbeveyhi üzerine
olmuĢtur. O, Ebû Hayyân en-Naḥvî adlı eserini yazdıktan sonra Sîbeveyhi'nin el-Kitâb‘ının
daha fazla çalıĢılmaya ve tahkik edilmeye ihtiyaç duyduğu kanaatine vararak bu alanda
Kitâbu Sibeveyhi ve ġuruḥuh adlı yeni bir eser kaleme almıĢtır. Arapça dilbilgisinin
kurallarını, özelliklerini ve kökenlerini ortaya koyan bu nahiv âliminin çalıĢmasına giriĢ
niteliğinde bir araĢtırma yapmak istemesi, bu eseri yazması hususunda önemli bir saik
olmuĢtur.
Hatice el-Hadîsî'nin te'lif ettiği Kitâbu Sibeveyhi ve ġuruḥuh adlı eser üç bölümden
oluĢmaktadır.
Birinci bölümde Sîbeveyhi'nin tanınmasını sağlayacak birtakım bilgilere yer vermiĢ;
isminden, künyesinden, hangi kabileye mensubiyeti bulunduğundan, doğumundan,
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hakkındaki rivayetlerden, vefat tarihinden, vasıfları ve ahlakından, çalıĢmalarından,
hocalarından, arkadaĢlarından ve muâsırlarından bahsetmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1967: 9-56).
Hatice Hadîsî el-Kitâb‘a yoğunlaĢtığı ikinci bölümde Arap edebiyatının meĢhur nesîr
yazarlarından Ebû Osmân Amr b. Bahr b. Mahbûb el-Câhiz‘in (öl. 255/869) "Ġnsanlar bu
kitabın bir benzerini yazamadı" dediği el-Kitâb'ın önemini, Sibeveyhi'ye olan nispetini, ne
zaman kaleme aldığını, konularını, kitabın üslubunu, ıstılahlarını, kitabın kaynaklarını
Ģevahidlerini (Kur‘ân-ı Kerim, Arap kelâmı), yazı Ģekillerini ve baskılarını genel hatlarıyla ele
almıĢtır. Ayrıca insanların nahiv çalıĢmalarında el-Kitâb'ın metoduna, konularına, el yazması
nüshalarına ve faydasına önem verdiklerinden bahsetmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1967: 61-145).
Hatice el-Hadîsî üçüncü bölümde ise AhfeĢ el-Evsat (öl. 215/830 [?]), Ebû Osmân Bekr
b. Muhammed b. Habîb el-Mâzinî (ö. 249/863), AhfeĢ el-Asgar (öl. 316/928 [?]), Ġbnü‘sSerrâc (öl. 316/929) gibi âlimlerin el-Kitâb'a yazmıĢ olduğu Ģerhleri zikretmiĢtir (Hatice elHadîsî, 1967: 149-278).
2.4. Dirâsâtun fî Kitâbi Sîbeveyhi
Bu kitap, Hatice el-Hadîsî'nin, Sîbeveyhi‘nin el-Kitâbı‘na odaklanarak kaleme aldığı
ve daha sonra çeĢitli dergilerde yayımladığı üç farklı çalıĢmasından oluĢmaktadır . Kulliyetu'l
Ādab bi Camiati Bağdat ve Mecelletu 'l Ādab ve 't Terbiyye bi Camiati'l Kuveyt dergilerinde
yayımlamıĢ olduğu bu çalıĢmalarını bir araya getirmenin daha yararlı olacağını düĢünerek
1980 yılında söz konusu eseri telif etmiĢtir. Dolayısıyla Dirâsâtu fî Kitâbi Sîbeveyhi adlıeseri
müstakil bir kitap olmayıp çalıĢmalarını bir araya getirdiği derleme niteliğindedir. Müellif, bu
kitabıyla Sîbeveyhi‘nin konumuna dikkat çekmeyi amaçlamıĢ ve bundan araĢtırma boyu söz
etmiĢtir. Eserindeki yöntemi ise Sîbeveyhi‘den sonra gelen kiĢilerin konuyla ilgili görüĢlerini
sunmak ve bu konuda el-Kitâb‘ındaki bilgilerden hareketle istikra metoduyla Sîbeveyhi‘nin
görüĢlerinin anlaĢılmasını sağlamaktır.
Bu hususta üç baĢlık karĢımıza çıkmaktadır. Bunlar:
el-Kıraât ve‘l-Hadis, ez-Zarureti‘Ģ-ġiʿriyye ve el-Ġʿlletu‘n- Nahviyye
Hadîsî, el-Kıraât ve‘l-Hadis baĢlığı altında ilk olarak, el-Kitâb‘ın temellerini
oluĢturan Kur‘ân-ı Kerimi ve çeĢitli kıraatleri istiĢhad etme konularına değinmiĢ, kıraatten
sonra hadislerle istiĢhadı araĢtırma konusu etmiĢ, devamında da Sîbeveyhi‘nin hadisleri, hadis
olduğunu belirtmeden, tıpkı Arap kelamını kullandığı gibi eserinde kullandığını ortaya
koymuĢ, bu hususta istiĢhad etme durumuna açıklık getirmiĢtir (Hatice el-Hadîsî,1980: 9-68).
ez-Zarureti‘Ģ-ġi ʿriyye baĢlıklı ikinci kısımda, müellifin Sîbeveyhi ve hocalarının
zaruri kavramını kullanmalarından neyi kastettiklerini araĢtırma konusu ettiğini görmekteyiz.
AraĢtırmaya kelâmu'l-Arab muhtevası içerisinde manzum ve mensur olmak üzere iki önemli
unsuru zikrederek baĢlamakta, bundan sonra Ģiirle istiĢhad etme hususuna geçmektedir.
Hadîsî, Ģairlerin tabakalara ayrıldığından, ayrıca Ģiirlerle istiĢhad konusunda nahivciler
arasında ihtilaf bulunduğundan söz etmektedir. Nitekim Basra ekolü sadece ilk tabakanın
Ģiirleriyle istiĢhad etmeyi tercih ederken Kufe ekolü 4 tabakadan da istiĢhadda
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bulunulabileceği görüĢünü benimsemektedir. Hatice Hadîsî bahsi geçen konuda Ġbni Cinnî
(öl. 392/1002) ve Ġbn Mâlik (öl. 672/1274) gibi nahiv âlimlerinin görüĢlerine yer vermekte
ayrıca bu hususta eserinde Ġbn Usfûr (öl. 669/1270), Ebû Hayyân (öl. 745/1344), Celalüddin
es-Süyûtî (öl. 911/1505) gibi muteahhirun dönem nahiv âlimlerinin Sîbeveyhi‘nin, Ģiirlerle
istiĢhad etmesi hakkındaki görüĢlerinde ittifak ettiklerini ifade etmektedir. (Hatice el-Hadîsî,
1980: 68-149).
el-Ġʿlletu‘n-Nahviyye baĢlığı altında ise taʿlil konusunu ele almıĢ bu konudaki
ihtilaflara değinmiĢ, bazı görüĢleri sarfeden nahivcileri örnek olarak göstermiĢ ve bu görüĢler
sonrasında talilin sabit ve zorunlu olmadığını ifade etmiĢtir. Sîbeveyhi‘nin el-Kitabı‘nda talili
çokça kullandığını ifade etmiĢ ayrıca hocası olan Halîl b. Ahmed'i (öl. 175/791) bu yönüyle
ele almıĢtır.
2.5.el-Medârisu‟n-Naḥviyye
Hatice el-Hadîsî, nahiv dil ekolleri hakkında detaylı açıklamalara yer verdiği bu
çalıĢmasını 1981 yılında kaleme almıĢtır. Müellifin eseri dört kısımdan oluĢmaktadır.
Mukaddimeden sonra konuların anlaĢılmasına katkı sağlamak amacıyla nahiv ekollerine
değinmiĢ, ekol kelimesinin kullanımı hususunda mütekaddimun ve muteahhirun dönemi
âlimlerinin görüĢlerine yer vermiĢ ayrıca ekollerin varlığı konusuna değinmiĢtir.
Hatice el-Hadîsî birinci bölümü iki kısma ayırmıĢ, Basra ekolü hakkında bilgi vermeden
önce Basra‘yı coğrafi açıdan incelemiĢ, kültür merkezlerini ve ilmi faaliyetlerin
gerçekleĢmesinde katkısı olan önemli meclisleri beyan etmiĢtir. Bunun akabinde nahvin
ortaya çıkıĢını, bunu etkileyen etmenleri ve geliĢimini belli bir düzene bağlı kalarak anlatmıĢ
ve baĢta nahvin kurucusu olmak üzere ilk nahivcilerden sırasıyla söz etmiĢtir. (Hatice elHadîsî, 2001: 25-73).
Hatice el-Hadîsî ikinci kısımda ise Basra nahiv ekolünün özelliklerinden, Sîbeveyhi ve
Müberred'in hayatı ve eserlerinden bahsetmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 2001: 75-110).
Aslında müellifin söz konusu eserinin ikinci bölümü iki kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk
kısımda konuya giriĢ mahiyetinde Kûfe'nin bölgesel yapısı, önemli kültür merkezleri,
halifeler, emirler ve vezirler dönemindeki durumu ile tartıĢma meclislerinden bahsedilmiĢtir.
Bu kısımda Kûfe'de nahvin ortaya çıkıĢı, nahiv ilmine yönelik çalıĢmaların geliĢimi ve bu
ekole bağlı ilk nahivcilerden de söz etmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 2001: 111-137).
Ġkinci bölümün ikinci kısmında ise Kûfe ekolünün özellikleri, Kisâî (ö. 189/805), Ferrâ
(öl. 207/822) ve Sa‗leb (öl. 291/904) gibi önemli nahiv âlimlerini araĢtırma konusu yapmıĢtır
(Hatice el-Hadîsî, 2001: 138-193).
Üçüncü bölüm de bir önceki bölüm gibi iki kısımdan müteĢekkildir. Hatice el-Hadîsî ilk
kısımda Bağdat ekolüne değinmekte ve bu ekolü Basra ile Kûfe ekollerinin mezcedilmesi
yönünü ele almakta ve bu hususta mütekaddim ve müteahhir dönemi âlimlerinin görüĢlerine
yer vermektedir (Hatice el-Hadîsî, 2001: 194-217). Ġkinci kısımda ise Basra ve Kûfe
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ekollerinden ve bu iki ekolün karıĢımıyla oluĢan ekolleri araĢtırma konusu yapan önemli
nahivcileri zikretmektedir (Hatice el-Hadîsî, 2001: 218-257).
Müellif dördüncü bölümü Mısır, Endülüs ve Mağrib ekollerinin yanı sıra önemli nahiv
âlimlerinin biyografilerine ayırmıĢtır (Hatice el-Hadîsî, 2001: 258-260).
2.6. Mevḳifu‟n-Nuhât mine‟l-Ġḥticâc bi‟l-Hadîsi‟Ģ-ġerîf
Hatice el-Hadîsî, nahivcilerin kullandığı Ģevâhidler arasında bulunan hadisler hakkında
yaptığı araĢtırmalar sonucunda bu çalıĢmayı ortaya koymuĢtur. Eser dört bölümden
müteĢekkildir. Ġlk kısımda ihticâc vasıtası gören ve kullanımına cevaz veren grup, hadislerle
ihticâc etmeyi reddeden grup ve bu hususta orta yolu benimseyip belli durumlarda
kullanılabileceğini savunan grup olmak üzere üç farklı görüĢün olduğunu ifade etmiĢtir
(Hatice el-Hadîsî, 1981: 13-29).
Ġkinci bölümde ihticâcdan önceki nahivciler hakkında bilgi veren Hadîsî (Hatice elHadîsî, 1981: 31-189), üçüncü bölümde ZemahĢerî (öl. 538/1144) gibi ihticâcda bulunan
nahivcileri ele almakta (Hadîsî:1981:191-365), dördüncü kısımda ise hadislerle ihticâcda
bulunmanın doğru olup olmadığı hususuna değinerek birtakım değerlendirmelerde
bulunmaktadır (Hatice el-Hadîsî, 1981: 367-420).
2.7. Ebû Hayyân en-Naḥvî
Hatice el-Hadîsî Ebû Hayyan en-Nahvî'nin nahivde kullandığı yöntemleri, usulünü
anlattığı bu eserini 1966 yılında Bağdat'ta kaleme almıĢtır. Müellif eserini iki bölüme
ayırmıĢtır.
Ġlk bölüm üç kısımdan müteĢekkildir. Birinci kısımda Ebû Hayyan en-Nahvi hakkında
genel bilgi verdikten sonra doğumu, vefatı, yetiĢmesi, Endülüs'ü neden terk ettiği ve gitmiĢ
olduğu ülkelere değinmiĢ, sahip olduğu özellikler ve ahlakının yanı sıra akidesinden de
bahsetmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1966: 21-100).
Müellif ikinci kısımda Ebû Hayyan'ın nahiv ve dil üzerindeki etkisine dikkat çekmiĢ,
Ġbni Usfur'un (öl. 669/1270) eserine yazmıĢ olduğu Ģerhler ve özetler (el-Mevfûr min Şerḥi
İbn ʿUṣfûr); Ġbni Mâlik'e (öl. 672/1274) yazmıĢ olduğu Ģerhler ve musannefler hakkında genel
bilgi vermiĢ, ayrıca yazmıĢ olduğu eserleri, İrtişâfü‟ḍ-ḍarab min lisâni‟l-ʿArab,İ„râbü‟lKur‟ân, Ġāyetü‟l-iḥsân fi ilmi‟l lisân, en-Nüketü‟l-ḥisân fî şerḥi Ġāyeti‟l-iḥsân kitapları,
nahiv risaleleri, dil kitapları, kayıp kitapları ve farklı dillerdeki eserlerinin üzerinde durmuĢtur
(Hatice el-Hadîsî, 1966: 101-187).
Üçüncü kısımda müellif, Ebû Hayyan en-Nahvi‘nin dini ve muhtelif ilimlere yönelik
yazmıĢ olduğu eserlere odaklanmıĢtır. Bunlardan tefsir hakkında yazdığı el-Baḥrü‟l-Muḥîṭ
adlıeserini, ne zaman kaleme aldığı, yöntemi, konuları ve kaynakları bakımından araĢtırma
konusu etmiĢ, ayrıca Ebû Hayyân‘ı farklı yönleriyle inceleme konusu yapmıĢtır. Bunun
akabinde hadis, kıraat, tarih ve tercüme, nakd ve belâgat, Ģiir ve farklı alanlarda yazmıĢ
olduğu eserleri genel hatlarıyla açıklamaya çalıĢmıĢtır (Hatice el-Hadîsî, 1966:189-261).
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Eserin ikinci bölümü dört kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk kısımda Ebû Hayyân ve nahiv
ekolleri baĢlığı altında nahvin ortaya çıkıĢı, geliĢme aĢamaları ile birlikte Sîbeveyhi‘nin
hayatı, eserleri ve nahvî yönelimine dikkat çekmiĢtir. Bunun akabinde Basra ekolünün ortaya
çıkıĢı, semâ, kıyas gibi Ģevahidleri incelemiĢ ayrıca meĢhur nahivciler hakkında önemli
bilgiler aktarmıĢtır. Bunlara ek olarak Kûfe ekolüne de yer vermiĢ, Ebû Hayyân‘ın konumunu,
Kûfe ekolüne karĢı ihtilaf ve ittifak ettiği görüĢlerine değinmiĢtir. Yazar Bağdat ekolü
hakkında genel bilgiler verdikten sonra Ebû Hayyân‘ın bu konudaki belirsizliği üzerinde
durmuĢtur. Ayrıca Endülüs ekolü, Zahiri ekolü, Ġbni Usfûr ve Ġbni Mâlik‘e yazmıĢ olduğu
reddiyelere yer vermiĢ; sarf ve nahiv alanlarındaki görüĢlerine etraflıca değinmiĢtir (Hatice elHadîsî, 1966: 265-370).
Ebû Hayyân‘ın yöntemi ve Zahiriler üzerindeki etkisinden bahsetmiĢ olduğu ikinci
kısımda ise zahiriyyesi ve Ġbni Madâ (öl. 592/1196) üzerindeki etkisinden ve Ģevahidlerinden
söz etmiĢtir. (Hatice el-Hadîsî, 1966: 371-452).
Üçüncü bölümde kelime yapısı ve delaleti, ibarelerin sîgaları, lafzi ve manevi amiller
kelime yapıları ve mâ‘muller hakkındaki görüĢlerini ifade etmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1966:
453-498).
Dördüncü kısımda ise Ebû Hayyân‘ın öğrencilerinden bahsetmiĢ ve birtakım reddiye
kitaplarına değinmiĢtir (Hatice el-Hadîsî, 1966: 499-591).
Sonuç
Hatice el-Hadîsî‘nin Arap dili ve grameri sahasında oldukça önemli çalıĢmaları
bulunmaktadır. Onun bu çalıĢmaları Ebniyetu‟s-Sarf fî kitâbi Sibeveyh adlı eseriyle baĢlamıĢ
ardından Kitâbu Sibeveyh ve Şurûḥuhû adlı kitapla devam etmiĢtir. Ebû Hayyân en-Naḥvî, eşŞâhid ve Usûlü‟n-Naḥv fî Kitâbi Sibeveyh, Mevḳifu‟n-Nuḥhât mine‟l-İḥticâc bi‟l-Hadîsi‟şŞerîf ve el-Medârisu‟n-Naḥviyye gibi kendi fikirlerini beyan ettiği farklı eserler de kaleme
alarak bu sahada kayda değer çalıĢmalar ortaya koymuĢtur. Öte yandan kendisi gibi ilimle
meĢgul olan eĢi Ahmed Matlûb ile birlikte birçok eserin edisyon kritiğini gerçekleĢtirmiĢtir.
Müellifin Arap dili alanındaki çalıĢmalarının büyük bir kısmı Sîbeveyhi‘nin el-Kitâb adlı
eserinin etrafında ĢekillenmiĢse de Müberred ve Ebû Hayyân en-Nahvî gibi bazı dil
âlimlerinin gayret ve çabalarını tanıtma hususunda ciddi bir emek sarf etmiĢtir.
Kaynakça
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KUR‟AN‟DA ĠNSANIN DĠL YETENEĞĠYLE MELEKLERE ÜSTÜN
GELME YÖNÜ
EĢref ĠNAN
ORCID ID: 0000-0002-4417-2328

Özet
Ġfadenin en güçlü yönü Ģüphesiz dildir. Ġlk insana ilahi bir destek ile öğretilen dil, zaman
süresinde olgunlaĢtığı gibi çeĢitlilik boyutuyla da çoğalmıĢtır. Genetik yapı olarak sağlam olan
her birey, ileri düzey denebilecek bir dil yeteneği ile doğduğu bilinen tespitler arasındadır.
Farklı coğrafyalara dağılan insanlık dünyası yeni kavramlar ve oluĢumlarla dile katkıları
sayesinde süreci daha da güçlendirmiĢtir. Ġnsanlığın ilk ĢekilleniĢinde Kur‘an‘da dilin önemine
önemli bir tarihi geliĢimle dikkat çekilmektedir. Hz. Âdem‘in meleklerle olan mücadelesi örneği
bu eksende cereyan etmektedir. Yeni bir tür olarak yaratılan insana Allah‘ın öğrettiği kelimeler
ve kavramlar sayesinde melekler acizliklerini itiraf etmiĢtir. GeliĢimleri belli bir seviye ile
sabitlendirilmiĢ olan melekler Allah‘ın kendilerine öğrettikleri dıĢında bir bilgilerinin
olmadığını söylemiĢlerdir. Ancak muhalefet modeli olarak gözüken ġeytan ise Hz. Âdem‘in
üstünlüğünü kabul etmemiĢtir. O bu yeteneği inkâr ederek oluĢum değerinin ham maddeye göre
değerlendirileceğine hükmetmiĢtir. Allah da ġeytan‘ın insandaki bu yeteneği takdir etmemesini
ve yorumsal sapmasını hoĢ görmemiĢ onu katından kovmuĢtur. Bu kıssa insanın kelime hazinesi
ile kendisini ifade etmesindeki öneme ayna tutan önemli bir kesit olarak Kur‘an‘da yerini
almıĢtır.
Kur‘an da dilin bu güçlü yönüne dikkat çekerek muhataplarını dilsel bir mücadeleye
davet etmiĢtir. ġair ve edebiyatçıların revaç gördüğü bir ortamda bu yön oldukça öne çıkmıĢ
dilsel beyanın hâkimiyeti haklı tarafı belirlemiĢtir. Uzun yıllar yapılan mücadelede o günkü
Mekke halkı kaleme bedel kılıcı tercihleriyle mağlubiyetlerini ilan etmiĢlerdir. Bu bağlamda
ustaca kullanılan dil sayesinde yapılan yayınlar uluslararası platformlarda gücünü
göstermektedir. Anlamın önemli bir kimliği olan dilsel beyan, bu güçle çevirileri gerekli kılarak
sahibini öven bir plakete dönmüĢtür.
Anahtar Sözcükler: Dil, Kur‘an, dilsel mücadele.

MAN'S SUPERIORITY TO ANGELS THROUGH LANGUAGE
ABILITY IN THE QUR'AN
Abstract
The strongest aspect of expression is undoubtedly language.The language, which was taught to
the first human with divine support, has matured over time and multiplied with the dimension of
*
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diversity.It is among the known findings that every genetically sound individual is born with an
advanced language ability.The world of humanity dispersed in different geographies has further
strengthened the process thanks to its contributions to language with new concepts and formations.An
important historical development draws attention to the importance of language in the Qur'an in the
first formation of humanity. The example of Adam's struggle with the angels takes place on this axis.
Thanks to the words and concepts God taught to man, who was created as a new species, the angels
confessed their helplessness. Angels, whose development was fixed at a certain level, said that they
had no knowledge other than what Allah had taught them. However, Satan, who appears as a model of
opposition, is Hz. He did not accept the supremacy of Adam. He denied this ability and ruled that the
formation value would be evaluated according to the raw material. God, too, did not tolerate Satan's
failure to appreciate this talent in man and his interpretive deviation, and dismissed him from his
presence. This parable has taken its place in the Qur'an as an important section that mirrors the
importance of expressing oneself with vocabulary.
The Qur'an also draws attention to this powerful aspect of language and invites its interlocutors
to a linguistic struggle. In an environment where poets and men of letters are popular, this aspect has
come to the fore, and the dominance of linguistic expression has determined the right side. During the
long-term struggle, the people of Mecca of that day declared their defeat by choosing a sword rather
than a pen. In this context, the publications made thanks to the skillfully used language show their
power in international platforms. Linguistic expression, which is an important identity of meaning, has
turned into a plaque praising its owner by making translations necessary with this power.
Keywords: Language, Quran, linguistic struggle.

GiriĢ
Dilin en önemli misyonu Ģüphesiz onun bir iletiĢim aracı olmasıdır. Yüce Allah iletiĢimi
en zengin argümanlarıyla sağlayan dil olması hasebiyle Arapçayı kitabının dili olarak
seçmiĢtir (Eren, 2014:134).Yani Allah davetini, baĢlatacağı toplumun dilini göz önünde
bulundurarak peygamberini de o toplumdan seçmek suretiyle gerçekleĢtirmiĢtir. Ġnsana
ulaĢma, iletiĢimin temelini oluĢturan dil ile sağlanmıĢtır. Dilin bu öneminden dolayı Kur‘an‘ın
iĢlediği Hz. Âdem‘in ve meleklerle olan tarihi kıssa çalıĢmamızın ana temelini teĢkil
etmektedir. Dolayısıyla çalıĢmamızda bu manalara değinmeye çalıĢacağız.
Ahsen-i takvim kimliğinin ana muhatabı olan insan (Tin, 95/4), kendisine verilen
yeteneklerden dolayı böyle bir vasıfla tabir edilmiĢtir. Ġnsana yüklenen donanım ve
tanımlanan cihazların geliĢtirilebilir yönüyle melekleri geçme gibi bir yapıda dizayn
edilmiĢtir. Bu yapı da insana değer katmıĢ ve cennete layık olabilecek bir kıvamda
yaratılmıĢtır. Ġlk insanlık Ģu ana kadar yakalamıĢ olduğu teknolojik seviye onun bu donanımın
açığa çıkmasıdır. Ayrıca bundan sonra da göstereceği daha hızlı terakki onun donanımın
gelecekteki meyvelerinden haber vermektedir.
Peygamberler geldikleri toplumlarda o muhitte Ģöhret bulan meseleler üzerinde
davalarını ispata gitmiĢlerdir. Hz. Musa sihrin revaç bulduğu toplumda o tarza uygun
mucizelerle, Hz. Ġsa tıbbın önde olduğu devirde ölüleri diriltme gibi argümanlarla davasını
ispat yoluna itmiĢtir. Peygamberimizin de olduğu sırada ve tebliğ ile görevlendirildiği
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Mekke‘de özellikle dört Ģey insanların ilgi odağındaydı. Birincisi: Belagat ve fesahat. Ġkincisi:
ġiir ve hitabet. Üçüncüsü: Kâhinlik ve gaipten haber vermek. Dördüncüsü: GeçmiĢ olayları ve
âlemle ilgili meseleleri bilmekti.ĠĢte Kur‘an bu dört grubun mümessillerine diz çöktürdü. O
kibirli Ģairlere öyle bir parmak ısırttı ki o gün meĢhur ve Ģöhreti devam eden muallakat-ı
seb‘ayı Kâbe‘nin duvarlarından indirerek zaafa uğrattı. (Nursi, 1990: 169) Kur‘an, yüksek bir
seda ile tahaddi dediğimiz meydan okumayla sözdeki güç düellosuna çağırıyordu:“Kulumuza
indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eğer
doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.”(Bakara, 2/23).
Ġfadede
tehdit
dozu
arttırılarak
müĢriklerin
büsbütün
mağlubiyetleri
dile
getiriliyordu.“Yapamazsanız ki yapamayacaksınız o takdirde, inkâr edenler için hazırlanan ve
yakıtı insanlarla taş olan ateşten sakının.”(Bakara, 2/24) Olay Cahız‘ın o günkü olayı ifade
eden açıklamasıyla özetleniyordu. Kalemle mücadele edemeyince kılıç kullanmaya, baskı ve
Ģiddete yönelmeleridir. Yani dilsel zafiyet onları güç kullanmaya sevk etmiĢti. Velid b.
Mugire Müslüman olmamasına rağmen, Ģiirlerin her çeĢidini; recezini, kasidesini ve cin
Ģiirlerini en iyi bilen olarak tanınır. Kur‘an‘ın söylediklerinin farklı olduğunu söylemiĢtir.
Kur‘an‘da bir tatlılık, bir parlaklık ve güzellik olduğunu da itiraf etmekten kendisini
alıkoyarmıĢtır. Hz. Âdem olayında da dilin bu yönü öne çıkmıĢ ve meleklerin teslimiyetiyle
sonuçlanmıĢtır. EĢyayı tanımlama ve anlamlandırma yönü ile farklı bir yeteneğe atıfta
bulunulmuĢ, ihtiram manasındaki secde de o Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. (ZemahĢeri, 2016: I,348)
1.Hilafet ve Emanet
Hz. Âdem‘in cennetten ihracı önemli bir sorumluluğun kapısını açmıĢtır.“Sizi
yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi
kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.”(En‘âm, 6/165). Bu önemli fonksiyonel yapı ile
dünyaya gelen insan kendisini Allah‘tan bağımsız düĢünmeyecektir. Yani mahlûkat üzerinde
birtakım tasarrufta bulunarak Allah‘ın kendisine verdiği emirleri icra ve tatbikle mükellef
olmasıdır (Demirci, 2016:116). Diğer varlıklardan farklı olan bu nutuk özelliği kendisine
tevdi edilen yetkiyi bihakkın ifaya liyakatinin olduğunun göstergesidir.
Ġnsan öyle bir vazife ile görevlendirilmiĢtir ki bütün beĢerî geliĢim ve insana ait
yeteneklerin açığa çıkması, Allah‘ın isimlerine mazhar olmak ile önemli bir tecelliye vesile
olmuĢtur. Ġnsanlığın babasının cennette kalması durumunda makamı sabit kalacak ve
yetenekleri açığa çıkmayacaktı. Bu haliyle de böyle bir insan ihtiyaç olmayacaktı. Zira
melekler bu bağlamda gerekli olan görevleri yapıyorlardı. Allah, ilmiyle insanlığa farklı bir
boyutta mesafe aldırmak için böyle bir sorumluluğa giden bir sahneyi dile getirmiĢtir. (Nursi,
1990:39)―Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten
çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok
cahildir.”(Ahzab, 33/72) Emanetin böyle garip bir ifade ile dile getirilmesi olayın ciddiyetini
gösterirken vazife ihmalinin de hıyanet olduğu anlaĢılmaktadır. Hadislerde iyi bir çığır açan
insanı o yolda gelecek iyiliklerin verileceği gibi, aksi olarak açtığı kötü yolun günahını ve o
yola gireceklerin günahı üstleneceği bildirilir (Müslim, Ġlim, 15). Haksız yere kıyılan canların
295

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

kanından bir payın Âdem‘in ilk oğluna yazılacağı bildirilmiĢtir (Buhari, Cenaiz, 33; Müslim,
Kasâme, 27).
Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti; melekler, "Orada
bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz Seni överek
yüceltiyor ve Seni devamlı takdis ediyoruz" dediler; Allah "Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi
bilirim" dedi (Bakara, 2/30). Ayetteki halife kelimesi bir kimsenin diğerinin yerini alması,
onu temsil ederek salahiyetlerini kullanması anlamına gelir (Avcı, 1998:17/539). Meleklerin
bu görevin hikmetini sormaları, Yüce Allah‘ın da Âdem‘in buna layık olduğunu anlatmak için
yaptığı imtihan kendisine verdiği bilgi ve kabiliyet buradaki hilafetin Allah ile ilgili olduğunu
göstermektedir. Yeryüzünde daha önce varisler kılındığı gibi salih amel iĢleyenleri varis
kılınacağı belirtilerek (Nur,24/55) önemli bir sorumluluk dile getirilmektedir. Ancak bu
vekâlet kısıtlı ve sınırlıdır. Zira insanın Yüce Allah‘ı temsil ederek onun yerinde tasarrufta
bulunması mümkün değildir. Meleklerden farklı kabiliyetleriyle yeryüzünün çevirebilecek
donanıma sahip olduğu dile getirilmektedir (Karaman, 2003: I,43).“Ve Âdem‟e bütün isimleri
öğretti, sonra eşyayı meleklere gösterdi. "Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini
bana söyleyin." dedi.”(Bakara, 2/31). Naslara dayalı olarak sahabe ve tabiin âlimleri baĢta
olmak üzere müfessirlerin çoğu Allah‘ın Hz. Âdem‘e tüm isimleri öğrettiği noktasında
birleĢmiĢlerdir. Dilin tevkîf yani Allah‘ın öğretmesiyle meydana geldiği anlayıĢını
savunanların dayandıkları en temel argümanlardan biri bu ayettir (Aydın, 2011: 112). Burada
sunulan isimler olmayıp onların temsil ettiği varlıklardır. Böylece iyi kötü yönleri, yaratılıĢ
amacı gibi boyutlarıyla eĢyanın tanınması anlamındadır. Dolayısıyla dünyadaki varlıklarla
ilgili temel denebilecek bilgiler verilmiĢtir (Döndüren, 2003: I/27).
Ġnsanlığın cennet sahnesine ait bu ilk tabloda apaçık dilsel bir mücadele görmekteyiz.
Kelimelerin mücadelesi ile ilerleyen kısımda ifadenin gücü dile getirilmiĢtir. Melekler ise
Ģöyle cevap verdiler: “Sen münezzehsin, öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur.
Şüphesiz Sen hem bilensin, hem Hâkim‟sin” (Bakara, 2/32). Bu yanıt günümüzde teslimiyetin
birer sloganına dönüĢmüĢtür. Zira ilim erbabı kendilerine verilen bilgi her ne kadar bir cehd
ve gayretin birer ürünü olsa da Yüce Allah‘ın bir ikramı olduğunu simgeleyen bir edebî
sembolü olduğunu dile getirmiĢlerdir. Genellikle âlimler yapılan sunum ve çalıĢmalarının
sonunda bu ayeti okumakla asıl nimet sahibini Allah olduğunu mütevazice söylemiĢlerdir.
Zaten isimlerin öğretildiğini bildiren ayetteki fiil (Bakara, 2/31) etken bir kalıpla
kullanılmıĢtır.
Yüce Allah bilgi ve imanın sadece kendisine güvenilen kimselerden haber ve bilgi
yoluyla değil, meleklerin Ģahsında gözlem, deney ve düĢünceye yönlendirmeyi istediği için
bir sınama istemiĢtir. Hz. Âdem‘e bütün isimleri maddî ve manevî varlıkların, kavramların
isimleriyle bilme ve dil icat etme kabiliyeti verilerek farklı kılınmıĢtır (Karaman, 2003: I,45).
Üstün gelme mücadelesinin olduğu bir yerde iki durum söz konusu olabilir: Ya rakibinin
üstünlüğünü kabul etme ya da onu ret ederek farklı sloganlar taĢıyarak muhalefet cephesi
oluĢturmaktır. Burada Ġblis insanın faziletinin takdir etmeyip kibre düĢtüğü ve ilahi rahmet
tarafından kovulduğu da belirtilmektedir (Hicr, 15/34-35).
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1.1.Melekler
Melekler, melekût âleminin sakinleri olarak insanlardan önce yaratılmıĢ böyle bir
göreve Allah‘ın kendilerini liyakat noktasında önceleyeceklerini sanmıĢlardı. Yüce Allah ise
onların bu beklentilerine karĢılık iradesinin insan türüne yönelik olduğunun meleklere
açıklamıĢtır (Karaman, 2003: I,42). Melekler vahiy eksenli, itaatsizlik etmeyen verileni yerine
getirmekle emrolunan bireylerdir (Tahrim, 66/6).“Allah „Ey Âdem onlara isimlerini söyle!‟
dedi. Âdem isimlerini söyleyince, Allah „Ben gökler ve yerde görünmeyeni biliyorum, sizin
açıkladığınızı ve gizlemekte olduğunuzu da bilirim, diye size söylememiş miydim?‟ dedi”
(Bakara, 2/33). Makamları bir derece sabit olan melekler olay karĢısında teslimiyetlerini itiraf
etmiĢlerdir.
1.2.Secde Olayı
Meleklerin secde etmesinde Âdem‘in meleklerden üstünlüğü ve onların saygısına layık
olduğu bir mertebede yaratılmıĢtır. Bu meziyet Hz. Âdem‘in Ģahsında bütün insanlığa ait
olduğu anlaĢılmaktadır (Demirci, 2016: 87). Kur‘an baĢka boyutlarıyla insanoğlunun bu
yönüne değinmiĢtir (Ġsra, 17/70; Tin, 95/4).
Kur‘an, Allah ile melekler arasında geçen diyalog sadece harf ve seslerden meydana
gelen bir konuĢma olarak değerlendirilmez. Yani onların içlerinden geçirdiği bir olaydır.
Allah onların içlerinden geçirdiği olayı bilmiĢ ve Âdem‘in onlara göstermek Ģeklinde onların
yanlıĢlarını ortaya koymuĢtur. Bunun üzerine melekler boyun eğmiĢlerdir. Ayrıca bu bir
danıĢma olarak da değerlendirilemez. Zira Allah‘ın böyle bir ihtiyaç durumu yoktur. Bu
sadece bir haber vermedir (Demirci, 2016: 83).
1.2.1. Ġblis
― ‖اتلضfiilinden alınmıĢ olup piĢman olma, ümit kesme anlamında kullanılmıĢtır. Bundan
dolayı iblis denmiĢtir. A‗cemî bir kelimedir. (Ġbn Manzûr, 2010: VI, 29) Ġblîs‘in cinlerden
olduğu ―…Ġblîs cinlerdendi. Rabbin emrinden dıĢarı çıktı.‖ (Kehf, 18/50) âyetiyle haber
verilmiĢtir.
Meleklerin bu olayında önemli bir faktörde Ģeytandır. Ġblis, Âdem‘e secdede direten ve
akli kıyas ile üstünlüğünü iddia eden bir varlıktır. Bu ayak direniĢi ona has kalmamıĢ daha
sonra insanları iğva için bir mühlet talebine olumlu cevap bulmuĢ ve azdıran kanada yeminle
tercih yapmıĢtır (Araf, 7/14-15). Her fırsatta insanlar ikaz edilmiĢ ve onun hilelerine
aldanılmaması yönünde uyarılmıĢtır. “Rabbim! Beni hiç olmazsa, tekrar dirilecekleri güne
kadar ertele” dedi. Allah: “Sen, bilinen gün gelene kadar bırakılanlardansın” dedi.
“Rabbim! Beni saptırdığın için, ant olsun ki yeryüzünde fenalıkları onlara güzel
göstereceğim; halis kıldığın kulların bir yana, onların hepsini saptıracağım” dedi (Hicr,
15/36-40).
ġeytan, vesvese adıyla aldatıcı bir dil kullanarak insanları saptırma yönünde gayret
gösterir. Süreci süslü kelimelerle iĢlettirme yoluna gider. Ġlk batıl kıyası iblisin yaptığı
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söylenir. Bu savunma aslında Allah‘a muhalefet etmektir. Ġblis Allah‘ın emrine karĢı ateĢin
topraktan daha üstün olduğunu öne sürerek mantık hatasına düĢmüĢtür. Ham maddenin
üstünlüğü ondan vücuda gelenin de üstünlüğünü göstermez. Hz. Peygamber, Hz. Nûh, Hz.
Ġbrâhim, Hz. Mûsâ ve Hz. Ġsa meleklerden üstün olmalarına rağmen asılları ise topraktandır.
Oysa melekler ise nurdandır (Cevzî, 1991: 13).
2.Dilin Ayet Olma Yönü
Yüce Allah insanları birbirlerini tanımaları için kabile kabile, millet millet olarak
yaratmıĢ kudretini böyle bir Ģekilde göstermiĢtir (Hucurat, 49/13). “Gökleri ve yeri yaratması,
dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O'nun varlığının belgelerindendir. Doğrusu
bunlarda, bilenler için dersler vardır.”(Rum, 30/22) ayetiyle varlığını belirlemede dile vurgu
yaparak meselenin önemine dikkat çekmiĢtir. Ġnsanın bir âlemi musağğar yani diğer
varlıklardan süzülmüĢ bir öz gibidir. Zira âlem büyüklüğü ile Allah‘ı tanıtmada afaki bir delil
olarak sunulurken, insanın temsiliyeti ise dilsel yön olarak enfüsi bir ayet olarak ifade
edilmektedir. Bu insanın varlığını ortaya koyarken, Allah‘a da önemli bir delil teĢkil
etmektedir. Apaçık bir Arapça (ġuara, 26/195) ifadesiyle o ortamın risalete tercih dilinden
haber verilmektedir. “İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.” (Rahman, 3-4/55). Ayetinde ise
yaratmadan hemen sonra konuĢmaya dikkat çekilerek ana temanın dil olduğu vurgusu
yapılmaktadır.
Dil kabiliyeti düĢünmek ve gülmek gibi insanı tanıtan bir yapıdır. Bu yetenek insanların
yaĢadığı coğrafya ve onu kullanan insanların ihtiyaçlarına göre Ģekillenen bir olgudur (Kıran,
2001: 7-8). Hz. Âdem‘e öğretilen isimler konusunda çeĢitli yorumlar yapılmıĢtır. Bunlar
insanların tanıĢma, anlaĢma kaynaklı olan bütün isimler, melek adları, nesillerin isimleri ve
eĢyaya ait ilmî Ģekilleri ve eĢyanın fiilleri diye tefsir edilmiĢtir (Ertuğrul, 2004: 26).
Kur‘an dili vurgu açısından farklı bir portre ile arz eder. Her kavmin davetçisi olan
peygamber o toplumun içinden olmalıdır (Tevbe, 9/128). DıĢardan getirilme ve tercüman
vasıtasıyla ile destekleme gibi bir yola gidilmemiĢtir. Çok net bir Ģekilde Ģöylece ifade
etmiĢtir:“(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi
kavminin diliyle gönderdik.” (Ġbrahim, 14/4) Her kavim mesajı iyi anlaması için tebliğin
dilinin o kavimden birisinin dili olabileceği yönünde bir gerekliliğe değinilmektedir. Sadece
Araplara olması davetin belli bir kavme tahsis ettiği anlamına gelmez. Nitekim birçok ayet
onun ilgi alanının evrensel olduğu yönündedir (Karaman, 2003: III, 277). Hz. Musa‘nın dilsel
destek açısından kardeĢi Harun‘u yardımcı olarak istemesi dilsel beyanın önemini gözler
önüne sermektedir (Tâhâ, 20/27-29; ġuârâ, 26/13).
Kur‘an, dillerin kökenin ise ilâhî olduğunu bildirir. Ġnsanoğlu konuĢma yeteneğine
dıĢında yeni sözcük ve kavramlar üretme yeteneğine de sahiptir. Bu özellik onu meleklerden
üstün yapmaktadır (Ertuğrul 2004:157). Kur‘an kendisini ifadede görevlendirdiği
peygamberini ümmi diye tanıtır (A‘raf, 7/157). Bu tanıtımda Kur‘an‘ın Allah‘ın kelamı
olduğu ispat edilmeye çalıĢılırken o Ģair ve edebiyatçıların olduğu bir ortamda ifadenin aciz
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bırakan yönünü de değinilmiĢtir. Dil ve beyan yeteneğinin insanda yoğunlaĢması kendisini
kabulde önemli bir değer arz ettiği tartıĢılmaz bir konudur.
2.1. Dua ile Ġfade
Allah, kulun kendisine olan iliĢkisini dua ile yoğunlaĢtırmasını istiyor. Kulunun kendisi
ile diyaloğa sözsel olarak girmesini istiyor. De ki: “İbadetiniz (duanız) olmasa Rabbim size ne
diye değer versin?” (Furkan, 25/77) beyanıyla insan bu yönü ile değer kazanmaya davet
edilmektedir. Veciz ifadelerde Kur‘an ifade yolunu gösterirken insanın da bu yönüyle
yücelmesi istemektedir. Hz. Yunus sıkıntısını “…Senden başka ilah yoktur, Sen münezzehsin,
doğrusu ben haksızlık edenlerdenim” (Enbiya, 21/87) Ģeklinde ifade etmesi onun kurtuluĢuna
sebep olmuĢtur. Hz. Eyyub hastalığını latif bir Ģekilde ―Başıma bir bela geldi, (Sana
sığındım), Sen merhametlilerin merhametlisisin” beyan edince Ģifa bulmuĢtur. Hz. Âdem
hatasını “Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz
kaybedenlerden oluruz” (Araf, 7/23) Ģeklinde itiraf edince affa layık görülüyor. Demek ki
dualarda anlamlı dilsel beyanlar oldukça önem arz ediyor. Kulun rabbi ile olan diyaloğunda
kendini ifade etmenin gerekliliği ayette açıkça anlaĢılıyor.
Sonuç
Dünya hayat standartlarıyla tamamen insanın yaĢantısına göre ayarlandığı gibi
kendisine de verilen yüksek donanım ve kabiliyetlerle de önemsenmiĢtir. Ġnsanın olmazsa
olmazı dildir. Zira varlığının temel dinamiği kendini ifade etmektir. Gerek ilk insan
bağlamında hak ediĢ noktasındaki beyan yönü gerekse de Kur‘an‘ın indiği dönemdeki
mücadele olsun asıl itibar edilen nokta dilin galebesidir. Peygamberler davalarını ispatta
iletiĢimin temel faktörü olan dilsel ifade ya da sözlü tebliği diyebileceğimiz yönleriyle ortaya
çıkmaktadırlar. Müdafaada beyan güzelliği, yeterliliği ve iknası hedefe götüren en önemli
yöndür.
Kur‘an bizce gaybi olan Âdem‘in meleklere olan galebesinde önemli mesajlar
içermektedir. Yeryüzü insan için düzenlenmiĢ, yönetme yetkisi kendisine verilmiĢtir.
Meleklerin arzda fesat çıkarma endiĢesi ve nihayetinde ilk nesille baĢlayan zulümle beraber
Allah insanlığın genel manada hayrını murat etmiĢtir. Her ne kadar birçok çıkıĢ ve iniĢ
kanadında yol alacak bir duruma olsa da yaratmıĢtır. Allah insanoğluna eĢyaya ait isimleri
talim ederken kendisine ait isim ve sıfatlara ayna tutacak bir kamette yaratmıĢtır. Toplumdan
topluma dillerin farklılığı Allah‘ın kudretinin bir niĢanesi olduğu gibi tanıĢmanın bir çeĢit
vesilesidir.
Kaynakça
Aydın, Ġ. (2011). Kur‘ân Perspektifinden Dillerin Kökeni Meselesi, Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi, 11(3), 95-115.
Avcı, C. (1998). ―Hilafet‖ TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara: DĠB Yay.
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NEġVÂN EL-HĠMYERÎ‟NĠN “ŞEMSU‟L-„ULÛM” ADLI SÖZLÜĞÜNÜN
YÖNTEMBĠLĠM AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Ġbrahim GÜNGÖR
ORCID ID: 0000-0003-2053-546X

Özet
Bu çalıĢmada Yemenli âlim NeĢvân b. Saîd el-Himyerî‘nin (öl. 573/1178) ―Şemsu‟l„Ulûm ve Devâ‟u Kelâmi‟l-„Arab mine‟l-Kulûm‖ adlı sözlüğü yöntembilim ve bu alanda
getirdiği yenilikler bakımından değerlendirilmiĢtir. Kur‘ân-ı Kerîm baĢta olmak üzere tüm Arap
dilini lafız ve anlam bakımından korumak ve bu dilin sahip olduğu zengin kelime servetinin
kaybolmamasını sağlamak amacıyla Arap dünyasında sözlük/lügat çalıĢmaları çok erken
dönemde baĢlamıĢ ve duyulan ihtiyaca binaen de hızlı bir Ģekilde geliĢmiĢtir. Bu alanda yapılan
çalıĢmalar arasındaki en öne çıkan farklılık ise tasnif ve tertip metodu bakımındandır. Hatta bu
durum müellifleri yeni bir sözlük yazmaya iten nedenlerin de baĢında gelmektedir. Çünkü
Arapça gibi çok zengin kelime hazinesine sahip olan bir dile dair yazılan sözlükte aranan
kelimenin kolayca bulunması son derece önem arz etmektedir. Bu da ancak ilgili eserin tasnif ve
tertibinde benimsenen yöntemin etkili olduğu bir durumdur. ĠĢte bu arayıĢ içinde olan sözlük
yazarlarının farklı görüĢ ve kanaatlere sahip olmaları benimsedikleri yöntemlerinin de farklı
olmasına ve muhtelif sözlük ekollerinin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. NeĢvân el-Himyerî
birçok ilim dalında etkin olmakla beraber özellikle sözlük bilimi alanında yazdığı eserle ilim
dünyasının dikkatini çekmiĢtir. Çünkü kendinden önceki sözlükleri detaylı bir Ģekilde inceleyen
NeĢvân el-Himyerî onların olumlu yönlerinden istifade ettiği gibi eksik yönlerini tamamlama ve
olumsuz bulduğu hususları da düzeltme gayretine girmiĢtir. Böylece hem kelimelerin tasnif ve
tanziminde izlediği metot hem de diğer bazı hususlarda kendinden önceki sözlüklerden kısmen
farklı bir yöntem ortaya koyarak sözlük çalıĢması alanında yeni bir metot geliĢtirmiĢtir. Ancak
buna rağmen sonraki dönemlerde onun metodunu her yönüyle uygulayan olmamıĢtır. Bu
nedenle çalıĢmamızda hem onun yöntemini değerlendirmeyi hem de bu yöntemin neden olduğu
gibi devam etmediğini değerlendirmeyi hedefledik.
Anahtar Sözcükler: NeĢvân el-Himyerî, ġemsu‘l-‗Ulûm, Sözlük, Lügat, Yöntembilim.
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EVALUATION OF THE DICTIONARY OF NEWSHÂN ALHIMYERÎ CALLED “SHEMSU‟L-„ULÛM” IN TERMS OF
METHODOLOGY
Abstract
In this study, the dictionary called ―Shemu‟l-„Ulûm ve Devâ‟u Kelâmi‟l-Arab mine‟lKulûm‖ by Yemenite scholar, Newshân b. Saîd al-Himyerî (d. 573/1178) was evaluated in terms
of methodology and novelties it brought to the field. Dictionary/lexicon writing activities started
in the early period in the Arab world in order that primarily, Holy Qur‘an and Arabic language
could be protected both with regard to word and meaning and the rich vocabulary source would
not be lost; and it developed rapidly based on the need. The most outstanding difference among
the studies carried out in this field is in classification and organization method. Even, this is the
primary reason which leads the authors to write a new dictionary. The reason for this is that it
presents great importance to find a word that is looked up easily in a dictionary written about a
language like Arabic which has quite a large source of vocabulary. This is however is due to the
method adopted in classification and organization of that work. The fact that the lexicon writers
who are in search for novelties have different views and beliefs causes not only their methods to
be different but also various lexicon ecoles to emerge. Although Newshân al-Himyerî was
efficient in many fields of sciences, he attracted attention of the scientific world especially with
the work he wrote in the lexicon scientific field. Having examined the dictionaries written
before him in detail, Newshân al-Himyerî benefited from the positive aspects of them, while he
tried to complete their deficiencies and correct their negative features. Thus, he developed a
different method in lexicon writing different from those lexicons written before him by
following a novel method in classification and organization of the words. Therefore, it was
aimed both to evaluate his method and why this method did not continue as it was in this study.
Keywords: Newshân al-Himyerî, Shemsu‘l-‗Ulûm, Dictionary, Lexicon, Methodology

GĠRĠġ
Arap toplumu, dile karĢı olan hassasiyeti ve dile verdiği ehemmiyetiyle diğer toplumlar
arasında ön plana çıkmıĢtır. Ġslam‘ın geliĢiyle beraber bu hassasiyet daha da artmıĢ ve
Arapları aĢarak tüm Müslümanları yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiĢtir. Çünkü Hz.
Peygamber‘in Arap olması ve Kur‗ân-ı Kerîm‘in fasih bir Arapçayla nazil olmasından ötürü
mesele artık sadece dille sınırlı kalmayıp dini bir hüviyet de kazanmıĢtır. Arap dilini her
yönüyle en iyi bilen kiĢi bu dinin ana kaynakları olan Kur‘ân ve hadisi de en doğru Ģekilde
anlayan kiĢi olacaktır. Özellikle Ġslam dininin yayılması üzerine Arap olmayan milletlerin
Müslüman oluĢuyla beraber Arap dil ilimlerine yönelik çalıĢma ihtiyacı daha da artmıĢtır. Bu
münasebetle; lügat/sözlük, nahiv, sarf, belagat, fonetik vd. Arap dil ilimlerine yönelik
çalıĢmaların çok erken bir dönemde baĢladığına Ģahit olmaktayız. Bunların arasında en erken
baĢlayanın da lügat olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü ayet veya hadislerde geçen bazı
kelimelerin anlamlarını bilmeyen sahabe bunu Hz. Peygamber‘e sorar ve bu yolla öğrendiğini
ezberler ya da yazılı olarak not ederdi. Bu durum da aslında sözlük çalıĢmalarının ilk
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tohumunu teĢkil etmektedir. Bu alanda yapılan ilk yazılı çalıĢma ise aidiyeti kesin olmamakla
birlikte Abdullah b. Abbâs‘a (öl.(ö. 68/687-88) nisbet edilen ve Kur‘ân‘daki garîb kelimeler
hakkında bilgi veren Garîbu‟l-Kur‟ân adlı eserdir (Sezgin, 1991: 1/67; eĢ-ġerkâvî, 1993: 4748; Bâtilî, 1991: 14-15). Ebû Saîd Ebân b. Tağlib el-Cureyrî de (ö. 141/758) Garîbu‟l-Kur‟ân
adlı bir eser telif etmiĢtir. Dolayısıyla diğer dil ilimlerinde olduğu gibi sözlük çalıĢmalarında
da Kur‘ân‘nın büyük bir etkisi olmuĢtur (‗Attâr, 1979: 42-43). Ancak sözlük çalıĢmalarında
etken olan sosyal ve kültürel etkenler de mevcut olup yegâne sebep Kur‘ân değildir. Nitekim
çalıĢmaların gayesi ve çerçevesi sadece Kur‘ân‘la sınırlı kalmadığı için zamanla Arap
dilindeki sözlük çalıĢmalarının çerçevesi de giderek geniĢlemiĢ ve çeĢitleri de artmıĢtır.

1. ARAP DĠLĠNDEKĠ MU„CEM ÇALIġMALARI VE METOTLARI
Mu‗cem telifi günümüzdeki Ģeklini alana dek üç evreden geçmiĢtir.
a. Birinci evre karma risaleler dönemidir. Bu dönemde bazı dilciler kelimenin ilgili
olduğu alana ve lafzî yapısına bakmaksızın fasih Araplardan duyduklarını tamamen karma bir
Ģekilde kayıt altına alıp Ģerh etmiĢlerdir. Bu dönemde yazılan eserler küçük risalelerden ibaret
olup konu veya lafız bakımından belli bir tasnif ve tertip metoduna tabi değiller. Ebû Amr b.
el-‗Alâ‘ (ö. 154/771), Yunûs b. Habîb ed-Dabbî (ö. 182/798), Alî b. Hamza el-Kisâî (ö.
189/805), Ebû Mâlik Amr b. Kirkire (ö. [?]) Ebû Zeyd el-Ensârî ve diğer birçok âlimin telif
ettiği ve Kitâbu‟n-Nevâdir adıyla meĢhur olan risaleler genelde bu dönemin ürünüdür.
b. Ġkinci evre özel mu‗cemler dönemidir. Bu dönemde âlimler sadece belli bir konu ve
anlamla ilgili olan kelimeleri derleyip konularına göre tasnif etmiĢlerdir. Ebû Ubeyde Ma‗mer
b. el-Müsennâ (ö. 209/824 [?]), Ebû Alî Kutrub (ö. 210/825 civarı), Ebû Amr eĢ-ġeybânî (ö.
213/828 [?]), Ebû Zeyd el-Ensârî (ö. 215/830), Ebû Saîd Abdülmelik el-Asmaî (ö. 216/831)
ve dilcilerin yazdığı Halku‟l-İnsân adlı eserler bu merhaleyi temsil etmektedir. Çünkü bu
eserler sadece insanın aza ve sıfatlarıyla ilgili kelimeleri konu edinmiĢtir. Aynı Ģekilde
Garîbu‟l-Kur‟ân, Kitâbu‟l-Feres, Kitâbu‟l-İbil ya da Kitâbu‟n-Nebât gibi belli bir konuya
dair yazılan tüm sözlük çalıĢmaları da bu döneme ait eserlerdir.
c. Üçüncü evre genel mu‗cemler dönemidir. Sözlük çalıĢmalarının olgunluk dönemi
olan bu dönemde dilciler mümkün olduğunca Arap dilinin tüm sözcüklerini derleyip; lafız,
anlam veya konu gibi belli bir etkene dayalı tasnif ve tertip ederek açıklayan çalıĢmıĢlardır.
Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî‘nin (ö. 175/791) Kitâbu‟l-„Ayn ve Ebû Ubeyd el-Kāsım b.
Sellâm‘ın (ö. 224/838) el-Garîbu‟l-Musannef adlı eserleri bu dönemin en önemli ürünleridir.
Mu‗cem telifinin metotları detaylıca incelendiğinde ise dört ekolün genel kabul gördüğü
tespit edilmektedir. Bu ekoller arasında bazı hususlarda uyumluluk olsa da temel hatlarıyla
onları birinden ayıran kendilerine has özellikleri vardır.
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1.1. Harflerin Mahreçlerini Esas Alma Metodu
Bu sisteme göre eserlerin tasnif ve tertibinde harflerin mahreci esas alınır. Buna göre
kelimede mahreci derin olan harf dikkate alınarak ana baĢlık olarak kullanılır daha sonra
taklîb yöntemi kullanılarak o kelimenin harflerinden oluĢan tüm kelimeler de aynı bâb altında
zikredilir. Örneğin:  صػت، ثؼض، ثضع، ػجضkelimelerinin tamamı ة-ص- عharflerinden oluĢmaktadır.
Bu harflerden mahreci en derin olan ise ― ‖عharfidir bundan dolayı bu kelimelerin tamamı ―‖ع
bâbında ele alınır. Dolayısıyla bu sisteme göre yazılan bir sözlükte herhangi bir kelime
araĢtırılırken kelimede mahreci en uzak olan harf dikkate alınır ve kelime o bâbta aranır.
Ayrıca ana bölümler de kendi içinde sünâ‘î, sülâsî, rubâ‗î ve humâsî Ģeklinde kısımlara ayrılır
ve o bölümün baĢlığı olan harf bu kısımların tamamında değerlendirilir. Taklîb metodu ise:
muhtelif kalıpları ve kelimeleri elde etmek ve tekrara düĢmemek için harf yerlerini
değiĢtirerek aynı harflerden farklı kelimeler türetmektir (Nassâr, 1988: 1/176; Gâlib, 1993:
49). Örneğin: sülâsî kelimelerde ― ‖عharfi ― ‖مve ― ‖لharfleriyle ele alınırken ، َػهَن، ػبهُٕل،َػ ْوم
 ِنوبع، نَؼُٕم، ههغ، هُؼبل، َػ ِهین، َػ ْٕنن، ػ ُْهوخ، ِػ ْهن،ػوّبل
ُ ، ػویهخ، ِػوبل، ِي ْؼالمgibi çok sayıda kelime elde
edilir. Ancak taklîb yoluyla elde edilen bu kelime gruplarından sadece ilk harfin dikkate alınıp
sonraki harflerin tertibinde belli bir metodun takip edilmemiĢ olması ve bunun da aranan
kelimenin bulunmasını zorlaĢtırması söz konusu sistemin eleĢtirilmesine neden olmuĢtur. Bu
sistemi benimseyen müellifler genelde bâb tertibinde de mahreçleri esas almıĢlardır. Bundan
dolayı da alfabetik sıraya göre değil mahreci uzak olan harflerin bâblarını öne almıĢlardır.
Nitekim bu sistemin kurucusu olan Halîl b. Ahmed boğazın en derininden dudağa doğru gelen
mahreçleri dikkate aldığı için―‗ ‖عharfi ile baĢlamıĢtır (‗Attâr, 1956: 95; el-Bâtilî, 1991: 1920). Çünkü bu harf boğaz harflerinin en derin mahreçlisidir ve bundan dolayı da Kitâbu‟l„Ayn adı verilmiĢtir. Kitâbu‟l‟Ayn adlı eserin ilk kapsamlı ve sistematik mu‗cem olmasından
dolay Halîl b. Ahmed modern anlamıyla Arapçada ilk mu‗cem müellifi kabul edilmektedir.
Halîl b. Ahmed‘in kullandığı metot sonraki dönemlerde gelen bazı mu‗cem
müelliflerince de benimsenmiĢtir. Ancak bunlar her yönüyle Halîl‘in metodunu taklit etmeyip
gerekli gördükleri hususlarda ona muhalefet etmiĢlerdir. Nitekim Ġbn Dureyd el-Cemhere adlı
mu‗ceminde Halîl b. Ahmed gibi taklîb metodunu kullanmıĢsa da taklîb yoluyla elde ettiği
kelimelerin kendi içindeki tertibinde harfin mahrecini değil alfabetik sıralamasını esas almıĢ
ve o kelimenin harflerinden oluĢan tüm kelimeleri de aynı bâb altında zikretmiĢtir. Örneğin
Halîl b. Ahmed;
 صػت، ثؼض، ثضع، ػجضkelimelerin tamamını ikinci ve üçüncü harflerin
mahreçlerini ve alfabetik sıralamasını dikkate almadan sülâsî kelimeler grubunun ― ‖عbâbında
ele almıĢtır. Çünkü bu harf kelimeyi oluĢturan harfler arasında mahreci en derin olan harftir.
Fakat Ġbn Dureyd aynı kelimeleri sülâsî bâbının ―  ع، ص، ‖ةgrubunda zikretmiĢtir. Çünkü ―‖ة
harfi alfabetik sıralama bakımından kelimeyi oluĢturan diğer harflerden daha önce gelir.
Nitekim ikinci ve üçüncü harflerin de alfabetik sıralamasını dikkate aldığı için söz konusu
kelimelerin el-Cemhere‟deki sıralaması;  ػجض، صػت، ثؼض، ثضعĢeklindedir. Aralarındaki bu önemli
farklılıktan dolayı bazı araĢtırmacılar Ġbn Dureyd‘in metodunu ayrı bir ekol olarak
değerlendirmiĢlerdir (Nassâr, 1988: 2/316-318; ‗Attâr, 1979: 78-80; ‗Attâr, 1980: 7; Gâlib,
1993: 49). Ebû Alî Ġsmâîl el-Kâlî (ö. 356/967) el-Bâri„ fi‟l-Luga, Ebû Mansûr Muhammed elEzherî (ö. 370/980) Tehzîbu‟l-Luga, Ebü‘l-Kāsım es-Sâhib b. Abbâd (ö. 385/995) el-Muḥîṭ
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fi‟L-luġa ve Ebu‘l-Hasen Alî b. Sîde (ö. 458/1066) el-Muḥkem ve‟l-Muḥîṭü‟l-Aʿẓam adlı
sözlük çalıĢmalarında Halîl b. Ahmed‘in mahreç ve taklîb sistemini benimseyen baĢlıca
müelliflerdir. Bunların dıĢında da bu sistemi benimseyen önemli müellifler vardır.

1.2. Anlam ve Konuyu Esas Alma Metodu
Bu metoda göre yazılan sözlükler lafız esasına göre değil kelimenin delalet ettiği anlam
ve ilgili olduğu konuya göre düzenlenmiĢ ve bundan dolayı bu eser türlerine mu‗cemu‘lme‗ânî denmiĢtir. Dolayısıyla baĢlıklar belli bir konu ve mana çerçevesinde oluĢturulup
onunla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kelime grupları bu baĢlık altında toplanmıĢtır.
Arap dünyasının tanıdığı ilk sözlükler genelde bu metot üzerinde yazılmıĢtır. Asmaî, Ġbn
Sıkkît (ö. 244), Halil b. Ahmed‘in hocalarından olan Ebû mâlik ‗Amr b. Kirkire (ö. [?]), Ġbn
Kutaybe, Ebû Hâtim es-Sicistânî (ö. 255/869), Ebû Ubeyda Ma‗mer b. El- Musennâ (ö.
209/824 [?]) vd. bazı âlimlerin yazdıklarıeserlerin tamamı bu kategoriye girer (Suyûtî, 1979:
2/232; eĢ-ġerkâvî, 1993: 51-52; el-Bâtilî, 1991: 70-76). Ancak eserleri sadece belli bir konuya
mahsus olup küçük hacimlidir.Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm (ö. 224/838) ise bu konu ve
anlamların önemli bir kısmını el-Garîbu‟l-Muṣannef adlı kapsamlı eserinde toplayıp her birini
kitâb ana baĢlığı altında ele almıĢtır. Ardından ana baĢlıkları da anlam yönündeki iliĢkiyi
dikkate alarak alt baĢlıklara ayırarak sözlük telifine yeni bir yöntem kazandırmıĢtır. Bu
yüzden de bu metot Ebû ‗Ubeyd‘in metodu olarak da bilinir (‗Attâr, 1956: 99-100; Gâlib,
1993: 50).Birçok kelimenin birden fazla anlam ifade etmesi bu metodu zorlaĢtıran
hususlardandır. Zira bu türden bir kelimeyi arayan araĢtırmacı ilgili kelimenin hangi anlam
grubunda ele alındığını bilmediği için ciddi manada zorluk çekmektedir (‗Attâr, 1956: 100).
1.3. Son Harfin Alfabetik Sıralamasını Dikkate Alma Metodu
Bu sistemde ise kelimenin ilk harfi yerine son harfi dikkate alınmıĢ ve bâb baĢlıkları
bunun üzerine tesis edilmiĢtir. Çünkü kelimenin baĢında çok sayıda değiĢiklik meydana
geldiği için ilk asli harfi bazen kelimenin ortasında kalır bazen de tamamen düĢer. Fakat son
harf genellikle asli harf olup yerinde sabit kalır ve bu yüzden de dikkate alınması daha uygun
olur (‗Attâr, 1956: 103-104). Alt baĢlıklar olan fasıllar ise ilk harfin alfabetik sıralamasına
göre yapılmıĢtır. Dolayısıyla bâblarda son harf fasıllarda ise ilk harf esas alınmıĢtır. Tabi
ikinci, üçüncü ve dördüncü harfler de tamamen göz ardı edilmemiĢtir. Çünkü aranan
kelimenin bâb ve fasl bölümlerine ulaĢıldıktan sonraki sıralamasında ilk harften sonra gelen
harfler dikkate alınmıĢtır. Örneğin:  جًغmaddesini arayan araĢtırmacı ilk olarak bâb baĢlığına
ulaĢacak ki bu da kelimenin son harfi olan ― ‖عbâbı olur. Ardından ilgili maddenin faslına
ulaĢması gerekir ve bu da kelimenin ilk harfi olan ― ‖جfaslı olur. Son olarak da ―‖وharfinin
alfabetik sıralamasına bakıp aradığı maddeye ulaĢmıĢ olur. Bu ekolun kimin kurduğu
hususunda ise iki farklı görüĢ vardır. Çünkü bazı araĢtırmacılar Ebû Nasr Ġsmâîl elCevherî‘nin (ö. 400/1009‘dan önce) Tâcü‟l-luġa ve Sıhâhu‟l-„Arabiyye adlı eseriyle bu
metodu kurduğu görüĢünü benimserken bazı araĢtırmacılar ise Cevherî‘nin dayısı olan Ebû
Ġbrâhîm Ġshâk el-Fârâbî‘nin (ö. 350/961 [?]) Dîvânu Edeb adlı eseriyle bunu kurduğunu
belirtmiĢtir. Burada bu tartıĢmaların detaylarına girmek ve iki eserin karĢılaĢtırmasını yapmak
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çalıĢmanın mecrasına aykırı düĢer. Kanaatimizce metodun temelini Fârâbî atmıĢsa da onu tam
anlamıyla geliĢtirip son Ģeklini veren ve gerekli gördüğü değiĢiklikleri yaparak sistemleĢtiren
kiĢi Cevherîdir. Bu yüzden de bu sisten onun adıyla anılmaktadır (‗Attâr, 1980: 20-21; Gâlib,
1993: 51). Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415) ve Sâgânî (ö. 650/1252) gibi birçok ünlü müellif de bu
metodu benimsemiĢtir.
1.4. Ġlk Harfin Alfabetik Sıralamasını Dikkate Alma Metodu
Bu sistemde hem kelime baĢındaki asli harf hem de ondan sonra gelen harflerin
alfabetik sıralaması dikkate alınır ve ―elif‖ ile baĢlanıp ―yâ‖ harfi ile bitirilir. Dolayısıyla ilk
olarak kelimenin baĢındaki asli harf ardından sırayla sonraki harfler dikkate alınır. Bu sistem
metotları arasında kelimeyi bulma hususunda en kolay ve kullanıĢlı olan sözlükler bu sistemi
uygulayanlardır ve bundan dolayı modern dönemde yazılan sözlükler de bu metodu
benimsemiĢlerdir. Temelini Ebû Amr Ġshâk eĢ-ġeybânî (ö. 213/828 [?]) Kitâbu‟l-Cîm adlı
eserinde atmıĢtır. ġeybânî eserini ―elif‖ten ―yâ‖ya kadar ilk aslî harfleri esas alarak yirmi
sekiz bâb halinde düzenleyen ilk âlimdir. Ancak sistemi bugünkü haline getiren asıl müellif
Ebu‘l-Me‗âlî Muhammed b. Temîm el-Bermekîdir. Çünkü ġeybânî birinci harften sonraki
harfleri dikkate alınmadığı için kelimeler ayrıca kendi aralarında alfabetik bir sıralamaya tabi
değildir (Huveyskî, 2007: 58). Dolayısıyla herhangi bir harfle baĢlayan tüm kelimeler karma
olarak tek baĢlık alında toplanmıĢtır. Örneğin:  يزأثغ، أجغ، أكن، أثغ، يأنُٕف، أة، أكمvb. kelimeler
― ‖أbâbında karma olarak ele alınmıĢtır. Bu yüzden de bir kelimeyi bulmak için aynı harfle
baĢlayan bütün kelimelere bakmayı gerekmektedir. Fakat Bermekî kelimenin baĢındaki harfte
olduğu gibi sonraki harflerin alfabetik sıralamalarını da dikkate alarak sisteme son Ģeklini
vermiĢtir (‗Attâr, 1956: 104-107; Kılıç, 1994: 10/98-99). Buna göre yukarıda verilen
kelimeler  يأنٕف، أكم، أكن، أجغ، يزأثغ، أثغ، أةĢeklinde kendi içinde de alfabetik bir tertibe tabi
tutulmuĢtur.
2. NEġVÂN EL-HĠMYERÎ
el-Kâdî Ebû Saîd NeĢvân b. Saîd (b. NeĢvân) b. Sa‗d el-Himyerî el-Yemenî‘nin doğum
tarihi kesin olarak bilinmese de San‗a‘nın kuzeyindeki HâĢid Ģehrinin Hûs beldesinde doğup
yetiĢtiği tahmin edilmektedir (el-Ekva‗, 2007: 33/ 25-26). NeĢvân el-Himyerî sözlük, nahiv,
tarih, usûl, tefsir, hadîs, astronomi, botanik, ferâiz, arûz, belagat, Ģiir ve daha birçok ilim
dalında döneminin en önde gelen Ģahsiyetlerindedir (Ġbnu‘l-Kıftî, 1986: 3/342; Hamevî, 1993:
6/2745; Suyûtî, 1979; 2/ 312-313; Kehhâle, 1957: 13/86; el-Ömerî vd., 1999: 1/3). O
dönemde Yemen‘de siyasi birliğin ve hâkimiyetin kaybedilmiĢ olmasından dolayı her biri
kendi bölgesinde devletçik kurma peĢinde olan çok sayıda sapkın fikirlere sahip mezhep ve
akımlar ortaya çıkmıĢ ve bunların önemli bir kısmı da emeline nail olmuĢtur. Memleketi
Yemen‘e ve Himyer halkına gönülden bağlı olan, Ġslâm tarihindeki rollerini görmezden gelip
onlara hakir bir gözle bakanlara karĢı kendi halkını canhıraĢ bir biçimde savunan Himyerî
Yemen‘in maddi ve manevi yönde bölük pörçük olmasına göz yumamazdı. Nitekim bu
akımlara karĢı sözlü ve fiili olarak çok ciddi mücadeleler verip halkı Selef‘in yoluna uymaya
ve liyakat sahibi bir imâmın etrafında toplanmaya davet etmiĢtir. Ġmâmet‘i Hz. Ali‘nin soyuna
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mahsus kılan ġîa ve diğer bazı akımlara karĢı çıkıp bu hususta temel kıstasın takvâ, fazilet ve
ilim olduğunu savunmuĢtur. Bu düĢüncesinden ötürü muhalifleri Ģiir ve nesirleriyle onu en
ağır biçimde hicvetmiĢlerdir. Bununla da yetinmeyerek onu tekfir edip kanının helal olduğu
ve öldürülmesi gerektiği yönünde fetva vermekten de tereddüt etmemiĢlerdir (el-Ömerî vd.,
1999: 1/10-13; el-Ekvâ‘, 2007: 33/25-26). Kendi memleketinin kurtuluĢunun ancak doğru bir
ilim ile âdil ve güçlü bir iktidarın birleĢmesi neticesinde mümkün olabileceğini düĢünen
Himyerî sözlü mücadeleyle yetinmeyip etrafında toplanan grupları komuta ederek silahlı
mücadeleye girmiĢ ve bunun sonucunda da ―cebel-isaber‖ bölgesindeki çok sayıda kale ve
surların hâkimiyetini ele geçirerek halkı tarafından ―sultan‖ unvanını almıĢtır (Hamevî, 1993:
6/2745; Ġbnu‘l-Kıftî, 1986: 3/343; Suyûtî, 1979; 2/313; Ziriklî, 2002: 8/20; Kehhâle, 1957:
13/86; el-Ömerî vd., 1999: 1/5-6). Ancak maddi olarak yeterli imkânlara sahip olmadığı için
gerekli desteği bulamamıĢ ve bu yüzden de düĢünceleriyle önemli bir iz bırakmıĢsa da pratikte
istediği baĢarıyı elde edememiĢtir. NeĢân el-Himyeri Sa‗de Ģehrine bağlı Haydân beldesinin
kuzeyinde yer alan ―Cehafât-Cebel-iebûzeyd‖ mevkiinde 24 Zilhicce 573 (13 Haziran 1178)
tarihinde Cuma günü vefat etmiĢtir (Hamevî, 1993: 6/2745; Suyûtî, 1979; 2/313; Gâlib, 1993:
20; el-Ömerî vd., 1999: 1/18).
ÇeĢitli alanlarda çok sayıda eser telif ederek çok yönlü kiĢiliğini ortaya koyan
Himyerî‘nin bazı eserleri maalesef henüz gün yüzüne çıkmamıĢ bazıları da daha tahkik
edilmemiĢtir. Öne çıkan eserlerinden bazıları Ģunlardır:
a. Risâletu‟l-Hûri‟l-„În ve Tenbîhu‟s-Sâmi„în.
b. Şerhu Risâleti‟l-Hûri‟l-„În ve Tenbîhu‟s-Sâmi„în.
c. El-Kasîdetu‟l-Himyeriyye/en-Neşvâniyye.
d. Şerhu‟l-Kasîdeti‟l-Himyeriyye.
e. Risâle „ale‟t-Tasrîf.
f. Şemsu‟l-„Ulûm ve Devâ‟u Kelâmi‟l-Arab mine‟l-Kulûm.
g. Et-Tabsîra fi‟d-Dîn li‟l-Mubsîrîn.
h. Et-Tibyân fî Tefsîri‟l-Kur‟ân.
i. Et-Tezkira fî Ahkâmi‟l-Cevâhir ve‟l-A„râd.
j. Sahîhu‟l-İ„tikâd ve Sarîhu‟l-İntikâd.
k. El-Ferâid ve‟l-Kalâid.
l. Misku‟l-„Adli ve‟l-Mîzân.
m. Beyânu Muşkili‟r-Raviyy ve Sıratihi‟s-Seviyy.
n. Mîzânu‟ş-Şu„arâ‟ ve Tesbîtu‟n-Nizâm.
o. Urcûze fi‟l-Eşhuri‟r-Rumiyye. (Gâlib, 1993: 37-40; el-Ömerî, 1999: 17-18).

2.1. ġemsu‟l-„Ulûm ve Devâ‟u Kelâmi‟l-„Arab mine‟l-Kulûm Adlı Sözlüğü
Müellifin en önemli, en kapsamlı ve en meĢhur eseri olup tam adı ―Şemsu‟l-„Ulûm ve
Devâ‟u Kelâmi‟l-Arab mine‟l-Kulûm (Sahîhu‟t-Te‟lîf ve‟l-Emânu min‟t-Tashîf)” Ģeklindedir.
Fakat bazı tabakât kitaplarında ―Şemsu‟l-„Ulûm ve Şifâ‟u Kelâmi‟l-Arab mine‟l-Kulûm”
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olarak zikredilmiĢtir (Hamevî, 1993: 6/2745; Ġbnu‘l-Kıftî, 1986: 3/342; Feyrûzâbâdî, 2000:
303; Kehhâle, 1957: 13/86). Birbirlerine yakın olan bu isimlerden ilkini kullanmayı tercih
ediyoruz. Çünkü bu isim hem daha yaygındır hem de elimizdeki nüshanın mukaddimesinde
bizzat müellifi tarafından ifade edilmiĢtir (NeĢvân el-Himyerî, 1999: 1/35). Eserini ne zaman
yazmaya baĢladığı kesin olarak bilinmese de hicrî 570 yılında eserini tamamladığını bizzat
kendisi önsöz bölümündeki Ģiirinde belirtmiĢtir (NeĢvân el-Himyerî, 1999: 1/35). Eserin
NeĢvân el-Himyerî‘ye ait olduğu konusunda herhangi bir Ģüphe söz konusu değildir. Çünkü
onu tanıtan tabakât kitaplarının tamamı eserin ona ait olduğunda ittifak halindeler. Oysa
aidiyetinde en ufak bir tereddüt olsaydı mutlaka buna değinen olurdu. Kelimelerin
anlamlarının yanı sıra nahiv, sarf, lehçe, fıkıh usulü ve fürûu, tefsir, ensâb, botanik
(bitkibilim), matematik, teoloji (Tanrıbilim), rüya tabiri, tabiat, astronomi, tıp, madenler, tarih,
coğrafya, Ģehir ve yer adları gibi birçok ilim alanıyla ilgili içerdiği zengin bilgilerden ötürü en
kadim Arapça ansiklopedik sözlük kabul edilmektedir. Eserin bu özelliği müellifinin çok
yönlü kiĢiliğini ve sahip olduğu derin bilgi seviyesini de ortaya koymaktadır. Bu yüzden de
yazıldığı dönemden itibaren rakipleri dâhil tüm ilim dünyasında büyük bir ilgi görmüĢtür.
Nitekim müellifin oğlu tarafından Diyâ‟u‟l-Hulûmel-Muhtasar min Şemsi‟l-„Ulûm adıyla iki
cilt Ģeklinde kısaltılmıĢtır. NeĢvân el-Himyerî‘den söz eden tabakât kitaplarının çoğu onun bu
eserinden de övgüyle söz etmiĢ olması bunu göstermektedir (Hamevî, 1993: 6/2745; Ġbnu‘lKıftî, 1986: 3/342; Feyrûzâbâdî, 2000: 303; Kehhâle, 1957: 13/86). Nitekim Ġbnu‘l-Kıftî (ö.
646/1248) söz konusu eserin kendi alanında mükemmel olduğunu, sekiz cilt olan tam
nüshasından altısını görüp kendi mülkiyetine aldığını ifade etmiĢ ve bunun için de Allah‘a
hamdetmiĢtir (Ġbnu‘l-Kıftî, 1986: 3/342). Feyrûzâbâdî de (2000: 303). NeĢvân‘ın bu eserde
çok ilginç bir metot benimsediğini ve zikrettiği kelimelerin sadece anlamlarını vermekle
yetinmeyip adını verdiği bitkilerin tıbbi yönündeki yararlarına da değindiğini ifade ederek
eserin farklı yönlerine dikkat çekmiĢtir.
Eseri yazma nedenini de Ģöyle dile getirmiĢtir: Ģüphesiz ki âlimler bu alanda çok sayıda
eser telif ederek anlam bakımından kapalı olan kelimeleri açıklamıĢ ve vaz‗ettiklerinin
korunması, ezberlediklerinin de kayıt altına alınması hususunda çok gayret sarf etmiĢlerdir.
Bu amaçla tüm bunları toplamıĢ ve kendi içinde tasnif etmiĢlerdir. Bazıları eserinde
kelimelerdeki noktalamayı önemseyip onu kayıt altına almaya özen göstermiĢ diğer bazıları
ise harekeleri ön plana çıkarıp çeĢitli örnek ve kalıplarla onları korumaya çalıĢmıĢtır. Ancak
hem kelimedeki tüm noktaları hem de harekeleri aynı anda dikkate alıp bunun yanı sıra tüm
harflerin gerekli niteliklerini açıklayan bir mu‗cem telif eden kimse olmamıĢtır. Bunun yanı
sıra kâtip ve okurların nokta ve hareke bakımından çeĢitli hatalara düĢüp kelimelerin Arap
dilindeki yapılarını bozduklarını gördüm. Bunun üzerine onları bu tahrif hatalarından
koruyacak, nokta ve hareke bakımından lafızları muhafaza edecek, hem cinsleriyle bir arada
olmalarını sağlayacak ve onları aslına döndürecek bir eser yazmayı hedefledim (NeĢvân elHimyerî, 1999: 1/34). Bu açıklamasından da anlaĢıldığı üzere NeĢvân el-Himyerî kendinden
önceki âlimlerin çalıĢmalarını görmezden gelmemektedir. Aksine o çalıĢmalarda çok büyük
emeklerin verildiğini ve bu emeklerin de ilim dünyası açısından çok değerli olup önemli
katkılar sağladığını ifade etmiĢtir. Ancak bu çalıĢmaları çok teferruatlı inceleyen NeĢvân el308
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Himyerî metodolojik açından bir takım eksiklikler tespit etmiĢ ve bundan dolayı da bu eserini
yazdığını dile getirmiĢtir. Nitekim eserine koyduğu isim de eserin içeriğine ve yazılıĢ amacına
iĢaret etmektedir. Zira كًؾ انؼُهُٕو
ifadesiyle: güneĢin tüm canlıları aydınlatıp onlara hayat
ُ
vermesi gibi kendi eserinin de diğer ilimlerin çoğunu besleyip onların doğru bir Ģekilde
geliĢmesinde etkili olacağına iĢaret etmiĢtir. Aynı Ģekilde ٕو
ِ كالو انؼغ
ِ ُة يٍ ان ُكه
ِ  صٔا ُاifadesiyle:
Arap kelamının maruz kaldığı çeĢitli yönlerdeki tahrifleri yaraya benzetmiĢ ve kendi eserini
de bu yaraları tedavisinde kullanılan ilaçlara benzetmiĢtir.
2.2. NeĢvân el-Himyerî‟nin Metodu
NeĢvân el-Himyerî söz konusu eserinin uzun mukaddime bölümünde Arap dilinin
önemini ve üstünlüğünü, Kur‘ân, hadis ve temel Ġslâmî kaynakların anlaĢılmasındaki rolünü
ve gerekliliğini detaylıca anlattıktan sonra eseri yazma nedenlerini açıklamıĢtır. Ardından hem
aranan kelimeyi daha kolay bulmada hem de onu doğru okuyup anlamada etkili olduğunu
söylediği metodu hakkında birtakım bilgiler vermiĢtir. Daha sonra eserin doğru
kullanılabilmesi ve anlaĢılabilmesi için bazı önemli sarf konuları, harflerin mahreçleri ve isim
ile fiil kalıpları hakkında gerekli gördüğü birtakım bilgiler vererek mukaddime bölümünü
bitirmiĢ ve asıl konulara girmiĢtir.
Daha net anlaĢılması için NeĢvân el-Himyerî‘nin Şemsu‟l-„Ulûm adlı eserinde izlediği
metodu maddeler halinde vermemizin uygun olacağı kanaatindeyiz.
a. Müellif ilk olarak eserini yirmi sekiz ana bölüme ayırmıĢtır. Nitekim mukaddimede:
ْ ― ٔ َجalfabenin her bir harfi için bir kitap oluşturdum‖ (NeĢvân
ً جى كزبثب
ْ ٍؼهذُ ِن ُك ِّم دغف
يٍ ُد
ِ
ِ غٔف ان ًُ ْؼ
el-Himyerî, 1999: 1/34) diyerek ―kitâb‖ adını verdiği ana bölümleri belirtmiĢtir. Bu ana
bölümleri ise انیبا
،ِٔ دغف انٕا
... انجیى
،انثبا
،انزبا
،انجبا
،األنق
دغف
Ģeklinde
ِ دغف
ِ دغف
ِ دغف
ِ دغف
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ دغف
ilgili harfin ismiyle ele almıĢtır. Ana bölümlerin tertibinde harflerin alfabetik sıralamasına
riayet eden müellif kökü itibarıyla kelime baĢındaki harfi esas almıĢtır.
b. Kelimenin ilk ve ikinci asli harflerini birlikte esas alarak ana bölümleri de kendi
içinde kısımlara ayırmıĢ ve bu kısımlara ―bâb‖ adını vermiĢtir. Bu durumu mukaddimesinde
ْ (“ َٔ َجana başlıktaki) harf ile
Ģu cümleyle ifade etmiĢtir: ً جى ثبثب
دغفٍ يؼُّ ِي ٍْ ُد
ِ
ْ ؼهذُ نَُّ َٔ ِن ُك ِّم
ِ غٔف ان ًُ ْؼ
onun akabinde gelen her harf için de bir bâb oluşturdum‖ (NeĢvân el-Himyerî, 1999: 1/34).
Bu bâblar ise; ٔانجیى
ُ "ثبة،"با ٔيب ثؼضًُْب
ُ "ثبة،"با ٔيب ثؼضًُْب
ُ "ثبة،"انجبا
ُ"ثبة
ِ
ِ َّ انجبا ٔانث
ِ
ِ َّ انجبا ٔانز
ِ
ِ انجبا َي َغ
ِ
ِ انجبا
" ٔيب ثؼضًُْبĢeklindedir. Her ana bölümün mudâ‗af kelimelerini ayrı bir bâb olarak tasnif etmiĢ
ve bâbların tertibinde önceliği mudâ‗af bâblarına vermiĢtir. Böylece her ana bölüm toplam
yirmi dokuz bâbtan oluĢmaktadır. Bunlardan bir tanesi mudâ‗af bâbı diğer yirmi sekizi ise
mudâ‗af olmayan bâblardır. Mudâ‗af olmayan bâbları ise ikinci asli harfin alfabetik
sıralamasına göre tanzim etmiĢtir. Fakat hemzenin ikinci harf olarak yer aldığı bâbları en sona
almıĢtır. Örneğin:  دغف انجباana bölümünün bazı alt bâbları sırasıyla Ģunlardır: انجبا َي َغ
ُ"ثبة
ِ
ٔانذبا
انجبا
ُ ثبة،"ٔانجیى ٔيب ثؼضًُْب
ُ "ثبة،"با ٔيب ثؼضًُْب
ُ "ثبة،"با ٔيب ثؼضًُْب
ُ "ثبة،"انجبا
ِ
ِ
ِ
ِ َّ انجبا ٔانث
ِ
ِ َّ انجبا ٔانز
ِ
ِ
ِ انجبا
،"ٔيب ثؼضًُْب
Bâblarda zikrettiği kelimelerin kendi içindeki tertibinde üçüncü harfin alfabetik
sıralamasını dikkate almıĢtır. Örneğin:  دغف انجباana bölümünün الو َٔيب ثؼضًْب
ُ ثبةbâbında
ِ
ِ َّانجبا ٔان
ْ
ْ
ْ
ْ
aktardığı bazı kelimelerin tertibi Ģöyledir: ّ ثَه، ثَهؾ، ثَهز،( ثَهذNeĢvân el-Himyerî, 1999: 1/609).
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Görüldüğü üzere bâb ismi kelimenin ilk iki asli harfinden oluĢmuĢ ve bu kelime gruplarının
tertibi üçüncü harfin alfabetik sıralamasına göre yapılmıĢtır. Aynı durum diğer tüm ana
bölümler için geçerlidir.
c. Her ana bölümü kendi içinde yirmi dokuz bâba ayırdığı gibi her bâbı da kendi içinde:
َ
 األؿًْباve  األ ْكؼبلĢeklinde iki alt bölüme ayırmıĢ ve her çeĢidin kalıplarını ilgili baĢlık altında
ْ ث ُ َّى َج
vermiĢtir. Bunu da mukaddimede Ģöyle ifade etmiĢtir:  أَؿًْب ًا:ٍِْ ك ْ غی
َ ة
ٍ ؼهذُ ُك َّم ثب
ِ ة يٍ رِهلَ األثْٕا
ً― َٔأكؼباdaha sonra (yani eseri yirmi sekiz ana bölüme ve bu ana bölümlerin her birini de kendi
içinde yirmi dokuz bâba ayırdıktan sonra) bu bâblardan her birini de kendi içinde: isim ve fiil
olarak iki şatra/kısma ayırdım‖ (NeĢvân el-Himyerî, 1999: 1/34). Böylece isim kalıpları ile
fiil kalıplarını birbirinden net bir Ģekilde ayırmıĢ ve her birinin kendine ait olan özelliklerini
ortaya koymuĢtur. Çünkü fiildeki zâid harfler ile isimdeki zâid harfler ve bunların eklendiği
yerler birbirinden farklı olduğu gibi her birinin kendine has kalıpları da vardır. Sıralamasında
ise her zaman önceliği isime vermiĢtir.
d. Kelimelerin asli harf sayısını dikkate alarak  األَؿًْباve  األ َ ْكؼبلbölümlerini de kendi
içinde sülâsî mücerred, sülâsî mezîd, rûbâ‗î ve humâsî Ģeklinde kısımlara ayırmıĢ tertipte de
aynı sıralamayı takip etmiĢtir.
e. Mücerred ve mezîdleri de kalıplara ayırmıĢ ve kelimeleri vezin bakımından ait
olduğu kalıp baĢlığı altında zikretmiĢtir. Nitekim mukaddime bölümünde: ٍث ُ َّى َج َؼ ْهذُ ِن ُك ِّم كهً ِخ ي
ًًْبا ٔاأل َ ْكؼب ِل َٔ ْػَب ً َٔ ِيثبا
ِ " رِ ْهلَ األَؿdaha sonra isim ve fiillerin her kelime grupları için bir kalıp ve
örnek kullandım‖ (NeĢvân el-Himyerî, 1999: 1/34). Kullandığı bu kalıplar hareke ve vezin
bakımından kelimeyi olası hatalardan koruduğu gibi onu aslına döndürme imkânını da verir.
Nitekim hareke ve noktalama bakımından herhangi bir hataya mahal vermemek için sadece
ilgili kalıbı harekelemekle kalmayıp gerekli gördüğü harflerin harekesini, Ģeddesini ve baĢka
harflerle karıĢma riski olan harfleri yazılı olarak da belirtmiĢtir. Örneğin:  كَ ْؼمkalıbını: ِثلَزخِ انلبا
―fâ harfi fethalıdır‖,  كِ ْؼمkalıbını: ― ِثكـْغ انلباfâ harfi kesrelidir‖ ve  كُ ْؼمkalıbını da: انلبا
ِ ― ِث ِ ّىfâ
harfi dammelidir‖ Ģeklindeki kısa açıklamalarla bu kalıpların birbiriyle karıĢtırılmasını
önlemeyi hedeflemiĢtir. Bu kısa açıklamaları gerekli gördüğü tüm kalıplar için yapmıĢtır.
Ayrıca kalıpları rastgele değil aksine kalıpların mücerred ya da mezîd oluĢunu, kalıplardaki
harekeleri, mezîd harfin eklendiği yeri ve buna benzer hususları dikkate alarak kendi içinde
düzenli bir tertibe tabi tutmuĢtur.
f. Her kalıp altında da sülâsîlerde üçüncü asli harfleri, rubâ‗îlerde üçüncü ve dördüncü
asli harfleri, humâsîlerde ise üçüncü, dördüncü ve beĢinci harfleri alt baĢlık Ģeklinde vermiĢtir.
Tüm üst baĢlıklarda olduğu gibi eserin en küçük bölümünü teĢkil eden bu harflerde de
alfabetik sıralamayı dikkate almıĢ fakat hemzeyi en sona bırakmıĢtır. Örneğin: eserin ana
bölümlerinden olan ف انضَّا ِل
ُ  َد ْغkitabının alt baĢlıklarından olan انالو ٔيب ثؼضًَُْب
ِ َٔ  ثبةُ انضَّا ِلbâbının
َ
َ
َ
alt kısımlarından olan  األؿًْباbölümünün ي
 ُّرkısmında zikrettiği  ك ْؼه َمkalıbının altında ―‖ػؾ,
ّ انغثَبػ
― ‖ػلve ― ‖ْىharflerini küçük baĢlıklar halinde vermiĢtir. ― ‖ػؾbaĢlığında انض َّْنؼَؾ, ―‖ػل
baĢlığında انض َّْنؼَل, ― ‖ْىbaĢlığında ise  صَ ْن َٓىisimlerini zikretmiĢtir. Aynı kitab, bâb ve bölümün
ي
ّ  ان ُش ًَب ِؿkısmında verdiği  كَؼَهَّ َمkalıbının altında ― ‖ًْؾharflerini baĢlık Ģeklinde verip altında da
ؾ
ُ ًَ ْٓ َ انضَّنismini zikretmiĢtir (NeĢvân el-Himyerî, 1999: 4/2140-2142). Görüldüğü üzere
Şemsu‟l-„Ulûm mu‗ceminde aranan bir kelimeye ulaĢmak için toplam altı hususa dikkat
edilmesi gerekir.
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NeĢvân el-Himyerî‘nin metoduyla ilgili verilen bu bilgilerden de anlaĢıldığı üzere temel
esasları itibarıyla yukarıda zikredilen mu‗cem ekollerinden büyük oranda farklı olup herhangi
birine doğrudan intisap etmemektedir. Nitekim ana bölümleri bâblara ayırırken kelimenin ilk
ve ikinci asli harfini esas alması bu alanda daha önce uygulanmıĢ bir metot değildir. BaĢlık
olarak verdiği her harfin altında sadece bir kelime ve onun farklı kullanımlarını zikretmesi de
bundan kaynaklanmaktadır. Zira kelimenin ilk iki asli harfini bâb baĢlığında kullanarak
çerçeveyi daraltmıĢ olur. Fakat bununla da yetinmeyip isim ve fiilleri de birbirinden ayırıp
ardından bunları da kendi içinde kalıplara ayırınca çerçeveyi son derece daraltmıĢ olur.
Kelimenin son asli harfini de baĢlık olarak verince artık doğrudan belli bir kelimeyi belirlemiĢ
olur. Örneğin:  دغف انشباkitabının ٔانجبا ٔيب ثؼضْب
انشبا
ُ ثبةbabında sadece ilk asli harfi ―‖ر
ِ
ِ
ikincisi ise ― ‖ةharfi olan kelimelerin ele alınacağı bilinmektedir. Aynı Ģekilde bunun isim
bölümünün sülâsî mücerred kısmının ― ‖كَ ْؼمkalıbı altında sadece ― ‖رve ― ‖ةharfleriyle
baĢlayan ve bu kalıp üzerinde olan isimlere değinileceği de bilinmektedir. En sonunda
kelimenin üçüncü asli harfinin esas alındığı küçük baĢlık olarak ― ‖دharfini verince çerçeveyi
tamamen daraltıp artık ―‖ َسجْذkelimesinden baĢka bir kelimeye alan bırakmamıĢ olur. Böylece
en alt baĢlık olan ― ‖دharfi sadece bu kelime için kullanılmıĢ olur. Bu durum eserin tüm
maddeleri için geçerlidir. Yani her kelime için bir harf baĢlığı kullanılmıĢtır. Bu da söz
konusu eseri diğer mu‗cemlerden ayıran önemli bir tasnif metodudur. Ayrıca eserin diğer
mu‗cemlerden farkı sadece tasnif ve tertib metoduyla sınırlı olmayıp içerdiği konular
bakımından da ciddi farklılıklar arz etmektedir. Zira daha önce de değinildiği gibi eser;
astronomi, tıp, botanik, tarih ve ensâb gibi çok sayıda muhtelif ilimlere dair zengin bilgiler
vererek ansiklopedik bir sözlüktür. Dolayısıyla el-Himyerî‘nin uyguladığı metot müstakil bir
sistemdir ve kurucusu da bizzat kendisidir. Ancak kendisinden sonra bu sistemi aynen takip
eden müellifler olmadığı için meĢhur mu‗cem ekolleri arasında yer almamıĢtır. Kanaatimizce
bunun nedeni eserin içeriği değil eserde uygulanan tasnif ve tertip metodudur. Zira bu denli
ayrıntılı bir sistem kelimeyi oluĢturan harfler, kelimenin türü, kalıbı, harekeleri ve asli harfleri
hakkında kesin bilgiler verse de aranan kelimeyi bulma hususunda oldukça efor sarf etmeyi
gerektirmektedir. Özellikler bu alanda uzman olmayan ve mübtedî düzeyinde olanların
durumu göz önünde bulundurulduğunda bu durum net ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir
kelimenin; birinci, ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü asli harflerini bilmeyen kiĢi kelimeyi
hangi kitabın hangi babında ve hangi harflerin baĢlığı altında zikredildiğini bilemez. Aynı
Ģekilde kelimenin; isim, fiil, sülâsî, rubâ‗î, humâsî, mücerred ve mezîd kısımlarından
hangisine girdiğini ve kelimenin kalıbını tam bilmeyen araĢtırmacı da aradığı kelimeyi
bulmakta ciddi zorluklar yaĢar. Ayrıca bu sistem, جًغ,  اجزًغve  ر َ َجًغgibi aynı kökten gelmesine
rağmen kalıpları farklı olan kelimelerin birbirinden kopuk olarak farklı bâblarda ele
alınmasına neden olur. Bu da aynı asli harflerden oluĢan kelimeleri toplu olarak
değerlendirmek isteyen bir araĢtırmacının çok fazla bâb ve bölüme bakmasını gerektirir. ĠĢte
bu nedenlerden ötürü el-Himyerî‘nin metodu özgün olmakla beraber sadece kendisiyle sınırlı
kalıp devam etmediği kanaatindeyiz.
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Sonuç
NeĢvân b. Saîd el-Himyerî ―Şemsu‟l-„Ulûm‖ adlı sözlüğünde kendinden önceki
müelliflerden kısmen etkilenmiĢse de hem tasnif ve tertip yöntemi hem de içerik bakımından
büyük ölçüde onlardan farklı bir yol izleyerek kendine has bir metot geliĢtirmiĢtir. Çünkü
kendinden önceki sözlükleri inceleyen el-Himyerî eksik veya hatalı bulduğu yönleri
gidermeyi hedeflediği gibi onların olumlu yönlerinden de istifade etmiĢtir. Nitekim mu‗cem
telifinde öne çıkan ve genel kabul gören dört ekol de birbirinden tamamen farklı olan
kendilerine has önemli özellikleri olmasının yanı sıra uyumlu oldukları noktaları da vardır.
Himyerî‘nin kullandığı sistem bu ekollerle karĢılaĢtırıldığında bu alanda yeni bir metot ortaya
attığı daha net anlaĢılmaktadır.
Kurucusu Halîl b. Ahmed olan ve mu‗cem ekollerinin ilkini teĢkil eden sistemde
harflerin mahreçleri esas alınmıĢ ve taklîb yöntemi kullanılmıĢtır. Kelimede mahreci en derin
olan harf bâb baĢlığı olarak kullanılmıĢ ve o kelimeyi teĢkil eden harflerden oluĢan tüm
kelimeler de aynı bâb altında zikretmiĢlerdir. Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm‘ın öncüsü olduğu
ikinci ekolde ise; kelimenin anlamı ve konusu dikkate alınmıĢtır. Bu sistemde baĢlıklar belli
bir konu ve mana çerçevesinde oluĢturulup onunla ilgili olan kelimeler bu baĢlık altında
toplanmıĢtır. Üçüncü ekolün öncüsü ise Ġsmâîl el-Cevherî‘dir. Bu ekolde bâb bölümlerinde
kelimenin son asli harfi fasl bölümlerinde ise kelimenin ilk harfi esas alınmıĢtır. Bâb, fasl ve
kelime tertibinde ise harflerin alfabetik sıralaması dikkate alınmıĢtır. Ebu‘l-Me‗âlî
Muhammed el-Bermekî‘nin geliĢtirdiği dördüncü ekolde ise ana bölümlerin tasnif ve
tertibinde ilk asli harf ve onun alfabetik sıralaması esas alınmıĢtır. Aynı harfle baĢlayan
kelimelerin kendi içindeki tertibinde ise ikinci ve üçüncü harflerin alfabetik sıralaması dikkate
alınmıĢtır.
NevĢân el-Himyerî ise çoğu müellif gibi kelimenin ilk asli harfini esas alarak eserini
yirmi sekiz ana bölüme/kitaba ayırmıĢtır. Ancak ana bölümleri kendi içinde bâblara ayırırken
kelimenin ilk ve ikinci asli harflerini esas alarak daha önce kimsenin uygulamadığı bir sistem
uygulamıĢtır. Her ana bölümün mudâ‗af kelimelerini de ayrı bir bâb olarak tasnif edip ilk
sıraya koymuĢtur. Diğer bâbların tertibini ise ikinci harfin alfabetik sıralamasına göre
yapmıĢtır. Fakat hemzenin ikinci harf olarak yer aldığı bâbları en sona almıĢtır. Bâblarda ele
aldığı kelimelerin kendi içindeki tertibinde ise üçüncü harfin alfabetik sırasına riayet etmiĢtir.
Har ana bölümü toplam yirmi dokuz bâba ayırmıĢtır. Bâbları kendi içinde isim ve fiil olarak
iki kısma ayırdıktan sonra bu kısımları da; sülâsî mücerred, sülâsî mezîd, rubâ‗î ve humâsî
olarak sınıflandırmıĢtır. Bunları da kalıplara ayıran müellif bu kalıpları belli bir sistem
dâhilinde sıralamıĢ ve kalıpların imlası hakkında gerekli bilgileri de vermiĢtir. Kalıp baĢlıkları
altında üçüncü asli harflerini alt baĢlıkları olarak verdikten sonra vezin bakımından o kalıba
uyan kelimeleri ele almıĢtır.
NeĢvân el-Himyerî‘nin metoduyla ilgili verilen bu kısa bilgilerden de anlaĢıldığı üzere
temel esasları itibarıyla meĢhur mu‗cem ekollerinden farklı olup herhangi birine doğrudan
intisap etmemektedir. Ayrıca bu farklılık sadece eserin tasnif ve tertibiyle de sınırlı olmayıp
astronomi, tıp, botanik, tarih ve ensâb gibi konuları içermesi bakımından da diğer
sözlüklerden ayrılmaktadır. Dolayısıyla el-Himyerî tarafından uygulanan bu metot müstakil
bir sistemdir. Ancak bu sistem daha sonra aynen takip edilmediği için bir ekol olarak
312

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

değerlendirilmemiĢtir. Tasnif sisteminin çok teferruatlı olması ve kalıplarının farklı
olmasından dolayı aynı kökten gelen kelimelerin farklı yerlerde zikredilmesi bu metodun
olumsuz yönlerindendir. Çünkü tasnifin çok ayrıntılı olması aranan kelimeye kısa sürede
ulaĢmayı zorlaĢtırmaktadır, aynı kökten gelen kelimelerin farklı yerlerde zikredilmesi ise
anlamca ilintili olan bu kelime gruplarının bir arada değerlendirilmesini engellemektedir.
Ancak söz konusu metodun çok olumlu yönleri de vardır. Nitekim kelimelerin ilk asli
harflerinin ana bölümlerde, ilk ve ikinci asli harflerinin birlikte bâb bölümlerinde, son asli
harflerinin ise eserin en küçük baĢlığı olarak ele alınan kelimeden hemen önce kullanılması
kelime harfleri konusunda hatayı engellemektedir. Aynı Ģekilde bâbların kendi içinde isim ve
fiil Ģeklinde ikiye ayrılması ele alınan kelimelerin türünü tespit etmektedir. Kalıp sisteminin
kullanılması ve bu kalıpların harekeleri hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ise imla ve
okuma hatalarını sıfıra indirdiği gibi kelimeleri aslına da döndürmektedir.
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Abstract
Barter, a form of intercultural trade, is almost as old as the human need for survival.
Languages emerge, an important element in human communication, but language differences do
not prevent geographically distant people from trading with each other. Trade links spread over
longer distances as humans domesticated beasts of burden and built land and sea transport.
Finding ways to communicate with other cultures becomes an obligation for early traders since
they realize how important it is to be aware of their customers‘ cultures. Knowing other cultures
allows them to build relationships with them and negotiate the prices of their products more
easily. In this situation, they begin to use words from the languages of the merchants they trade
with and they try to learn their languages over time. Today, the increase in international
relations and the globalizing world as a natural consequence of this reality make
multilingualism a necessity for nations while making their mother tongues inadequate for
communicating with other nations. Multilingualism is a growing reality of today's world,
resulting from the effects of certain factors such as globalization, population mobility across
borders and new technological developments in political, social, and educational contexts. This
reality has led to more multilingualism researches. Researchers agree on the economic value of
language that is the most important part of the social context. The language has a specific value
determined by economic variables. Multilingualism can be described in two ways: Obligatory
multilingualism as a fact of life; preferential multilingualism for the people with sufficient
social and educational advantages, supported by government policies. This interdisciplinary
study is qualitative and descriptive that will focus on the economic advantages of preferential
multilingualism for the societies by giving examples from various societies, but not on the
obligatory multilingualism.
Keywords: Multilingualism, economy, advantage, business world.
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UDEAS

ÇOK DĠLLĠLĠK VE EKONOMĠK FAYDALARI
Özet
Kültürlerarası bir ticaret türü olan takas, neredeyse insanların hayatta kalma ihtiyacı kadar
eskidir. Ġnsan iletiĢiminde önemli bir unsur olan diller ortaya çıkınca dil farklılıkları coğrafi
olarak uzak insanların birbirleriyle ticaret yapmasına engel olmaz. Zira insanlar yük
hayvanlarını evcilleĢtirdikçe, kara ve deniz taĢımacılıklarını kurup geliĢtirdikçe ticaret
bağlantıları daha uzun mesafelere yayılır. Ġlk tüccarlar müĢterilerinin kültürlerinden haberdar
olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayınca diğer kültürlerle iletiĢim kurmanın yollarını
bulmak bir zorunluluk haline gelir. Diğer kültürleri bilmek, onlarla iliĢkiler kurmalarını ve
ürünlerinin fiyatlarını daha kolay pazarlık etmelerini sağlar. Bu durumda ticaret yaptıkları
tüccarların dillerinden sözcükleri kullanmaya baĢlarlar ve zamanla onların dillerini öğrenmeye
çalıĢırlar. Günümüzde artan uluslararası iliĢkiler ve bu gerçekliğin doğal sonucu olan
küreselleĢme, ulusların diğer uluslarla iletiĢim kurmalarında kendi anadillerini yetersiz kılarken
çok dilliliği zorunlu hale getirmektedir. KüreselleĢme, sınırlar arası nüfus hareketliliği ve yeni
teknolojik geliĢmeler gibi bazı faktörlerin politik, sosyal ve eğitimsel bağlamlardaki etkilerinden
kaynaklanan çok dillilik günümüz dünyasının bir gerçekliğidir. Bu gerçeklik çok dillilik üzerine
daha fazla araĢtırma yapılmasına yol açmıĢtır. AraĢtırmacılar sosyal bağlamın en önemli parçası
olan dilin ekonomik değeri konusunda hemfikirdir. Dil, ekonomik değiĢkenlerle belirlenmiĢ
özel bir değere sahiptir. Çok dillilik iki Ģekilde tanımlanabilir: Hayatın bir gerçeği olarak
zorunlu çok dillilik; devlet politikalarıyla desteklenmiĢ, yeterli sosyal ve eğitimsel avantajlara
sahip insanların tercihi olarak çok dillilik. Bu interdisipliner çalıĢma, zorunlu çok dilliliğe değil,
çeĢitli toplumlardan örnekler vererek tercihli çok dilliliğin toplumlar için ekonomik faydalarına
odaklanacak nitel, betimsel bir çalıĢmadır.
Anahtar Sözcükler: Çok dillilik, ekonomi, avantaj, iĢ dünyası.

Introduction
There are numerous reasons for people who speak various languages to interact with
one another. Education, contemporary technology, economy, religion, culture, political or
military acts, population mobility across borders, colonization, and natural disasters are all
often mentioned elements that lead to linguistic interaction. When human beings began
communicating with each other, they start to barter to obtain food and other basic needs.
Barter, which is a type of trade across cultures, is almost as old as people‘s need to survive.
Most likely, their communications are through facial expressions, gestures, mimics, and touch
etc. Over time, languages emerge that are an essential element in human communication but
language differences are not an obstacle for geographically distant people to enter into
commerce with each other. Trade links spread over longer distances as humans domesticated
beasts of burden and established land and sea transport. As trade networks expand, some trade
languages arise as a form of communication, and as empires grow, languages spread and
leave a lasting effect on cultures all over the world.
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Finding ways to communicate with other cultures becomes an obligation for early
traders since they realize how important it is to be aware of their customers‘ cultures.
Knowing their culture allows them to build relationships with them and negotiate the prices of
their products more easily. In this situation, they begin to use words from the languages of the
merchants they trade with and they try to learn their languages over time.
Multilingualism has different meanings in different places of the world. As expressed
by Li Wei in the Encyclopedia of Language & Linguistics, multilingualism can be described
in two ways as obligatory and preferential. In the world, there are many people who have
varying degrees of proficiency in the use of two, three, four or even more languages. In many
countries of Africa and Asia, several languages coexist and large sections of the population
speak three or more languages. Individual multilingualism in these countries is a fact of life.
Many people speak local or ethnic languages more than one, which has become the means of
communication between different ethnic groups or speech communities. Such individuals may
also speak a foreign language such as English, French, or Spanish, which is imposed on the
community during the process of colonization. These latter languages are usually the language
of education, bureaucracy, and privilege. Multilingualism can also be the feature of the
individuals who do not live in a multilingual country or speech community. If the husband
and wife speak a different language besides the common language of the place of residence a
family can be multilingual. People with sufficient social and educational possibilities can
learn preferably a second, third, or fourth language at school, university, or work, or in their
leisure time. In many European countries, children can learn languages such as English,
German, or French at school, as well as Danish, Dutch or Luxembourgish at home (2006: 12).
Multilingualism is widespread around the world and is on the rise in the UK, despite a
common and often implicit predisposition to consider monolingualism as a supposed
requirement for persons and societies (Bak & Mehmedbegoviç, 2017: 1). In many regions
over the world, it is normal for people to speak multiple languages for their mundane
necessities. They may use one official language, another for their family communication, a
third in their shopping, and maybe a fourth, fifth, etc. for their academic/scientific purposes. It
is therefore important to distinguish bilingualism as a social phenomenon from bilingualism
as an individual phenomenon.
It is a fact that multilingual people use different languages for different purposes and
do not typically have the same level or type of proficiency in these languages. Multilingual
one does not need to be fluent in the languages they know to feel a positive impact. Individual
benefits of speaking more than one language are exactly indisputable since multilingualism or
knowing a second language is a sign of cognitive power, perseverance, and good education
and has a facilitating effect in finding a job. Because as Wei (2006: 11) suggested, ―the
individual, cognitive, cultural, intellectual, and economic advantages bilingualism brings to a
person make all the effort worthwhile.‖ As mentioned also in the study of Bak and
Mehmedbegovic (2017: 1), since the 1960s, a steady stream of research has pointed to the
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favorable impacts of multilingualism on people‘s cognitive functions. According to this study,
multilingualism results in a high level of metalinguistic skills such as improved task attention
and ability to avoid distractions, improved academic accomplishment, switching between the
two languages, flexibility in thinking, conscious or subconscious linguistic comparisons, and
using one language's knowledge to develop the other. Multilingualism is linked to greater
cognitive function and better academic performance in youngsters and slower cognitive aging,
dementia onset delay, and stroke recovery in later life. These advantages can be seen early in
language acquisition, well before learners achieve proficiency, and have been reported in
language learners of all ages. Multilingualism is exemplified by the concept of a ‗healthy
linguistic diet‘ first conceptualized by Mehmedbegovic (2011), based on the premise that
exposure to a variety of languages at various competency levels can positively impact the
lifespan, benefiting both individuals and societies. Another research by Penn et al. (2010),
indicating the positive effects of multilingualism, on the brain functions and the association
between bilingualism and conversational output found that bilingual speakers with aphasia
have greater conversational skills, which is associated with the preservation of executive
functions when compared to monolinguals (Paplikar, A. et al, 2018: 3). In the light of this
information, in terms of economic benefits, multilingual elements are needed for businesses
with international goals to offer their products and services more easily. This can benefit a
country and its employees in the long run.

1. Economic Advantages of Multilingualism
As Cenoz (2013: 3) and Brun (2017: 9-10) stated, multilingualism is not a new fact. For
example, during the third millennium BC Babylon, located in Mesopotamia, is one of the
world‘s first commercial centers. According to many clay tablets found in this region,
between the lines of the texts, translations enable us to understand Mesopotamian population
is literate in two languages. As a requirement of the time, King Hammurabi uses bilingual
foreign traders as cross-cultural brokers. This is an ancient example of multilingualism. Other
archaeological findings demonstrate that there are bilingual and possibly even trilingual
scribes in many other parts of the Old Worlds: The Nile Delta's Rosetta Stone, which contains
parallel texts in ancient Greek and two Egyptian scripts (demotic and hieroglyph); the
inscription on Mount Behistun in modern-day Iran, which includes three different versions of
the same text in Old Persian, Elamite, and Babylonian; the Cippi of Melqart, two Phoenician
marble columns inscribed in two languages, ancient Greek and Phoenician, from the second
century BC in Malta; the Pyrgi Tablets from the fifth century BC in Santa Severa (Italy),
written in Etruscan and Phoenician. In the Middle Ages, multilingual academics from many
regions of Europe are responsible for translating Arabic and Greek books into Latin and for
the transmission of knowledge. Multilingualism is also present as the first written instance of
the Spanish and Basque languages around the end of the 11th century in a Latin book, the
Glosas Emilianenses. At the level of society, a well-known example of multilingualism is in
England after the Norman Conquest of 1066. At that time, the language of the majority of the
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population is English, but the language of the ruling class is Norman French and, the language
of the Church and record keeping is Latin. Besides these examples, speaking about bilingual
or multilingual rulers of the societies is possible. As communities grow, interaction between
speakers of different languages becomes more regular and serves a wide range of purposes.
The ability to give commands, regulate trade, and engage in cross-cultural administration
using two or more languages is advantageous. Several early rulers such as Mithridates VI, the
king of twenty-two nations during the first century BC in Asia Minor, and Cleopatra, the final
queen of ancient Egypt, are known to be multilingual and to connect directly with their people
and armies. Especially, learning the languages of her neighbors leads Cleopatra to extend her
influence beyond Egypt and brings prosperity to her empire.
In the Commission of The European Communities (2007: 6), multilingualism is
described as ―the ability of societies, institutions, groups and individuals to engage, on a
regular basis, with more than one language in their day-to-day lives.‖ The current state of
multilingualism is because of certain factors such as globalization, population mobility across
borders, and new technological developments that have significant effects in political, social,
and educational contexts, etc. As Cenoz (2013: 3) expressed, there are almost 7000 languages
and about 200 independent countries in the world. The fact that languages are more than
countries shows that smaller language speakers must communicate in other languages on a
daily basis. Multilingual people can be native speakers of a minority language who are
required to learn the official language of the state. In other words, they can be immigrants
who speak both their native language(s) and the language(s) of their host country(ies).
Languages are more learned especially when they spread internationally, and they appear to
offer opportunities to better economic and social prospects. As this is the case for English,
which is currently the most widely spoken language and is considered the lingua franca
widely taught in schools and universities around the world. As visualized by graphic, the most
spoken language (for native speakers) worldwide is English in 2021:

Graphic 1: The Most Spoken Languages Worldwide in 2021 (by speakers in millions)
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Considering the most spoken languages in the world after English it is possible to
estimate that it is advantageous to be able to communicate in a variety of languages.
Multilingualism has become more valuable as a result of globalization.
As understood from Wei‘s sentences, there is no scientific evidence that multilingual
countries are economically disadvantaged in comparison to monolingual countries. All of the
research done in the 1960s and 1970s on the relationship between linguistic diversity and a
country's economic well-being came to the conclusion that a country can have any degree of
language uniformity or fragmentation and still be underdeveloped, and a country whose entire
population speaks the same language can be anywhere from extremely wealthy to extremely
poor. Besides this, economic prosperity encourages linguistic diversity reduction. (2006: 7).
But as Ingela Bel Habib‘s study (2011: 1-3) indicates, ―multilingualism and economic
competitiveness are closely linked.‖ Contrary to popular assumption, English alone is
insufficient in business relationships, as many tenders are lost due to a lack of proficiency in
local languages. Multilingualism is used by SMEs in Sweden, France, and Germany to varied
degrees as an export strategy. However, compared to 68% of Danish SMEs, 63% of German
SMEs, and 40% of French SMEs, just 27% of Swedish SMEs have a multilingual export
strategy. It appears that this has an impact on export performance.The percentage of
enterprises claiming to have lost out on export contracts owing to linguistic barriers was
substantially greater in Sweden (20%) than in Denmark (4%), Germany (8%), and France
(13%). According to this study, Sweden, Germany, and France are industrially similar and
compete for the same markets. Swedish SMEs only utilize three market languages, the most
common of which is English. German SMEs employ up to 12 different market languages,
whereas French SMEs use roughly 8 different market languages. There is a Swedish
competence paradox here. Despite having a higher proportion of multilingual residents than
Germany and France, Swedish SMEs utilize fewer market languages, limiting their export
geography to Europe, primarily Scandinavia.
It is deduced from the two studies cited above that what matters to governments is not to
have multilingual residents but to promote preferential multilingualism for business purposes.
Although being able to communicate in English is advantageous, being able to communicate
in other languages gives people a competitive advantage. English is the most spoken language
on the Internet but as quoted from Cenoz (2013: 4), the ratio of English-speaking Internet
users has declined from 51.3% in 2000 to 26.8% in 2011. In 2011, the number of people who
spoke Chinese was 24.2%, while the percentage of people who spoke Spanish was 7.8%.
Considering the rising of e-commerce in European Union, for example, for the individuals of
16-24 years old it is 29%; 25-54 years old 23%; 55-74 years old 12% from 2010 to 2020
(eurostat) it is evident that most spoken languages other than English are also required for
international cultural and commercial relations. To anticipate and market the goods and
services that a state needs, it is necessary to know its language and culture. While e-commerce
exhibits an increasing momentum on a global scale, it is gradually expanding its sphere of
influence. While the worldwide retail e-commerce sales figure was 1.336 trillion dollars in
2014, it was 4.3 trillion dollars in 2020. China and the USA continue to be the leading
320

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

countries in the B2C (Business to Consumer = It is a short definition that explains the
commercial relationship that companies establish directly with consumers) e-commerce
market. In 2018, China ranked first with a B2C e-commerce market size of 634 billion
dollars. The USA, on the other hand, followed China with 504 billion dollars of sales in this
market. Japan earned 123 billion dollars, the United Kingdom 86 billion dollars and Germany
70 billion dollars in B2C e-commerce market revenue (eticaret.gov.tr).
As seen in the following graphic transferred from Habib (2011: 4), ―English is not the
only language used in the international business relations. This is due to the tendency for
companies to try to use the local language of market if possible, and if not, then one of the
major European languages, such as German, Spanish or French.‖

Graphic 2: Source: Global Reach Internet and the World State, 2009.

As also quoted from Gabrielle Hogan-Brun (2017: x), a researcher in Language Studies
at the University of Bristol, citing data that links economic growth to linguistic diversity,
―One in four UK and one in six US businesses [is] losing out due to the lack of language skills
and cultural awareness in their workforce.‖
Considering also the increase in e-commerce, the following graphic provides
information related to the top ten languages to prioritize in foreign language learning:
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Graphic 3: Most Common Languages Used on the Internet as of January 2020, by Share of Internet
Users

At the individual level, the availability of many languages in the communal repertoire
acts as a beneficial interactional resource for multilingual speakers (Wei, 2006: 7). It is
possible to estimate the advantages of multilingualism on economies even without doing
statistical research. As mentioned above, the cognitive functions of multilingual people are
better than monolingual ones. There are numerous advantages of being bilingual/multilingual,
including communicative, cognitive, and cultural advantages. Even if multilingual people
don‘t use the languages they know actively and fluently, as Wei (2006: 11) pointed out, they
may have various advantages, such as more creative thinking, faster early cognitive
development, and more communication sensitivity. In communication, they may be more
empathetic to the needs of their listeners and more patient listeners than monolinguals when
meeting people who do not speak their own language fluently. Their multilingual feature
provides the opportunity to experience two or more cultures. Multilingual speakers
communicate using the languages at their disposal, and because their repertory is rich, they
typically have more resources than monolingual speakers. Multilingual speakers use several
languages, either alone or in combination, depending on their communication needs and
interlocutors. They switch between languages and do not use each language for the same
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purposes in all communication conditions, whereas monolingual speakers use only one
language in each situation. Employing multilingual staff is an advantage in the business
world.
Studies have shown that multilingualism contributes greatly to the economy. Countries
that actively nurture different languages reap gains such as more successful exports and a
more innovative workforce. For example, it is estimated that the UK suffers the equivalent of
3.5% of its GDP each year due to its relatively poor language skills. Switzerland, which has
four national languages, German, French, Italian, and Romansh (an ancient Latin-based
language), ascribes 10% of its GDP to its multilingual heritage. A study of small and mediumsized companies in Sweden, Germany, Denmark, and France found that those, which invest
more in languages, can export more goods. While companies that invest less in multilingual
staff expressed that they missed out on contracts, German companies that invest more added
ten export countries to their markets (weforum.org).
As The British Chambers of Commerce suggests there is ―a direct correlation between
annual turnover and the value that managers placed on language skills.‖ This is exactly due to
the fact that ―linguistic and cultural barriers led to loss of contacts, turnover and profitability
and also to a reluctance to tackle new markets.‖ Observations are based on evidence from an
earlier European Commission survey of around 2000 businesses. According to these surveys,
11% of respondents lost a contract as a result of a lack of language skills. ―At least ten of
these contracts were worth over €1 million each.‖ (Brun, 2017: 36).

2. Conclusion and Proposals
Language is a strong tool for connecting people, building trust, and improving
communication in general. Multilingualism and intercultural competence are undeniably
important for economic growth, competitiveness, employability, and social cohesion. Lack of
language skills and cultural awareness causes problems arising from linguistic and cultural
barriers.These problems cause loss of contracts, turnover, and profitability. The result is a
greater reluctance to enter new markets.
Commerce is one of the economic foundations of the states. Because of the cognitive,
cultural, and communicative benefits of multilingualism, businesses with multilingual
employees can more easily market their products and services. In particular, for states and
companies to gain a competitive advantage, multilingual personnel are needed depending on
the size of their commercial and cultural relations. As Brun (2017: 99) transferred, ―A recent
British Council report has identified Spanish, Arabic, French, Mandarin Chinese, German,
Portuguese, Italian, Russian, Turkish and Japanese as the languages for future, besides
English.‖ According to writer, this ranking is mostly based on economic, geopolitical,
cultural, and educational factors, as well as Internet prevalence. These languages are expected
to be the most important for the UK to create international contacts in the coming decades,
notably in terms of trading prospects and market expansion. As expressed above, every year,
the UK loses about 3.5% of its GDP (about €50 billion) due to a lack of language skills in the
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workforce. Economists refer to expenditures on language education as an investment in
human capital. In this context:
1- Language teaching policies should be planned and organized in parallel with this situation.
2- Schools should motivate students to learn foreign languages developing strategies to
support language learning, raising awareness.
3- Extracurricular and out-of-school activities should be implemented that make language
learning an enjoyable and successful experience rather than a frustrating and failed
experience.
4- Information campaigns at all levels, aimed at a wide range of stakeholders in public, and
private sectors, including parents, are needed to increase awareness about this issue.
5- Based on government policy, teaching two or more languages should be seen as a kind of
human capital to be invested. Although costly, investment in the language is a profitable
practice in the long run and for this purpose, academic researches in this field should be
encouraged, and supported.
6- Regional evaluation is needed to determine the appropriate amount of investment required
for language curricula.
7- Individual language learning curiosity outside of formal educational settings should be
encouraged.
8- Public service announcements about the long-term benefits of early language learning
should be made through the media.
9- For individuals, learning another language means using personal resources in anticipation
of future benefits. Supporting language-training programs should be perceived as a way for
governments and corporations to gain a competitive advantage.
10- New groups of learners, such as students in vocational training, employees, and adult
learners, should be targeted in addition to children and young people in school.
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Özet
Sözcük ve dil bilgisi öğretimi temelinde doğru söyleyiĢ ve yazıma dayalı anlama ve
anlatma becerilerinin geliĢtirilmesi dil derslerinin baĢlıca amacını oluĢturmaktadır. Bu
becerilerden vericinin duygu ve düĢüncelerini bağlama ve amaca uygun olarak ürettiği dil
yapısıyla aktarmasını sağlayan yazma becerisi, dil öğretimi sürecinde öğreniciye kazandırılması
hedeflenen son fakat diğerleri gibi önemli bir edimdir. BildiriĢim ve enformasyon eylemlerinin
gerçekleĢmesinde diğer beceriler gibi önemli bir yeri olan yazma becerisinin de geliĢtirilerek
bireyin amacını alıcıya en baĢarılı biçimde aktarması beklenir. Dil becerilerinin
geliĢtirilmesinde kullanılan ders kitaplarındaki edebi ve bilimsel metinler önemli bir araçtır.
Türü ne olursa olsun, metin içi anlam üretimleri metin dil bilimsel kurallara göre
oluĢturulmaktadır. Metin dil bilimsel bakıĢ açısına göre; anlam, tümceler arası iliĢkilerden
doğan tümce ötesi yapıda gizlidir. Anlamın üretilmesinde metinler gibi metin içi ve metin dıĢı
etkinlikler de bireye farklı bakıĢ açıları sunarak dil becerilerini geliĢtirmesine katkı sağlar. Alan
yazında, farklı türde metinlerin metin dil bilimi açısından çözümlenmesine yönelik yeterli
nicelikte çalıĢma bulunmasına rağmen derslerde metinlerin çözümlenmesinden daha çok
üzerinde durulan etkinliklere yönelik çalıĢma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalıĢma ile
öğreticinin öğreniciye kazandırmak istediği hedef beceriler için önemli bir araç olan
etkinliklerin de metin dil bilimsel kurallardan bağımsız olmadıklarına ve metin dil bilimi
uygulamalarının genelde dil öğretimi özelde Türkçe öğretiminde önemli bir yeri olduğuna
dikkat çekmek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢmada nitel araĢtırma yaklaĢımlarından temel nitel araĢtırma
deseni kullanılmıĢ, veriler doküman incelemesi tekniği ile elde edilerek betimsel analiz ile
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma ile MEB Yayınlarına ait ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf Türkçe ders
kitaplarında yazma edimini geliĢtirmeye yönelik etkinliklerin hazırlanmasında Teun A. Van
Dijk ve Walter Kintsch‘in Büyük Ölçekli Yapı Kuralları ve Üst Yapı Kurallarını içeren Metin
Yapısı Kuramından nasıl, ne çeĢitlilikte yararlanıldığına dair farkındalık oluĢturulması
amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda yazma becerisine yönelik uygulamalar seviyeler arası
karĢılaĢtırmalı olarak eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla incelenmiĢ, eksik ve fazlaca tekrarlanan
etkinlikler için ilgili kiĢi ve kurumlara önerilerde bulunulmuĢtur.
Anahtar Sözcükler: Metin dil bilimi, Türkçe öğrenimi / öğretimi, yazma becerisi.
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Textlinguistics Dimensions in Developing Writing Skills
Abstract
The main purpose of language lessons is to develop comprehension and expression skills
based on correct pronunciation and spelling on the basis of vocabulary and grammar teaching.
One of these skills, the writing skill, which enables the giver to convey his/her feelings and
thoughts with the language structure s/he produces in accordance with the context and purpose,
is the last but important act that is aimed to be acquired by the learner in the language teaching
process. It is expected that the writing skill, which has an important place like other skills in the
realization of communication and information actions, will be developed and convey the
purpose of the individual to the recipient in the most successful way. Literary and scientific
texts in textbooks used in the development of language skills are important tools. Whatever the
type, in-text meaning productions are formed according to the linguistic rules of the text.
According to the text-linguistic point of view; meaning is hidden in the trans-sentence structure
that arises from inter-sentence relations. In the production of meaning, both in-text and extratextual activities, such as texts, contribute to the development of language skills by offering
different perspectives to the individual. Although there are enough studies in the literature on
the analysis of different types of texts in terms of text linguistics, the number of studies on the
activities that are emphasized more than the analysis of texts in the lessons is negligible. With
this study, it is aimed to draw attention to the fact that the activities, which are an important tool
for the target skills that the teacher wants to gain to the learner, are not independent from the
linguistic rules of the text, and that text linguistics applications have an important place in
language teaching in general and Turkish teaching in particular. In the study, the basic
qualitative research design, one of the qualitative research approaches, was used, and the data
were obtained by document analysis technique and evaluated with descriptive analysis. With
this study, how to use Teun A. Van Dijk and Walter Kintsch's Text Structure Theory, which
includes Macro Structures Rules and Superstructure Rules, in the preparation of activities to
improve writing in 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks belonging to MEB Publications, It
is aimed to raise awareness about the variety of use. In this direction, the practices for writing
skills were examined with a critical perspective, comparatively between levels, and suggestions
were made to relevant individuals and institutions for incomplete and over-repetitive activities.
Keywords: Text linguistics, Turkish learning / teaching, writing skills.

GiriĢ
ĠletiĢim aralarında çeĢitli iliĢkiler bulunan sözcelerin oluĢturduğu metinlerle gerçekleĢir.
Sözcüklerin bağlamları olduğu gibi tümcelerin ve metinlerin de bir bağlamı vardır. Metin dil
bilimi de metni oluĢturan bağları, metinlerin yüzey ve derin yapılarını incelemektedir (Aydın,
2014: 153). Metinlerle ilgili ilk çalıĢmalar M.Ö. 5 yüzyıla kadar uzanmaktadır ve batıda
retorik, doğuda belagat adı altında sözbilim alanında gerçekleĢmiĢtir. 18. Yüzyıla kadar sözlü
uygulamalar incelenmiĢtir. Antik Çağ‘da Yunanlılar ve Romalılar tarafından gerçekleĢtirilen
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sözbilimsel çalıĢmalar özellikle siyasi konularda etkileyici ve ikna edici konuĢmalar üzerinde
yapılmıĢtır. Dil bilimi alanında 1950‘lerden sonra Amerika‘da Harris‘le baĢlayan bir akım
tümceden daha büyük birimler üzerinde çalıĢarak metin dil biliminin temelini oluĢturmuĢtur
(Dilidüzgün, 2010: 5).
Metin dil bilimi, edim bilimi ve ruh dil bilimi gibi alanların dâhil olduğu disiplinler
arası bir alandır, metnin sadece üretim değil alıcı tarafından algılanması, metinselliği
belirleyen ölçütler, metinde konu akıĢının düzenleniĢi, metnin yapısı, metinsel tutarlık,
iĢlevler, anlamlar vb. konularla da ilgilenir (Toklu, 2015: 172). Farklı metin türlerinde
okuduğunu anlama ve çözümleme uygulaması yapmamıĢ bir öğrenen kısa zamanda bağdaĢık
ve tutarlı bir metin yazamayacaktır. Yazılı anlatım becerisinin geliĢebilmesi için türe özgü
kuralların öğretilmesi gereklidir. Reklam metni oluĢturmak, gazete ilan yazısı, kompozisyon,
mektup vb. türde metinlerin her biri farklı düzen, amaç ve dil kullanımlarını gerektirmektedir
(Korkut, 2016: 196). Metin dil bilimi, metin edincini oluĢturan olguları bir sıraya göre
düzenleyerek kuramsallaĢtırmaktadır. Diğer bir deyiĢle, tümcelerin anlamsal ve çizgisel
biçimde nasıl birleĢtirilip metin özelliği taĢıdığını çözümlemeye çalıĢır. Metin
çözümlemelerinde öğrencilerin metinde düĢüncelerin nasıl iletildiği bilincine sahip
olmalarının okuma ve anlamayı kolaylaĢtırması nedeniyle dil bölümlerinde bu konunun
mutlaka iĢlenmesi gerekmektedir (AĢkın Balcı, 2018: 199, 200). Metin üretiminde en önemli
konulardan biri konu sürekliğinin olmasıdır. Dar düzgülü konuĢucular bunu baĢaramaz ve bir
konudan diğerine geçerek söylediklerini anlamsız kılarlar. Tutarlı yazma tutarlı düĢünmenin
ürünü olduğu için bu bilinçle yapılandırılan dil dersleri öğrenenlerin düĢünme becerilerini de
geliĢtirir. Dil öğreticilerinin metin dil bilimi konusunda bilinçli olmaları, öğrenenlerde metin
üretme ve anlama edimlerini geliĢtirmeleri gereklidir (Huber, 2013: 280).
Hayatın temelinin metinler üzerine kurulu olduğu düĢünüldüğünde metin dil biliminin
sadece akademik geliĢim için değil bireysel ve toplumsal olarak günlük hayatın
sürdürebilirliği için de önemli olduğu görülecektir. Çünkü, bireyler günlük hayatta da
bulundukları ortamlarda sürekli etkileĢim ve bilgi aktarımı süreci içerisindedirler. Günlük
hayatta basit bir market alıĢveriĢinden iĢ hayatına ve ev hayatına bulunulan her ortamda
kullanılan sözceler metinsel bir bütünlük oluĢturmaktadır. Bu nedenle; metin dil bilimi sadece
eğitim-öğretim ortamlarındaki dil becerileri kazanımında değil günlük hayatta da kullanılan
ve bilince sahip olunması gereken bir alandır. Sözcük öğretimi, dil bilgisi etkinlikleri ve 4
temel dil becerisi olmak üzere dil öğretiminin her alanında (çoğunlukla da öğreticiler
tarafından böyle bir alanın bilincinde olmayarak) metin dil bilimi uygulamaları yapılmaktadır.
Her metin; giriĢ, geliĢme ve sonuç bölümlerinden oluĢmaktadır. Metin dil biliminde
metinler oluĢturulurken ve çözümlenirken; küçük yapı, büyük yapı ve üst yapı olmak üzere 3
yapı üzerinden değerlendirilmektedir. Küçük yapının bazı alt baĢlıklarına Türkçe ders
kitaplarında sözcük öğretimine, metne ve dil bilgisine yönelik etkinliklerde yer verildiği için,
çalıĢmada veriler yazma etkinliklerinde kullanılan büyük yapı ve üst yapı açısından
değerlendirilmiĢtir.
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Büyük Ölçekli Yapı (BağdaĢıklık)
Metin tabanı, metnin anlamını tüm yönleriyle temsil eder ve metnin en alt bölümüdür.
Büyük ölçekli yapı, küçük ölçekli yapı ile iliĢkili önermeler ağından oluĢur ve her bir üst
düzeyin bir öncekinden daha yoğun olduğu metnin temel bileĢenlerini kapsar. Örneğin,
kitabın en üst düzeyi baĢlığıdır. Belirli hedeflere ve bilgi birikimine sahip her okuyucu,
metinle etkileĢime girerek farklı bir büyük ölçekli yapı oluĢturur. Her dil kullanıcısı; söylem
için farklı yorumlama stratejilerine, farklı bilgilere bağlı olarak inançlar, görüĢler, tutumlar,
ilgi alanları veya hedeflerle kendi büyük ölçekli yapısını atayacaktır. Farklı okuyucular,
önemli ve farklı anlamlar bularak söyleme farklı konular veya içerikler atayacaktır (Van Dijk,
ve Kintsch, 1983: 189).
BağdaĢıklık, metnin derin yapısında dilsel öbeklerin anlamının, mantıksal uyumun,
bütünlüğün nasıl gerçekleĢtirdiğini gösterir. BağdaĢıklığın sağlanabilmesi için ögeler arasında
bağlaĢıklığın sağlanmıĢ olması gereklidir (Torusdağ ve Aydın, 2018: 17). Büyük ölçekli yapı
oluĢturulurken küçük ölçekli yapıdaki bilgiler belirli kurallar çerçevesinde düzenlenerek
özetlenir. Metni anlamlandırma sürecinde büyük ölçekli yapı küçük ölçekli yapıyla
iliĢkilendirilir (AĢkın Balcı, 2018: 205). Dijk, metnin anlam bilimsel yapısının tümce (küçük
yapı) ve metnin bütünü (büyük ölçekli) düzeyinde gerçekleĢtiğini belirtmiĢtir. Metindeki
anlam iliĢkilerinin bir kısmı yüzey yapıdan çıkarılabilirken bazı durumlar bağlamla ilgili bilgi
sahibi olmakla ortaya çıkarılabilmektedir. Metnin küçük yapısı metnin bir kısmındaki
önermelerin iliĢkilerinden oluĢurken büyük yapı metnin bütün olarak üretilmesi ile ilgilidir.
Büyük yapıda derin yapının da derinindeki anlam bilimsel metnin yapısını belirlemektedir
(ĠĢeri, 2018: 113).
Van Dijk (1980) metnin büyük ölçekli yapısını oluĢturan Ģu alt baĢlıklardan söz
etmiĢtir:
1. Başlık: BaĢlıkların önemli bir biliĢsel iĢlevi vardır. Söylemin yapısı ile ilgili hipotezler
kurmada okuyucu için önemlidir. BaĢlık olmadan, söylemin ilk sözcesinden konunun
ne olduğuna karar vermek bazen zordur. Hatta metnin ayrıntıları birçok olası konuyu
açıklayabildiğinden, söylemin tematik tümceler veya baĢlıklar olmadan belirsiz olduğu
söylenebilir. Bu noktada büyük ölçekli yapı baĢlık ve metin arasında iliĢkiyi
açıklamaya yardımcı olur (Van Dijk, 1980: 100).
2. Özet: Genel olarak özetler metnin ne ile ilgili olduğunu anlatan kısa yapılardır. Okur
tarafından metnin makro yapısının kısaca tekrarlanmasıyla oluĢur. Metnin doğru
anlaĢılmasını sağlamak ve büyük ölçekli yapıyı yazarın amaçladığı Ģekilde ifade
etmek için metne uygun bir okuma yapmayı gerektirirler (Van Dijk, 1980: 100-101).
3. Anahtar sözcük: Anahtar sözcükler alıcılar için belirli terim ve kavramların metnin
iletisini kısa yoldan aktarmak için diğerlerinden daha önemli olan sözcüklerin
seçilmesiyle belirlenir (Van Dijk, 1980: 104).
4. Konu: Sözcükler ve tümceler, söylemin parçaları olarak görülür ve metnin bütününü
kapsar. Ġnsanlar konuĢmalarında söylemin detaylarını göz ardı ederek daha genel bir
düzeyde ―Tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum, ama konu Ģuydu‖ biçiminde
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açıklama yaparlar. Konu; söylenenlerin daha ilgili ve önemli kısmı, öne çıkan ve can
alıcı yönüdür (Van Dijk, 1980: 5)
5. İşlev (anlamsal + edimsel): Anlamsal iĢlev alt düzey anlamlardan türetilen üst düzey
veya evrensel anlamı tanımlar. Bu türetme süreci, yeni anlamların yapılandırılmasını
içerir. Bu nedenle, önemli iĢlevleri olan büyük ölçekli yapılar, karmaĢık bilgiler için
farklı anlamlandırma yollarına olanak sağlar. Büyük ölçekli yapıda edimsel iĢlev
metnin edimsel bir anlama sahip olmasıdır. Bir konuĢma / yazma eyleminin belirli bir
bağlama uygun olup olmamasıdır. Bir söylemin evrensel bir anlamsal içeriği varsa, bu
konunun veya temanın evrensel edim iĢlevinin ne olduğu sorulmalıdır. Bu noktada,
sözcenin üretilme amacının ne olduğu ve neden üretildiği bilgisine ihtiyaç duyulur ve
evrensel iĢlevler, gerçekleĢtirilen evrensel edim sözler ile sağlanır (Van Dijk, 1980:
15, 175, 195).
6. İzlek (tema): Daha sezgisel terimlerle metnin konusunun metinde 'içerildiği' anlamına
gelir ve metinden anlamsal olarak çıkarılabilir. Edebiyatta ve günlük söylemde,
"ölüm", "suç" veya "aĢk" gibi metin temaları hakkında konuĢulur (Van Dijk, 1980: 80,
87).
7. İçerik şeması: Metni oluĢtururken ya da çözümlerken metnin bağlamını oluĢturan
sorulara yönelik çözümlemenin yapılmasıyla elde edilir (Van Dijk, 1980: 198).
8. Konu değiştirimi: Bağlaçlar, belirteçler, duraksamalar, paragraf girintileri gibi belirli
grafiksel araçlar, tonlamalar, konu değiĢikliğini belirtmek için belirli biçim birimleri
veya ifadeler, tümcelerin tutarlılığına iliĢkin temel koĢullar, anlamsal yapıların dil
bilgisel uygunluğu için kullanılmasıdır. Bir bölümün baĢlangıcında tanıtılacak farklı
aracılar, yerler, zamanlar, nesneler veya olası dünyalar olabilir. Bu nedenle,
söylemdeki konuları iĢaret etmenin yolu, konu değiĢikliğini (farklı bölümlerde bir
konudan diğerine geçiĢi) iĢaret etmektir (Van Dijk, 1980: 105, 204).
9. Biçem: Biçem, kiĢilik göstergesi olarak kabul edilir. Bu farklılık kiĢiden kiĢiye
değiĢebilir ve değiĢtiğinde, üreten ve algılayanın yorumu ile birlikte sonraki
eylemlerin algısı da değiĢebilir (Van Dijk, 1980: 169, 246).
10. Ana düşünce /ana duygu: Bir metnin üretilmesi, yavaĢ yavaĢ bireysel tümce
uzantılarına giren ayrıntılı anlamlara dönüĢen bir ana düĢünceyle baĢlar. Bir metinde
silme, genelleme ve yapılandırma gibi ana düĢünceyi ortaya çıkarmak için birtakım
iĢlemler yapılır (Dijk, 1977a akt. Beaugrande ve Dressler, 2002: 172).
11. Sonuç: Günlük konuĢmalarda ve edebi eserlerde her zaman bir sonuç bölümü yer
almaktadır. Konuyu kapatma, özet ve gelecekteki söylem veya eylem için kararları
içerir. Sonuç bölümü konunun seviyesine uygun ve konuyla ilgili, evrensel ve
kapsayıcı özelliklere sahip olmalıdır (Van Dijk, 1980: 111, 152).
Üst Yapı
Üst yapılar genellikle hiyerarĢik olarak düzenlenmiĢ aĢamalardan oluĢur. Bazen
seviyeler yalnızca yüzey yapıları etkiler, ancak anlamsal ve hatta edimsel birimler de Ģematik
olarak düzenlenir. Bütün bu durumlarda yapılar, söylemin olağan dil bilimsel ya da dil bilgisel
örgütlenmesinin ötesine geçer, bir Ģekilde dilsel yapılara eklenmiĢ gibi göründüğü için, onlara
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üst yapı denilir ve üst yapılar kültüre özgü olarak biçimlenir (Van Dijk ve Kintsch, 1980: 236,
252). Üst yapıya yönelik çok farklı metin türleri bulunmakla birlikte Beaugrande ve Dressler
(2002) Ģu metin türlerinden bahsetmiĢlerdir:
1. Betimleyici metinler genellikle içerikleriyle eylem metinleri gibi sınırlandırılmaz. Bu
nedenle laboratuvar deneylerinde bu tür metinler Ģematik üst yapıların etkilerinin daha
net bir resmini sağlayabilir (Van Dijk, 1980: 253). Çoğu zaman, nitelikler, durumlar,
örnekler ve özellikler için kavramsal iliĢkiler ağı sağlar (Beaugrande ve Dressler,
2002: 172).
2. Anlatı metinleri, eylemleri ve olayları belirli bir sıraya göre düzenlemek için
kullanılan metinlerdir. Sebep, amaç, olanak ve zaman yakınlığı kavramsal iliĢkiler ağı
üzerine kuruludur (Labov ve Waletzky 1967; Beaugrande ve Colby 1979; Stein ve
Glenn 1979 akt. Beaugrande ve Dressler, 2002: 172).
3. Tartışmacı metinler, belirli inançların veya fikirlerin doğruya karĢı yanlıĢ veya
olumluya karĢı olumsuz olarak kabul edilmesini veya değerlendirilmesini desteklemek
için kullanılan metinlerdir (Beaugrande ve Dressler, 2002: 173).
4. Edebi metinler, çeĢitli tanımlama, anlatım ve tartıĢma kümelerini içerir. Edebi metin,
dünyası, gerçek dünyanın kabul edilen biçimiyle iliĢki içinde olan bir metin olarak
tanımlanabilir. ġiirsel metinler, edebi metinlerin alt sınıfındadır. ġiirsel bir metnin
bağdaĢıklığı da türüne uygun olarak desteklenir (Beaugrande ve Dressler, 2002: 174).
5. Bilimsel metinler, araĢtırılan konu ile ilgili gözlem veya belgelerden elde edilen
kanıtları sunarak ve inceleyerek bilgiyi keĢfetme, geniĢletme veya netleĢtirmeyi
amaçlar (Beaugrande ve Dressler, 2002: 173, 174).
6. Öğretici metinler; yerleĢik bilgiyi, uzman olmayan veya öğrenen alıcı kitlesine
dağıtmaya hizmet eder. Bu nedenle, bilimsel metinler alıĢılmıĢ olandan daha geniĢ ve
açık arka plan bilgisinin sunulmasını gerektirir (Beaugrande ve Dressler, 2002: 174).
Günay (2017: 223) bu türlere ek olarak söyleşimsel, bilgilendirici, işlevsel, mesleki,
uyarıcı metinler; basın, haberleşme, afiş metinleri gibi metin türlerinden de söz etmiĢtir.
ÇalıĢmadaki metin türlerine yönelik alt baĢlıklar incelenen Türkçe ders kitaplarından elde
edilen veriler sonucunda oluĢturulmuĢtur.
Yazma Eğitiminde Metin Dil Bilimi Uygulamalarının Önemi
Yazma, öğrencilerin daha geniĢ çerçevede düĢünmelerine katkı sağlayarak dil kullanma
becerilerini geliĢtirir ve bilgi birikimlerini artırır. Beceriler birbirini etkilediği için de diğer
becerilerin geliĢmesine katkı sağlar (GüneĢ, 2013: 159). Sözcüklerin tümcelere, tümcelerin
paragraflara, paragrafların paragraf üstü birimlere dönüĢtürülmesi yazılı anlatım ve düĢünce
arasındaki iliĢkinin ürünüdür. Öğrencilere yazma becerisinin kazandırmada, düĢüncelerini
düzenlemede, yazmaya karĢı ilgi ve isteklerini sağlamada Türkçe öğretmenlerine büyük
sorumluluk düĢmektedir (Sever, 2004: 25). Yazma eğitimi ile ilgili yayınlara bakıldığında ne
yazık ki yazma eğitiminin metin dil bilimi ile iliĢkilendirilmediği görülmektedir. Bahsedilen
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ve üzerine fazlaca çalıĢma yapılmıĢ olan tek konu Beaugrande ve Dressler (1981) tarafından
oluĢturulmuĢ metinsellik ölçütleridir. Oysa yazma becerisinin kazandırılmasında ve
geliĢtirilmesinde metin dil bilimi ile ilgili olan tek konu bu değildir. Bunun dıĢında metin dil
bilimi ile ilgili birçok çalıĢma ve kuram bulunmaktadır. Bu nedenle bu alanın da yazma
eğitimi çalıĢmalarına dâhil edilerek alanın farklı bir boyut kazanmasına katkı sağlanması
gerektiği düĢünülmektedir. Böylelikle öğreticiler de öğreniciler de dile daha farklı bir boyutta
ve daha evrensel bilinçle bakacaklardır.
Türkçe Dersi Öğretim Programında (2019) dersin amaçları arasında yazma ile ilgili dil
ve zihinsel becerilerin geliĢtirilmesinin, yazma alıĢkanlığının kazandırılmasının dersin temel
amaçları arasında olduğu ifade edilmektedir. 6., 7. ve 8. sınıflara yönelik olarak hazırlanmıĢ
yazma kazanımlarının metin dil bilimine göre sınıflandırılmıĢ Ģekli Tablo 1‘de gösterilmiĢtir:
Tablo 1. 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Öğretim Programında Yazma Becerisine Yönelik Metin Dil Bilimle Ġlgili
Kazanımlar
Metin Dil Bilimsel Ölçütler
BaĢlık
ĠĢlev
Konu
Anahtar
Sözcükler
Ana
DüĢünce /
Duygu



Büyük
Ölçekli
Yapı

Ġçerik
ġeması








Konu
DeğiĢimi

Biçem
(Anlamsal)

Kazanımlar
Yazdıklarının içeriğine uygun baĢlık belirler. (6., 7. ve 8. sınıf)









Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriĢ,
geliĢme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının taslağını
oluĢturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri
sağlanır. (6. sınıf)
Öğrencilerin zaman, mekân, Ģahıs ve olay unsurlarını
belirlemeleri, öykünün serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde
anlatacaklarının taslağını oluĢturmaları sağlanır. (6., 7. sınıf)
Öğrencilerin giriĢ, geliĢme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarını
belirleyerek bir metin taslağı oluĢturmaları, düĢünceyi
geliĢtirme yollarını kullanmaları, yazılı ve çoklu medya
kaynaklarından görüĢlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları
sağlanır (6., 7. ve 8. sınıf).
Öğrencilerin anlatımın türü ve konusuna göre gerçekçi veya
hayalî ögeleri tasarlamaları, uyumlu bir zaman ve mekân
kurgusu yapmaları, serim, düğüm ve çözüm bölümlerine yer
vermeleri sağlanır (8. sınıf)
Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır. (7. ve 8.
sınıf)
Yazdıklarını düzenler. (6., 7. ve 8. sınıf)
Yazılarında uygun geçiĢ ve bağlantı ifadelerini kullanır (6., 7.
ve 8. sınıf). Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna
rağmen ifadelerinin kullanılması sağlanır (6. sınıf) Oysaki,
baĢka bir deyiĢle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerini
kullanmaları sağlanır (7. ve 8. sınıf)
Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve
düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu
konusuna değinilmez. (6., 7. sınıf)
Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. (7. ve 8. sınıf)
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Özet
Sonuç
Üst Yapı

Metin
Türleri











Yazılarını zenginleĢtirmek için atasözleri, deyimler ve
özdeyiĢler kullanır. (8. sınıf)
Bir iĢi iĢlem basamaklarına göre yazar. (6., 7. ve 8. sınıf)
AraĢtırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar. (7. ve 8. sınıf)
ġiir yazar. (6., 7. ve 8. sınıf)
Kısa metinler yazar. (6., 7. ve 8. sınıf)
Bilgilendirici metin yazar. (6., 7. ve 8. sınıf)
Hikâye edici metin yazar. (6., 7. ve 8. sınıf)
Haber metni ve/veya anı yazmaya teĢvik edilir. (7. ve 8. sınıf)
Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır. (6. sınıf)
Formları yönergelerine uygun doldurur. (6., 7. ve 8. sınıf)

6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Öğretim Programında yazma becerisine yönelik metin dil bilimi
uygulamalarını içeren kazanımlar Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. Buna göre; iĢlev, konu, anahtar
sözcükler, ana düĢünce / duygu ile ilgili kazanımlarda eksiklikler görülmüĢtür. Diğer ölçütlere
yönelik kazanımların da içerik olarak geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Amaç ve Önem
Alan yazın değerlendirmesi sonucunda ilgili kuramla metinlerin içeriğini incelemeye
yönelik fazla sayıda çalıĢmayla karĢılaĢılmıĢtır. Fakat özellikle etkinlikleri dil becerileri ile
iliĢkilendirerek inceleyen Genç (2019) Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki okuma
etkinliklerinin okuma eğitimi yeterliği bağlamında metindilbilimsel analizi olmak üzere tek
bir çalıĢmaya rastlanılmıĢtır. Yazma becerisini geliĢtirmeye yönelik böyle bir çalıĢmanın
yapılmamıĢ olması bu alanda var olan bir boĢluğu göstermiĢ ve böyle bir çalıĢmanın
yapılmasını gerektirmiĢtir. ÇalıĢmanın özgün olması nedeniyle alan için önemli olduğu
düĢünülmektedir.
Yöntem
ÇalıĢmada temel nitel araĢtırma deseni kullanılmıĢtır. ―Temel nitel araĢtırma anlamın
nasıl oluĢturulduğunun ortaya çıkarılmasına ve bu anlamların yorumlanmasına dayanır
(Merriam, 2009: 52).‖ ÇalıĢmanın verileri doküman incelemesi tekniği ile elde edilmiĢ ve
verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıĢtır. ―Doküman incelemesi araĢtırılması
hedeflenen olgu ve durumlar hakkındaki yazılı materyallerin belirli ölçütler dâhilinde
çözümlenmesidir. Betimsel analiz ise araĢtırmanın hedefindeki verilerin belirlenen ölçütlere
göre öznel veya nesnel yaklaĢımlarla karĢılaĢtırmalı biçimde değerlendirilerek
yorumlanmasıdır (Patton, 2002: 67).‖ Elde edilen veriler metin dil bilimi açısından Küçük ve
Büyük Ölçekli Yapı ile Üst Yapı Kuramına göre değerlendirilerek yorumlanmıĢtır.
Bulgular
Bulguların değerlendirilmesinde kullanılan alt baĢlıklar kitap incelemesi sonucunda elde
edilen verilere göre oluĢturulmuĢtur. Ġncelenen ders kitaplarında küçük ölçekli yapıya yönelik
etkinliklerin sözcük öğretimine, metne ve dil bilgisine yönelik olması nedeniyle bu ölçütler
değerlendirilmeye dâhil edilememiĢtir. Büyük ölçekli yapı için İşlev, Başlık, Konu, Anahtar
Sözcükler, Ana Düşünce/ Duygu, İçerik Şeması, Konu Değişimi, Biçem (Anlamsal), Özet,
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Sonuç; üst yapı için Şiir, Serbest yazma, E posta, Betimleme metni, Haber metni, Paragraf,
Mektup, Günlük, Afiş, Form doldurma, Metin tamamlama, Fabl, Anı, Sohbet, Bilgilendirici
metin, Masal, Öykü, Dilekçe, Deneme, Düşünce yazısı, Proje hazırlama, Broşür yazma,
Slogan yazma, Metin türü belirleme, Reklam metni hazırlama alt baĢlıklarına göre yapılan
değerlendirme sonucu elde edilen bulgular Ģu Ģekildedir:
Tablo 2. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yazma Becerisini GeliĢtirmeye Yönelik Metin Dil Bilimsel Etkinliklerin
Dağılımı

1
(s.21
1)
-

-

2

7

2
(s.13
9,
141)
1
(s.15
8)
-

-

1
(s.20
8)

2
(s.2
57,
273
)
-

-

1
(s.22
0)
-

-

3

-

5

-

2
(s.2
57,
269
)
-

4

-

Anahtar
Sözcükler

-

-

-

-

Ana
DüĢünce /
Duygu

1 (s.28,
41)

1 (s.52)

1
(s.105)

1
(s.11
3)

Ġçerik
ġeması

-

1 (s.47)

3 (s.80,
82, 98)

-

Konu
DeğiĢimi

-

1 (s.54)

-

-

Biçem
(Anlamsal)

-

1 (s.71)

1 (s.81)

1 (s.26)

-

-

2
(s.11
1,129
)
1
(s.11
0)

-

-

-

B.Ö.Y

Özet

Sonuç

334

-

-

-

1
(s.
17
7)
-

-

-

-

ve

-

ve

-

1
(s.2
61)

Toplam Etkinlik Sayısı

-

1 (s.28)

1 (s.
235)

Birey

2

Konu

Tema:
Toplum
-

1 (s.88)

8.

Milli Kültürümüz

-

5 (s.47,
52, 61,
62, 71)

Tema: Sağlık ve Spor

6.

Tema: Doğa ve Evren

-

5 (s.17,
24, 25,
29, 40)

7.

5.

0
17

Bilim
Tema:
Teknoloji

-

Tema: Milli Mücadele
ve Atatürk

3
(s.13
9,
142,
158)
1
(s.15
4)
1
(s.15
4)
1
(s.13
9)

Okuma

Tema:
Kültürü

Tema: Erdemler

4.

3.

2.

1.

1
(s.12
1)

ĠĢlev
BaĢlık

Metin Dil Bilimsel
Ölçütler

7

0
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ġiir

Üst Yapı

2 (s.25,
30)

1 (s.62)

-

1
(s.11
6)

Serbest
yazma

-

-

-

E posta

-

-

2 (s.98,
101)

1
(s.12
3)
-

Betimleme
metni
Haber
metni

-

-

-

-

-

Paragraf

-

Mektup

Günlük
AfiĢ

1
(s.
18
9)
-

-

1
(s.2
61)

6

-

-

1

-

-

-

3

-

1
(s.14
1)
-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

1

-

1
(s.105)
-

1
(s.2
62)
-

5

1 (s.65)

1
(s.16
3)
1
(s.16
9)

-

-

1
(s.11
3)
-

1
(s.23
3)
1
(s.21
6)
-

-

-

-

-

-

0
2

Form
doldurma

1 (s.23)

-

1 (s.95)

1
(s.11
2)
-

-

5

Metin
tamamlam
a

1 (s.15)

-

-

2
(s.11
7,121
)

Fabl
Anı
Sohbet
Bilgilendir
ici metin

2 (s.29,
31)

1 (s.53)
3 (s.52,
54,61)

-

-

-

Masal
Öykü

3 (s.17,
21, 24)

1 (s.63)

1 (s.88)

1
(s.12
9)

2
(s.13
9,
142)

Dilekçe
Deneme
DüĢünce
yazısı

1 (s.40)

-

1 (s.93)

-

-

335

-

2
(s.15
0,
158)
1
(s.15
8)

1
(s.
19
1)
-

-

2
(s.
17
5,
18
4)
1
(s.
19
5)
2
(s.
17
8,
19
4)
-

1
(s.22
7)
1
(s.22
7)
-

3

6

1
(s.22
0)

-

0
1
0
7

2
(s.21
1,
235)

2
(s.2
47,
258
)

0
14

-

1
(s.2
73)

0
0
3
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1 (s.34)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Slogan
yazma

-

-

1 (s.94)

-

-

3

-

1 (s.65)

-

-

-

1
(s.22
7)
-

-

Metin türü
belirleme
Reklam
metni
hazırlama

1
(s.15
7)
1
(s.15
5)
-

-

1

-

-

-

-

1
(s.15
7)

-

-

-

1

Proje
hazırlama
BroĢür
yazma

Tablo 2‘ye göre 6. Sınıfta en çok üzerinde çalıĢılan ilk 3‘teki metin dil bilimsel etkinlik
baĢlık, öykü, ana düĢünce / duygu, içerik Ģeması, bilgilendirici metin yazma olmuĢtur. Buna
göre, büyük ölçekli yapıya yönelik konu değiĢimi belirleyicileri, biçem, sonuç; üst yapıya
yönelik betimleme metni, günlük, fabl, sohbet, masal, dilekçe, deneme üzerine hiç etkinlik yer
almamaktadır.
Tablo 3. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yazma Becerisini GeliĢtirmeye Yönelik Metin Dil Bilimsel Etkinliklerin
Dağılımı

1
(s.19
1)

-

5 (s.238,
245, 251,
253, 260)

0
19

1
(s.11
0)
-

5
(s.14
9,
164,
165,
168,
177)
1
(s.16
2)
-

-

2 (s.244,
252)

9

-

1
(s.21
1)
-

-

0

1 (s.75)

1
(s.11
0)

1
(s.16
2)

1
(s.19
8)

1
(s.21
1)

2 (s.244,
252)

14

-

2

1

1

1

-

5

336

Tema: Sanat

Toplam Etkinlik Sayısı

8.

2
(s.11
7,129
)

-

Tema: Sağlık ve Spor

4
(s.40,
48,
62,
68)
-

7.

-

-

Milli Kültürümüz

2 (s.75,
79)

Anahtar
Sözcükler
Ana
DüĢünce /
Duygu

2
(s.62,
63)
-

6.

-

Ġçerik

Tema: KiĢisel GeliĢim

Konu

5.

3 (s.75,
85, 91)

3
(s.11
,25,
34)

Tema: Erdemler

Tema:
Kültürü

2
(s.43,
51)

Okuma

Tema: Milli Mücadele
ve Atatürk

1
(s.13
)

4.

3.

Tema: Duygular

B.Ö.Y

2.

1.

ĠĢlev
BaĢlık

Metin Dil Bilimsel
Ölçütler
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ġeması

(s.16
2)

(s.18
3)

(s.21
9)

-

5
(s.10
9,114
, 115,
122,1
33)
1
(s.12
3)

1
(s.14
1)

1
(s.18
3)
2
(s.19
0,
194)

1
(s.21
3)
2
(s.21
2,
217)

1
(s.19
0)

Konu
DeğiĢimi

-

-

-

Biçem
(Anlamsa
l)

3
(s.11
,
17,
35)

3
(s.41,
49)

1 (s.83)

Özet

1
(s.26
)

2
(s.50,
57)

1 (s.88)

Sonuç
ġiir

1
(s.13
)
1
(s.19
)
1
(s.27
)
1
(s.32
)
1
(s.43
)
1
(s.48
)
1
(s.59
)
1
(s.64
)
-

1
(s.51)

-

-

2
(s.16
3,
176)
-

-

-

-

-

1
(s.11
6)
-

1
(s.15
9)
-

-

-

-

-

-

-

1 (s.78)

-

-

-

-

-

-

Anı

-

-

-

Sohbet

-

-

-

Serbest
yazma
E posta
Üst
Yapı

(s.11
5,
124)
-

Betimlem
e metni
Haber
metni
Paragraf

Mektup
Günlük
AfiĢ

Form
doldurma
Metin
tamamla
ma
Fabl

-

2

1 (s.251)

18

2
(s.22
2,
224)
-

1 (s.243)

11

-

0
3

-

4

-

1
(s.21
3)
-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

1
(s.12
3)
-

1
(s.20
7)
-

-

-

-

-

1

-

1 (s.96)
-

-

-

-

-

-

1
1

-

2 (s.84,
90)
3 (s.85,
90, 91)

-

-

-

-

-

2

1
(s.11
1)
1
(s.11
7)
1
(s.11
7)
-

1
(s.14
9)
-

1
(s.18
5)
-

-

1 (s.260)

7

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1
(s.21
9)

-

1
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1
(s.19
1)
-
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Bilgilendi
rici metin

-

-

-

Masal

-

-

-

Öykü

-

-

-

1
(s.12
5)
1
(s.12
9)
-

1
(s.14
3)
-

-

-

-

2

-

-

-

1

1
(s.16
5)
-

-

-

-

1

Dilekçe

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1
(s.17
7)
-

1
(s.22
5)
-

Deneme

-

-

-

-

DüĢünce
yazısı

-

-

-

1
(s.22
3)

3 (s.238,
245, 253)

6

-

-

-

2
(s.19
5,
199)
-

Proje
hazırlam
a
BroĢür
yazma
Slogan
yazma
Metin
türü
belirleme

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

1 (s.94)

-

1
(s.19
4)

-

-

5

-

-

-

-

3
(s.14
7,
158,
169)
-

Reklam
metni
hazırlam
a

-

-

-

0

Tablo 3‘e göre 7. Sınıfta en çok üzerinde çalıĢılan 3 metin dil bilimsel etkinlik baĢlık,
anlamsal biçem, ana düĢünce / duygu yazma olmuĢtur. Buna göre, büyük ölçekli yapıya
yönelik iĢlev, anahtar sözcükler, konu değiĢimi, sonuç; üst yapıya yönelik proje hazırlama,
broĢür yazma, slogan yazma, reklam metni hazırlama üzerine hiç etkinlik yer almamaktadır.
Tablo 4. 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yazma Becerisini GeliĢtirmeye Yönelik Metin Dil Bilimsel Etkinliklerin
Dağılımı
4.

5.

6.

7.

8.

Tema: Bilim
Teknoloji

Tema: Birey
Toplum
ve

Tema: Zaman ve
Mekân

Milli Kültürümüz

Tema:
Evren

ve

Tema: VatandaĢlık

Toplam Etkinlik Sayısı

3.

Tema:
Mücadele
Atatürk

ve
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Doğa

2.

Tema: Erdemler

Milli
ve

1.

Metin Dil Bilimsel
Ölçütler
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ĠĢlev
BaĢlık

4 (s.19,
27,33,
39)

3 (s.51,
71, 73)

1
(s.10
2)

Konu

4 (s.16,
30, 36,
39)

2 (s.71,
77)

-

B.Ö.Y

Anahtar
Sözcükler
Ana
DüĢünce /
Duygu
Ġçerik
ġeması
Konu
DeğiĢimi
Biçem
(Anlamsal
)

2
(s.16
1,166
)

1
(s.18
4)

2
(s.225,
232)

1
(s.2
67)

0
16

3
(s.10
0,
107,
112)

3
(s.12
1,
126,
142)
3
(s.11
9,
133,
140)

2
(s.15
3,
159)

2
(s.18
1,
188)

3
(s.229,
239,24
3)

22

1 (s.51)

-

-

-

-

-

3
(s.2
57,2
65,
284
)
-

4 (s.16,
30, 36,
42)

3 (s.71,
76, 77)

2
(s.10
0,
112)

3
(s.11
9,133
, 140)

2
(s.2
57,2
65)

22

3 (s.49,
64, 73)

1
(s.10
9)
-

-

3
(s.18
1,
188,2
12)
-

2
(s.229,
243)

4 (s.19,
24, 33,
39)
-

3
(s.15
3,
159,
174)
-

1
(s.221)

-

9

-

-

-

-

3

4 (s.30,
31, 36,
43)

1 (s.50)

-

1
(s.11
9)

1
(s.15
9)

1
(s.19
0)
1
(s.21
3)

-

10

1 (s.70)

-

1
(s.12
6)
-

1
(s.17
0)
-

-

2
(s.222,
237)
-

1
(s.16
1)
-

2
(s.2
58,
266
)
1
(s.2
73)
1
(s.2
75)
-

Özet

Üst Yapı

2 (s.64,
67)

Sonuç

-

-

-

ġiir

-

1 (s.51)

-

Serbest
yazma
E posta
Betimleme
metni

-

-

-

1
(s.12
1)
-

-

-

-

-

Haber
metni
Paragraf

-

-

-

-

-

Mektup
Günlük
AfiĢ
Form
doldurma

-

-

1
(s.86)
-

339

1
(s.20
2)
-

1
(s.232)

1

6

2

4

-

-

-

0

-

-

-

0
1

-

1
(s.16
6)
-

-

-

1

-

-

-

1
(s.245)
-

-

1

-

-

2
(s.19
9,

-

-

0
0
0
2
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-

-

Fabl
Anı
Sohbet
Bilgilendir
ici metin

2 (s.19,
33)

1 (s.67)

Masal
Öykü

2 (s.27,
39)

-

2
(s.10
2,
108)
1
(s.10
9)
-

Dilekçe
Deneme
DüĢünce
yazısı

-

-

-

Proje
hazırlama
BroĢür
yazma
Slogan
yazma
Metin
türü
belirleme
Reklam
metni
hazırlama

-

-

-

Metin
tamamla
ma

-

1
(s.17
4)
-

-

1
(s.13
7)
1
(s.14
2)
1
(s.12
8)
-

-

-

-

-

-

-

204)
-

1
(s.221)

-

4

1
(s.241)

1
(s.2
67)
-

0
0
0
8

1
(s.15
5)
-

1
(s.19
1)
1
(s.18
4)
-

0
0
2

-

-

-

1
(s.2
61)
-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

1 (s.57)

1
(s.84)

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

0

1
(s.225)
-

0
6

0

Tablo 4‘e göre 8. Sınıfta en çok üzerinde çalıĢılan 3 metin dil bilimsel etkinlik baĢlık,
konu, ana düĢünce / duygu yazma olmuĢtur. Buna göre, büyük ölçekli yapıya yönelik iĢlev,
konu değiĢimi; üst yapıya yönelik serbest yazma, e posta, mektup, günlük, afiĢ, fabl, anı,
sohbet, dilekçe, deneme, proje hazırlama, broĢür yazma, slogan yazma, reklam metni
hazırlama üzerine hiç etkinlik yer almamaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Tablo 5. 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Becerisine Yönelik Metin Dil Bilimsel Etkinlik
Sıklıklarının KarĢılaĢtırılması
Metin Dil Bilimsel Ölçütler

6. Sınıf

7.Sınıf

8.Sınıf

ĠĢlev
BaĢlık

0
17

0
19

0
16

Konu
Anahtar Sözcükler
Ana DüĢünce /Duygu

2
2
7

9
0
14

22
1
22
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B.Ö.Y

Üst Yapı

Ġçerik ġeması
Konu DeğiĢimi
Biçem (Anlamsal)
Özet
Sonuç
ġiir
Serbest yazma
E posta
Betimleme metni
Haber metni
Paragraf
Mektup
Günlük
AfiĢ
Form doldurma
Metin tamamlama
Fabl
Anı
Sohbet
Bilgilendirici metin
Masal
Öykü
Dilekçe
Deneme
DüĢünce yazısı
Proje hazırlama
BroĢür yazma
Slogan yazma
Metin türü belirleme
Reklam metni
hazırlama

7
3
5
4
0
6
1
3
0
1
5
3
0
2
5
6
0
1
0
7
0
14
0
0
3
1
1
3
1
1

5
2
18
11
0
3
4
1
1
2
3
1
1
1
2
7
1
1
1
2
1
1
1
1
6
0
0
0
5
0

9
3
10
6
2
4
0
0
1
1
1
0
0
0
2
4
0
0
0
8
0
6
0
0
2
0
0
0
2
0

Tablo 5‘te de görüldüğü üzere seviyeler arasında tutarlı bir dağılımdan söz etmek
mümkün değildir. BaĢlık ve ana düĢünce / duygu yazma etkinliklerinin tüm seviyeler için
yüksek bir sıklığa sahip olduğu görülmektedir. Diğer etkinlikler için böyle bir durum söz
konusu değildir. Örneğin, öykü yazma eylemi 6. Sınıfta 14 etkinlikte yer almasına rağmen 7.
Sınıfta 1 etkinlikte yer almıĢtır. Kademelere göre zorluk oranının ve karmaĢıklığın arttığı
düĢünüldüğünde de tablo yine istenen sonucu karĢılamamaktadır. Ġncelenen etkinliklerin de
tek düze olduğu ve yazma edimine yönlendirmenin hep aynı söylemlerle gerçekleĢtiği
görülmüĢtür. Sürekli aynı söylem tarzı ve konunun değiĢmesi fakat içeriğe yönelik farklı
yöntemlerin uygulanmaması öğrenen açısından sıkıcı bir süreç oluĢturmaktadır. Özellikle
küçük ölçekli yapıya yönelik hiçbir kullanımın yazma çalıĢmaları içerisinde istenmemesi de
bir eksiklik olarak görülmüĢtür. Oysaki metin oluĢturma sürecinde sözcüksel ve dil bilgisel
bağlaĢıklığın sağlanmasına yönelik diğer ölçütlerin de bilincinde olunması gerekmektedir.
Bunun dıĢında sözcelerin edim bilimsel anlamına yönelik bir ölçüt olan iĢlevin hiçbir yazma
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etkinliğinde vurgulanmaması da bir eksiklik olarak görülmüĢtür. TeĢekkür etme, özür dileme,
davet etme, ısrar etme vb. edim sözlerin de yazma etkinliklerine dâhil edilmesi öğrenenin
iletiĢimsel yetisinin geliĢmesi için son derece önemlidir. Bu nedenle etkinliklerin bu yönde
geliĢtirilmesi gerekmektedir.
Büyük ölçekli yapının içine küçük ölçekli yapının eklenmesi de metin dil bilimi
uygulamaları açısından önemlidir. Bilgi ne kadar tekrar edilirse o kadar pekiĢtirilir. Küçük
ölçekli yapıyı oluĢturan gönderim, değiĢtirim, eksilti, bağlaçlar, zaman ve görünüĢ, iĢlevsel
tümce yörüngesi, eĢdizimsel örüntüleme gibi konuların sadece dil bilgisi etkinliği olarak
verilmesi diğer becerileri geliĢtirme etkinlikleri içerisinde yer almaması bir sorundur. Son
yıllarda tümleĢik dil becerilerinin önem kazanmasıyla dil becerilerine yönelik tek boyutlu
etkinliklerin uygulanması dil öğretimi sürecini daha sınırlı hâle getirmektedir. Bu nedenle; dil
bilgisi, sözcük bilgisi öğretimi etkinliklerinin de temel dil becerilerini geliĢtirme etkinliklerine
dâhil edilmesi süreci daha verimli hâle getirecektir. Böylece daha sık pekiĢtirilen bilgilerin
unutulma, akademik ve günlük yaĢamda kullanılmama olasılığı da azalacaktır.
Metin dil bilimi dersleri hem Türkçe öğretmeni adayları hem ortaokul Türkçe
öğrenicileri için önemlidir. Bu nedenle Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında yer alan
Metindilbilim dersinin daha geniĢ kapsamda dil bilimi uzmanları tarafından verilmesi
gereklidir. Böylelikle öğretmen adayları Türkçe derslerine daha farklı bir bilinçle
yaklaĢabilecek ve görev yaptıkları okullardaki öğrencilerde de bu bilincin oluĢmasına katkı
sağlayarak iletiĢimsel becerilerini geliĢtirecektir. Aynı Ģekilde Türkçe Eğitimi lisansüstü
derslerinde de metin dil bilimi derslerinin yer alması ve lisansta bir dönemle sınırlı kalan bu
dersin daha da derinine inilmesi lisansüstü öğrenicilerin daha donanımlı ve farkındalık sahibi
olmalarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca ortaokul Türkçe ders kitaplarını hazırlayan komisyonda
bir dil bilimi uzmanının yer alması sadece metin dil bilimi değil dil biliminin tüm alanlarını
içeren etkinliklerin daha nitelikli olmasına yardımcı olacaktır.
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TÜRKĠYE TÜRKÇESĠ VE MODERN FARSÇANIN SÖZDĠZĠMSEL
GÖRÜNÜMLERĠNĠN KARġITSAL DĠLBĠLĠM AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ
Ümit GEDĠK
ORCID ID: 0000-0001-5624-1776

Özet
Dünya dilleri arasında süregelen karĢılıklı etkileĢim ve dillerarası alıĢveriĢler bu dil
konuĢurlarının bulundukları toplumlar ve coğrafyaların yakın ya da uzak oluĢunun herhangi bir
etkiye sahip olmadığı benzerliklere ve farklılıklara sahip olabilmektedir. Bu bağlam dikkate
alındığında, toplumlar arasında var olan iliĢkiler, iliĢki içerisinde bulunan her iki toplumun
dilinde, kültüründe, coğrafyasında bulunan ya da bulunmayan birçok özelliğin karĢılıklılık esası
doğrultusunda alınarak taĢınmasını beraberinde getirirken, her iki toplum arasında ortaya
çıkacak etkileĢimin de alt yapısını hazırlamaktadır. Böylelikle toplumlar bir diğerinin sahip
olduğu dilsel özellikleri; çeviri, kopyalama vb. yollar ile kendi dil alanlarına aktarmakta ve
süreç odaklı kullanımlarını sürdürmektedirler.
Birçok komĢu halkla birlikte yaĢama tecrübesine sahip Türkler en uzun beraberliğini
Farslar ile yaĢarken, Ġslami dönemin iki büyük dili olan Türkçe ve Farsça ortak bir kültür
havzasında birlikte geliĢimlerini sürdürmüĢtür. Dillerin sınıflandırılması ve dil aileleri itibariyle
Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan Farsça ile Ural-Altay dil ailesinde yer alan Türkçenin
bulundukları coğrafya ve tarihi süreçteki etkileĢimleri sonucu üyesi oldukları dil ailelerinin
sahip oldukları özellikleri dıĢında farklılıklar gösterdikleri gözlemlenmektedir. Alanda yapılmıĢ
olan çalıĢmalarda, araĢtırmacılar tarafından Farsçanın uzun süredir Türk dili tipolojisine
yöneldiği, çoğu zaman dilsel özelliği itibariyle hiçbir biçimde Hint-Avrupa dillerine ait olmayan
görünümlere sahip olduğu ve dikkat çekici bir seviyede Türkçe ile yakınlaĢtığı hatta birleĢme
noktasına doğru ilerlediği dile getirilmektedir. Bu doğrultuda, coğrafi konum ve tarihi süreçteki
dilsel etkileĢimin sonucu olarak Farsçanın Türkçeden kopya yoluyla aktarmıĢ olduğu dil bilgisi
yapılarının belirlenmesi önem kazanmaktadır.
Bu çalıĢmada, düzenli karĢılaĢtırmalar yoluyla sesbilim, sözlükbilim, biçimbilim,
sözdizimi vb. alanlarında özellikle 1950‘lerden sonra yoğun çalıĢmalar ile uygulamalı dilbilimin
alt disiplinlerinden biri olan ve anadili ile hedef dilin benzer/farklı yönlerini inceleyen ve bunlar
arasındaki ayrılıkları, karĢıtlıkları ve benzerlikleri saptamayı amaçlayan Karşıtsal Dilbilim
„Contrastive Linguistics‟ doğrultusunda Türkiye Türkçesi ve modern Farsçanın sözdizimsel
yapıları açısından sahip oldukları benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmeye çalıĢılacak ve elde
edilen bulgular göz önünde bulundurularak bu iki dilin derin dil bilgisi yapılarında ne tür
etkileĢime sahip olduğu örneklerle açıklanmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Sözdizimi, KarĢıtsal Dilbilim, Türkçe, Farsça.
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ANALYSIS OF TURKISH AND MODERN PERSIAN SYNTACTIC
ASPECT IN TERMS OF CONTARSTIVE LINGUISTICS
Abstract
The ongoing interaction and interlingual exchanges between the languages of the world
can have similarities and differences that are not directly related to the proximity or distance of
the societies and geographies of these language speakers. Taking this context into account, the
relations between societies, while bringing many features that are present or absent in the
language, culture, geography of both societies in relation to the reciprocity principle, prepare the
infrastructure of the interaction that will emerge between both societies. Thus, societies transfer
linguistic features of one another by means of translation, copying etc. into their own language
areas and continue their process-oriented use.
Having the experience of living with lots of neighboring communities together, the Turks
have the longest togetherness with the Persian. Turkish and Persian, two significant languages
of the Islamic Period, have continued their development within the common cultural basin. In
terms of classification of languages and language families, it is observed that Persian, which is
in the Indo-European language family, and Turkish, which is in the Ural-Altaic family, show
differences apart from the features of the language families they are members of as a result of
their geography and interaction in the historical process. In the studies carried out in the field, it
is stated by the researchers that Persian has tended to the Turkish language typology for a long
time, that it often has appearances that do not belong to Indo-European languages in terms of its
linguistic characteristics, and that it converges with Turkish at a remarkable level and even
moves towards the point of convergence. Accordingly, it gets importance to determine the
grammatical structures that Persian has transferred from Turkish by copying as a result of the
geographical location and linguistic interaction in the historical process.
In this study, It is tried to determine the similarities and differences that Turkish and
Modern Persian have in terms of syntactic in accordance with Contrastive Linguistics, which is
one of the sub-disciplines of applied linguistics, which examines the similar/different aspects of
mother tongue and target language, and it is aimed to determine the differences, contrasts and
similarities between them, within the fields such as phonology, lexicology, morphology, syntax,
etc., through regular comparisons, with intensive studies after the 1950s in particular.
Considering the findings obtained, it is tried to explain, with examples, what kind of interaction
these two languages have in deep grammatical structures.
Keywords: Syntax, Contrastive Linguistics, Turkish, Persian.

GiriĢ
Literatür taramasında gözlemlenebileceği üzere, Türk ve Ġran dillerinin karĢılıklı
etkileĢimleri ile ilgili olarak, eski iliĢkilerin dile yansıması hakkında hemen hemen yok
denecek kadar çok az Ģey bilindiğine iĢaret edilmektedir. Bu konu ile ilgili birçok soru
cevapsız Ģekilde önümüzde durmaktadır. Türkçe ve Farsçanın çok eski bir yakınlaĢma ile
birlikteliğinin bulunduğu açıktır. Gerhard Doerfer‘e göre Farsça uzun yıllardır Türk dili tipine
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eğilim göstermektedir ve bazı özellikleri dikkate alındığında hiç de Hint-Avrupa dil ailesine
ait olmayan bir görünüme sahip olduğu görülmektedir. Özellikle sözdizimi açısından dikkat
çekici seviyede olan bu tipolojik dilbilgisi görünümü, ‗Orta Farsça‘ döneminden beri Türkçe
ile birleĢme noktasına ulaĢmıĢtır (akt. Johanson, 2007: 75-76). Bu doğrultuda, coğrafi konum
ve tarihi süreçteki dilsel etkileĢimin sonucu olarak Farsça ve Türkçenin kopya yoluyla
aktarmıĢ olduğu dil bilgisi yapılarının belirlenmesi önem kazanmaktadır.
1. Kuramsal Çerçeve
1.1.KarĢıtsal Dilbilim
Uygulamalı dilbilim çerçevesinde, anadili ile hedef dilin benzer ve farklı yönlerini
inceleyen Karşıtsal Dilbilim (Contrastive Linguistics) öne çıkan araĢtırma yöntemleri arasında
yer almaktadır. Berke Vardar Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü çalıĢmasında, karĢıtsal
dilbilimi Ģu Ģekilde tanımlamaktadır:
KarĢıtsal dilbilim, bir anadili ile bir yabancı dili karĢılaĢtırarak bunlar arasındaki ayrılıkları,
ayrımları, karĢıtlıkları saptamak, böylece etkin yabancı dil öğretim yöntemleri
oluĢturmasını sağlamak amacını güden uygulamalı dilbilim dalıdır. Düzenli karĢılaĢtırmalar
yoluyla sesbilim, sözlükbilim, biçimbilim, sözdizimi vb. alanlarında diller arasındaki
ayrılıkların saptanması özellikle 1950‘lerden sonra yoğun çalıĢmalara konu olmuĢtur
(Vardar, 2002: 28).

KarĢıtsal dilbilim, iki ya da daha fazla dili ya da dil dizgesini birbirleri ile karĢılaĢtırarak
bunlar arasındaki karĢıtlık/farklılık ve benzerlikleri belirleyen, bunları çeĢitli yönlerden
irdeleyen dilbilimin alt disiplinidir (Fisiak, 1981: 1; Yücel ve EriĢek, 2003: 30).
Charles Fries‘ın 1945‘te yayımlanan Teaching and Learning English as a Foreing
Language1 isimli kitabında yer alan ‗anadili ve hedef dilin betimlemelerinin karĢılaĢtırılması‘
görüĢü karĢıtsal dilbilimin temelini oluĢturmuĢtur. Fries (1945: 9) eserinde karĢılaĢtırmalı
betimlemelerin önemini Ģu sözleri ile dile getirmiĢtir: ―En etkili gereçler, hedef dilin bilimsel
betimlemesi ve bu betimlemenin anadil ile özenli karĢılaĢtırılması sonucu elde edilen bilgiler
ıĢığında hazırlanan gereçlerdir.‖
Fries‘ın bu tespitinden sonra, 1957 yılında Robert Lado tarafından yayımlanan
Linguistics Across Cultures adlı çalıĢma, karĢıtsal dilbilimin baĢlangıcı olarak kabul edilmiĢtir
(Nickel, 1971: 2). Bu çalıĢma aynı zamanda yabancı dil öğretimi için gereç oluĢturmayı ve
yöntem geliĢtirmeyi görev olarak üstlenen karĢıtsal dilbilimin olumsuz aktarım hatalarının
saptanmasında yararlanılacak araĢtırma yöntemi olan Karşıtsal Çözümleme‟nin2 de baĢlangıcı
kabul edilmektedir.
Lado, hedef dilin, öğrenicinin anadiline olan benzerlikleri ve farklılıkları üzerinde
durarak iki dil arasındaki benzerliklerin ikinci dil öğrenme sürecini kolaylaĢtırdığını,

1

Ayrıntılı bilgi için bkz. Charles Fries, Teachingand Learning English as a Foreing Language, Ann Arbor:
University of Michigan, 1945.
2
Contrastive Analaysis
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farklılıkların ise ikinci dil ediniminde öğrenicide zorluklara neden olduğunu dile getirmiĢtir.
Lado‘ya göre:
Bireyler, kendi kültürlerindeki, dillerindeki biçimleri ve anlamları, yabancı dil ve kültüre
aktarma eğilimindedir. Bu olay üretici olarak konuĢmaya ve yeni kültürde edimde
bulunmaya çalıĢtıkları zaman gerçekleĢmektedir. Böyle düĢünüldüğünde, karĢıtsal
çözümleme yoluyla öğrenicinin karĢılaĢacağı güçlükleri önceden saptamak ve bu
doğrultuda öğretim ortamını planlamak, öğrencilerin yanlıĢ yapmalarını önleyebilir (1952:
2).

Lado‘nun eserinden kısa bir süre sonra Charles A. Ferguson‘un editörlüğü ve
Washington‘da bulunan Center for Applied Linguistics of the Modern Language Association
of America adlı merkezin gözetiminde karşıtsal yapı serisi3 çalıĢmaları baĢlar. Adı geçen
merkez, bu seri ile Ġngilizce ile Amerika‘da öğretimi yaygın olan beĢ dil Fransızca, Almanca,
Ġtalyanca, Rusça ve Ġspanyolca arasındaki benzerlik ve farklılıkların betimlenmesini amaçlar
ve bu alanda art arda eserler yayımlar (ĠĢler, 2002: 124).
Farklı ülkelerdeki öğreniciler, aynı yabancı dili öğrenirken, çeĢitli zorluklar ile
karĢılaĢmaktadırlar. Bu bağlamda, Farsçayı yabancı dil olarak öğrenen Türk, Arap, Ġngiliz,
Rus, Çinli, Koreli ya da Japon öğrenicilerin karĢılaĢtıkları zorlukların birbirinden farklılıklar
göstermesi muhtemeldir. Bu nedenle, karĢıtsal dilbilimin yöntemleri ile yapılacak araĢtırma
ve incelemeler, öğretim yöntemleri ve araç-gereçleri hakkında öğreticilere yardımda
bulunacaktır. Öğrenicilerin yaĢadıkları zorlukların neler olduğu ve hangi sorunlardan
kaynaklandığı öncelikli olarak araĢtırılmalı, bu zorlukların öğrenim sırasında belirlenebilmesi
amacıyla elde edilen veriler çeĢitli deneylerden geçirildikten sonra öğretim araç-gereçlerinin
hazırlanmasında kullanılmalıdır. Öğretimi yapılacak konulara, önceden saptanmıĢ olan
verilere dayalı zorluk dereceleri oranında ağırlık verilerek, konuların sunuĢ sırası aynı
biçimde kararlaĢtırılmaktadır. Yabancı dil öğreticilerinin yetiĢtirilmesi ve bu öğreticilerin
mesleki eğitimleri de aynı temel ilkelere bağlı olarak yapılmaktadır. Bu sebeplerden dolayı
ülkeler yabancı dil öğretim politikalarını karĢıtsal dilbilim çerçevesinde geliĢtirebilmektedirler
(Aydın, 2007: 23-24).
KarĢıtsal dilbilim alanında altmıĢlı yıllarda yoğun Ģekilde gözlemlenen çalıĢmalar ve
sempozyumlar yetmiĢli yıllarda da devam etmiĢtir. Ġlerleyen yıllarda çalıĢmaların yoğunluğu
azalmıĢ olsa da çalıĢmalar günümüzde halen devam etmektedir.

1.2. KarĢıtsal Çözümleme Yöntemi
KarĢıtsal çözümleme, karĢılaĢtırma yöntemini kullanarak diller arasındaki ayrıĢan ya da
benzeĢen noktaları ortaya koymaya çalıĢan, temeli yapısalcı dilbilime dayanan bir dilbilimi
dalıdır (Yücel ve EriĢek, 2003: 30; Bayraktaroğlu, 1979: 4). KarĢıtsal çözümlemenin
dilbilimin bir dalı olduğunu belirten Carl James, söz konusu çözümlemeye dair görüĢlerini Ģu
Ģekilde dile getirmektedir:
3

Contrastive Structure Series
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Dilbilimin bir dalı olan karĢıtsal çözümleme diller arasındaki benzerliklerden çok
farklılıklarla ilgilidir. KarĢıtsal çözümleme ne dil aileleri ile ne de dilin tarihi ile ilgilenir.
Dolayısı ile eĢzamanlıdır. KarĢıtsal çözümleme, karĢıtsal iki değer sınıflandırması yapmayı
amaçlayan ve dillerin karĢılaĢtırılabileceği teorisi üzerine kurulan bir dilbilim giriĢimidir.
Her zaman iki dil ile ilgilidir (akt. Aydın, 2007: 24).

Keshavarz, karĢıtsal çözümleme çalıĢmalarını hedef ve programları açısından
‗kuramsal‘4 ve ‗uygulamalı karĢıtsal çözümleme‘5 olmak üzere iki sınıfa ayırmaktadır:
1. Teorik KarĢıtsal Çözümleme: Bu tür çözümleme iki ya da daha fazla dilin benzerlik ve
farklılıklarını incelemeye ve bu diller arasında bir karĢılaĢtırma yapabilmek için kurallı
örnekler sunmaya çalıĢmaktadır. Bu tür çözümlemenin görevlerinden biri, dil özellikleri
açısından karĢılaĢtırma yapılabilecek unsurları belirlemektir. Aynı Ģekilde, bu sınıfta yer
alan çözümleme karĢılaĢtırma yönteminin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler sunmaktadır.
Her iki Ģekilde de bu tür teorik karĢıtsal çözümlemede karĢılaĢtırma yapan araĢtırmacı,
dilin evrensel olan özelliklerinin peĢindedir.
2. Uygulamalı KarĢıtsal Çözümleme: Bu türde yapılan çalıĢmalar teorik karĢıtsal
çözümlemenin analizlerinden yararlanarak, dillerin karĢıtsal olarak çözümlenmesi için
bir çerçeve oluĢturmaktadır. OluĢturulan bu çerçeve ile özel amaçlar; eğitim-öğretim,
çeviri, ikidillilik incelemeleri 6 vb. yabancı dilin ihtiyaç duyduğu diğer konular gibi özel
amaçlar doğrultusunda yeterli ve gerekli bilgileri bir araya getirmektedir (Keshavarz,
1999: 3).

Mîrdehkân (1380hĢ./2001: 22) Keshaverz‘in bu bakıĢ açısını kabul ederken, karĢıtsal
çözümlemenin görevini anadili giriĢiminden7 kaynaklı olabilecek hataların belirlenmesinde
belirleyici unsur olarak görmekte ve iki dil arasında yapılacak düzenli bir karĢılaĢtırmanın,
hedef ve kaynak dil arasındaki değiĢkenlik gösteren unsurların önceden belirlenebileceği ve
dilbilimcilere göre bu yolla yabancı dillerin öğretimini iyileĢtirebilecek verilerin elde
edilebileceği önerisinde bulunmaktadır.
KarĢıtsal çözümleme hakkında, Karşıtsal Çözümleme Tezleri8baĢlığı ile güçlü (The
Strong Version), zayıf (The Weak Version), orta görüĢ (The Moderate Version) olmak üzere
üç görüĢ ortaya konulmuĢtur (Keshavarz, 1999: 8-12).
KarĢıtsal çözümleme için ortaya konulan görüĢler dikkatli bir Ģekilde incelendiğinde söz
konusu çözümlenmenin temelinin aktarıma 9 dayandığı anlaĢılmaktadır. Çünkü her üç görüĢte
de anadilinden hedef dile bir aktarım söz konusudur. Yabancı dil öğretiminde, bu üç görüĢten
hangisi tercih edilirse edilsin anadili ile hedef dilin karĢıtsal çözümlemesi sonucu elde edilen
farklılık ve benzerliklerin değerlendirilmesi ve hedef dilin hangi yönlerinin öğreniciye güç,
hangi yönlerinin kolay geleceğinin belirlenmesi gerekir (Aydın, 2007: 29).
4

Theoretical Contrastive
Applied Contrastive
6
Bilingual Analysis
7
Interference
8
Contrastive Analaysis Hypothesis
9
Transfer
5
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Dile getirilen bu bilgilerin temeldeki varsayımı, yabancı dil öğrenen bir öğrenicinin
kendi anadili giriĢimi (aktarımı) ya da hedef dilden yapılacak aktarım ile yüz yüze kalacağı
düĢüncesidir. Bunun, anadili ile hedef dil arasındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği, bu
nedenle iki anadil ve hedef dili sesbilim, anlambilim ve sözdizimi gibi açılardan karĢılaĢtırıp,
bu karĢılaĢtırma ile elde edilecek verilerin öğretim yöntemlerinde kullanılması ile öğrenim
güçlüklerinin ortadan kalkacağı ileri sürülmektedir (Bayraktaroğlu, 1979: 2).
KarĢıtsal çözümlemenin temeli Ģu varsayımlara dayanmaktadır (Ergenç, 1983: 200201):
-

-

-

-

Yabancı dil öğrenen herkes, zaten bir dili, kendi anadilini konuĢmaktadır. Her yeni dil,
anadili temeline dayanılarak öğrenilecektir. Dolayısıyla, bu tür dil öğrenim süreci,
anadilini edinme sürecinden ayrılıklar gösterecektir.
Her dilin kendine özgü yapısı vardır. Öğrenilecek dil de anadilinden az ya da çok ölçüde
ayrılacaktır.
Öğrenici, anadilinin özelliklerini yabancı dile aktarma eğilimindedir. Dilsel özellikler
her iki dilde de ortak ise, öğrenme süreci bundan yararlanacaktır. Ama eğer yabancı dilin
özellikleri biçim açısından ayrım gösteriyor ise, anadilinden yapılacak aktarım,
yanlıĢlara yol açacaktır.
Anadilinin özelliklerinden sapma gösteren yabancı dil özellikleri, benzeyen ya da aynı
olan özelliklere oranla daha güç öğrenilir. Ayrılıklar ne denli büyükse, öğrenme
güçlükleri de o denli büyüktür.
Anadili ve yabancı dil özellikleri konusunda yapılacak dizgeli bir ayrımsal karĢılaĢtırma
yoluyla beklenebilecek güçlükler ve olası olumsuz aktarım kaynakları önceden
belirlenerek dilbilim açısından açıklanabilir.

Bu varsayımlar çerçevesinde Ģekillenen karĢıtsal çözümleme, yabancı dil öğretimi için
gereç oluĢturmayı ve yöntem geliĢtirmeyi görev olarak üstlenir. Bu görevi yerine getirebilmek
için anadili ile öğrenilecek dil arasında karĢıtsal çözümleme yapar. KarĢıtsal çözümleme Ģu
aĢamalardan oluĢur (Ergenç, 1983: 201):
a)
b)
c)
d)

KarĢılaĢtırılacak olan dillerin betimlenmesi
KarĢılaĢtırılacak olan konu seçimi
KarĢılaĢtırma için seçilmiĢ olan konunun karĢılaĢtırılabilirliğinin belirlenmesi
KarĢıtsal Çözümleme

2. Bulgular ve Yorumlar
Sözdizimi, dillerde yer alan sesbirimlerin bir araya gelmesi ile oluĢan sözcüklerin ve
biçimbirimlerin cümleler içerisindeki belirli kurallara dayalı olan dizilim/sıralanıĢ biçimlerini,
görevlerini ve cümlelerin yapısını inceleyen dilbilimin en eski dallarından birisi olarak
tanımlanmaktadır (Hengirmen, 2007: 319; Toklu, 2009: 74). BaĢkan (1980: 124) sözdizimi
teriminin iki ayrı kavramı birden gösterdiğini; bunlardan ilkinin cümle içerisindeki
sözcüklerin belirli bir sıraya göre art arda dizilmeleri olgusu, ikincisinin ise bu dizilme olgusu
üzerine yapılan dillere ait çalıĢmaların tümü olduğunu dile getirmektedir.
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ġafak ve Öz, sözcüklerin her zaman tek baĢlarına arzu edilen anlamı ifade
edemeyeceklerini, bu nedenle kendi aralarında birliktelikler ve belirli gruplar
oluĢturabileceklerini, sözcükler arasındaki en anlamlı birlikteliklerin ise cümleleri meydana
getirdiğini ifade etmektedirler (1998: 1). Bu dikkatle, tek baĢlarına yalnızca belirli kavramları
gösteren sözcükler, sözdiziminde değiĢik biçimlerde bir araya gelerek sayısız cümleler
oluĢturabilmekte ve farklı anlamlar üretebilmektedir. Eker‘in de belirtmiĢ olduğu üzere yazılı
ve sözlü anlatımın en önemli temel birimlerinin sözcük ve cümle olması ve dillere ait
sözdizimleri ile ilgili soruların çözüme kavuĢabilmesi adına, bu dillere ait cümlelerin
çözümlenmesi gereklidir ve önem arz etmektedir (2019: 339).
Karahan, kurallar dillere göre farklılıklar gösterse de diller arasında sözdizimi yapıları
bakımından bazı ortaklıklar ve benzerliklerin bulunabileceğini, bunların oranının o diller
arasındaki köken iliĢkilerinin derecesine göre değiĢebileceğini, hatta aralarında hiçbir iliĢkinin
olmadığı kabul edilen diller arasında dahi birtakım evrensel ortaklıkların görülebileceğini
ifade etmektedir (2014: 9).
AraĢtırmanın bu bölümünde, Türkiye Türkçesi ve modern Farsçanın sözdizimsel
yapıları açısından sahip oldukları benzerlikler ve farklılıklar araĢtırma sınırlılığı dikkate
alınarak basit ve belirli yan cümleler özelinde incelenmeye ve yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.
AraĢtırmada yer verilen sözdizimi incelemelerinde, Türkiye‘de Yıldırım (2015) tarafından
Farsça sözdizimi konusunda; detaylı açıklama, tasnif ve örneklemleri ile kaleme alınmıĢ
önemli çalıĢmalardan olan Farsça Sözdizimi ile ġafak ve Öz (1998) tarafından sözdizimi
alanında daha ziyade eğitim materyali olarak detaylı uygulama örneklerinin yer aldığı
Farsçada Cümle Kuruluşları adlı eserler Türkçe temel kaynak olarak alınırken, Farsça ve
Türkçe cümleler parçalama ve öbekleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢtir.
Ural-Altay dil ailesinde yer alan Türkçe ile Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan Farsça dil
çifti incelendiğinde, Farsçanın yer aldığı Hint-Avrupa dillerinde sözdizimi açısından cümle
unsurlarının özne-yüklem-tamlayıcılar Ģeklinde sıralandığı görülürken, Hint-Avrupa dillerinin
aksine Türkçe ile etkileĢimi sebebiyle Farsçanın cümle unsurlarının sıralanıĢının öznetamlayıcılar (nesne-tümleç)-yüklem Ģeklinde olduğu gözlenmektedir. Her iki dil çiftinde,
cümle unsurları arasında bulunan adılların düĢürülebildiği ve kurallı cümleler itibariyle
yüklemlerinin sonda yer aldığı görülmektedir.
Yıldırım, bir yargı birimi olan cümlenin ya tek bir yargı, düĢünce ve duyguyu
yansıttığını ya da birden fazla duygu, düĢünce ya da yargının cümle kalıbı içerisinde bir araya
gelerek temel bir yargıya bağlandığını dile getirmektedir (2015: 64). Tek bir yargıyı,
duyguyu, iĢ ya da oluĢu ifade eden ve cümle unsurları itibariyle tek bir çekimli fiil ile
kurulmuĢ olan, tek baĢlarına tam ve eksiksiz bir anlam ifade eden bağımsız cümlelere basit
cümle denilmektedir (Çağlayan Esen, 2017: 202; EfĢâr, 1380hĢ./2001: 225-226; FerĢîdverd,
1375hĢ./1996: 94; Givî-Enverî, 1391hĢ./2012: 324; Yıldırım, 2015: 64). Farsça ve Türkçe dil
çiftinin cümle yapıları dikkate alındığında, özellikle anlamları ve yapıları bakımından basit ve
kurallı cümle yapılarında olumlu, olumsuz, ara, soru ve ünlem cümleleri ve haber, dilek-şart,
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emir, istek kiplerinde sözdizimi açısından her iki dilin tam bir koĢutluğa sahip olduğu
görülmektedir.
Tablo 1. Türkçe-Farsça Basit Cümle Örnekleri
Olumlu
Cümle

Ahmet

okul

-da

bugün

Ģiir

okuyacak

احوذ

َهذرط

در

اهزّس

ػعز

هی خْاًذ

Olumsuz Cümle

Ara Cümle

Emir Kipi

İstek Kipi

(n)u

düĢünmüyorum

ُوغ

ّا

َت

فکز ًوی کٌن

sizden uzak olsun

çok

hastaydı

هادرم

دّر اس جاى ػوا

خیلی

هزیض تْد

Sen

Az önce

ağlıyor muydun?

ْت

کوی قثل

داػتی گزیَ هی کزدی؟

KeĢke

o

YaĢlı adam

da

bizim

-le

gelmiĢ olsaydı

ای کاع

آى

پیزهزد

ُن

ها

تا

آهذٍ تْد

Haber Kipi

DilekŞart
Kipi

o

Annem

Soru Cümlesi

Ünlem
Cümlesi

Hep

EĢ dost

herkes

oradaydı.

دّطت ّ آػٌا

َُو

.آًجا تْدًذ

Eğer

çok fazla

param

olursa

اگز

سیادی

پْل

داػتَ تاػن

bir
(ا)ی-

ev
ًَخا

satın
alacağım.
خْاُن خزیذ

Lütfen

dokunmayın.

لطا ًا

دطت ًشًیذ

Yarın

Ankara

(y)a

gidelim mi?

فزدا

آًکارا

َت

تزّین
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Korkmaz (1992: 100) tarafından; cümle içinde kavramlar arasında iliĢki kurmak üzere
birden çok sözcüğün belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluĢan, yapı ve anlamındaki
bütünlük dolayısıyla cümle içerisinde tek bir nesne veya hareketi karĢılayan ve herhangi bir
yargı bildirmeyen sözcükler topluluğu olarak tanımlanan sözcük öbekleri, Ergin (2013: 374375) tarafından; birden fazla sözcüğü içine alan, yapısında ve manasında bir bütünlük
bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliği olarak tanımlanmaktadır. Ergin,
sözcük öbeklerinde belirten-belirtilen, tamlayan-tamlanan, tabi olan-tabi olunan, asıl-yardımcı
olmak üzere iki öge bulunduğunu dile getirmektedir. Farsça-Türkçe dil çiftinde sözcük
öbekleri içerisinde yer alan tamlamalar sözdizimi açısından karĢılaĢtırıldığında, her iki dilin
tam bir karĢıtlığa sahip olması dikkat çekmektedir. Tamlamaların Türkçe cümleler
içerisindeki diziliĢin Tamlayan + Tamlanan Ģeklinde, Farsça cümleler içerisinde ise tam ters
bir diziliĢ ile Tamlanan + Tamlayan Ģeklinde yer aldığı görülmektedir.

Ö.1
ArkadaĢımın annesinin evinin bahçesinin kapısını boyadım.

. درتاغچَ خاًَ هادر دّطتن رارًگ کزدم
Bu öfke ve kızgınlığının nedeni nedir?

د یالیي خؼن ّ عصثاًیتت چیظت؟
Bu dil çiftinde biçimbirimler özelinde ad durumlarının ve ilgeçlerin cümle içerisindeki
oluĢum ve yerleri karĢılaĢtırıldığında, Farsçada dolaylı tümleçler olan yönelme ‗ّ’ث, ayrılma
‗ ’اػve bulunma‗ ’صعön ilgeçleri ve diğer ilgeçlerin isimlerin önlerinde yer alan biçimbirimler
ile, belirli nesne durumu ‗ ’عاad durumunun ise son ilgeçli dillere özgü bağımsız biçimde
isimlerin sonlarında yer alan tek biçimbirim ile sağlandığı görülmektedir. Sadece isimlerden
sonra gelen Farsça belirtme durumu biçimbiriminin sözdizimi açısından belirli nesnenin
kuruluĢu itibariyle Türkçe ile sözdizimsel düzeyde tam bir koĢutluk sağladığı görülürken,
Farsça cümlelerde kullanılan diğer ilgeçlerin tam bir karĢıtlığa sahip olduğu
gözlemlenmektedir.
Ö.2
Ne diye çocukların karnını abur cuburla doyuruyorsun.

.تزای چَ ػکن تچَُا راتا ُلَ ُْ َ طیز هی کٌی
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YanlıĢ olsa bile/dahi ödevlerinizi kendiniz yapın.

. تکلیفُایتاى راخْدتاى اًجام دُیذ،اگز اػتثاٍ ُن تاػذ
Bu ev size pahalıya mal olsa gerek.

. ایي خاًَ تزای ػواتایذ گزّى توام ػذٍ تاػذ
Cümleyi oluĢturan unsurların diziliĢ sırasına göre cümlelerin kurallı ve devrik (kuralsız)
cümleler olmak üzere ikiye ayrıldığı görülmektedir (EfĢâr, 1380hĢ./2001: 221; Givî-Enverî,
1391hĢ./2012: 322; ġahinoğlu, 1997: 514; Yıldırım, 2015: 61). Farsça-Türkçe dil çiftinin basit
ve kurallı cümlelerinde, yani dillere ait dilbilgisi kurallarının gerektirdiği cümle kuruluĢlarına
uygun biçimde bir diziliĢe sahip cümlelerde tam bir koĢutluğun var olduğu dile
getirilebilmektedir. Bu dil çiftinde cümleye ait ögelerin cümle kuruluĢu kurallarına göre
dizilmediği, sözdizimine aykırı bir biçimde cümlenin kurulmasını sağlayan asıl ögelerden biri
olan yüklemin genellikle öteki cümle ögelerinden daha önce geldiği cümleler devrik cümle
olarak tanımlanmaktadır (Çağlayan Esen, 2017: 200; Karaağaç, 2013: 271; Yıldırım, 2015:
62). KuruluĢu bakımından devrik cümle yapısı dikkate alındığında, Farsça-Türkçe dil çiftinin
cümlelerin ögeleri itibariyle iĢlevsel esnekliğe sahip olduğu yani çalkalamaya/cümlenin
ögelerinin yer değiĢimine müsait olduğu ve her iki dilin tam bir koĢutluk sağladığı
görülmektedir. Her iki dilde vurgulanmak istenilen cümle ögesinin durumuna göre biçimlenen
devrik cümlelerden özellikle sözlü dil kullanımlarında fazlaca yararlanıldığı, yazılı
anlatımlarda ise bu dil kullanımının cümle ögelerinin yerlerinin değiĢtirilmesi ile
gerçekleĢtirildiği gözlemlenmektedir.
Ö.3
YemyeĢil ağaçlar birer gelin olur kar yağdığında.

.درختُای طز ّ طثشعزّطی هی ػًْذ ّقتی تزف هی تارد
Banguoğlu (2011: 546) yapılarında birden fazla çekimli fiil ile birden fazla basit
cümleden oluĢan birleĢik cümleleri, anlam ve Ģekil iliĢkileri olan birçok yargının bir araya
gelmesiyle kurulan cümleler olarak nitelendirmektedir. MiĢkatu‘d-din (1392hĢ./2013: 117118) birleĢik cümlelerin, bağlaçlar yardımıyla veya bağlaçlar olmaksızın birbirlerine
bağlanarak art arda sıralandıklarında sıralı birleşik cümleyi, birbirleri içerisinde değiĢik
görevler aldıklarında ise bağımlı birleşik cümleyi oluĢturduğunu dile getirmektedir (akt. Esen,
2020: 243). Yıldırım‘ın belirtmiĢ olduğu üzere, birleĢik cümlelerde temel ve yan cümleler ile
en küçük dil birimlerine dönüĢen cümleciklerin birleĢimi ile ortaya çıkan yeni ve daha farklı
bir anlam mevcuttur. Bu yeni ve daha kapsamlı olan anlam, birer bağımsız cümle olarak
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kullanıldıklarında birleĢik cümleyi oluĢturan cümleciklerin hiçbirinde söz konusu olan anlam
ile eĢdeğer olamamaktadır (Yıldırım, 2015: 117).
Farsça-Türkçe dil çifti incelendiğinde, Türkçede birbirine bağlı uzun ve karmaĢık
cümlelerin, yani temel ve yan cümlelerden oluĢan bileĢik cümlelerin daha çok fiilimsiler ve
farklı dillerden kopyalanan bağlaçlar, Farsçada ise çeĢitli ekler ya da bağlaçların çekimli
fiillere sahip olan cümleleri birleĢtirmesiyle oluĢturulduğu görülmektedir (Eren Soysal, 2017:
1). Farsça uzun ve karmaĢık cümleler sözdizimi açısından Türkçe ile karĢılaĢtırıldığında her
iki dil çifti arasında bazı karĢıtlıkların var olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle birleĢik
cümlelerin sözdiziminde, bağlaçlar bakımından zengin olan Farsçanın fiilimsiler yerine
bağlaçlardan fazlasıyla yararlandığı belirlenmektedir. BirleĢik cümleler bir temel cümle ile
onun anlamını tamamlayan bir veya daha fazla yardımcı cümleden meydana gelmektedir
(Ergin, 2013: 404). Bu doğrultuda Türkçenin sözdiziminde yer alan birleĢik cümlelerin aksine
Farsçanın sözdiziminde bağlaçlar ile kurulan birleĢik cümlelerde temel cümlenin yan
cümleden önce geliyor oluĢu bu dil çifti arasında dikkat çekici bir karĢıtlığı ortaya
koymaktadır.
Ö.4
Arabanın ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor musun?

.هگز ًوی داًی (کَ) هاػیي چقذر گزاى اطت
Hâlâ çocuk olduğumu düĢünüyor.

.ٌُْس ُوطکز هی کٌذ (کَ)هي تچَ ُظتن
Ahmet‘in bu yaptığını doğru buluyor musun?

 تَ ًظز تْ درطت اطت؟،ٍایي کاری را کَ احوذ کزد
Farsçada, Türkçede yer aldığı görünümüyle fiilimsi benzeri yapıların bulunmaması
nedeniyle temel cümleyi tamamlayan yan cümlelerden yararlanılmaktadır. Türkçede fiilimsi
eki alan fiiller tek bir cümle içerisindeki yargıyı desteklerken, Farsçada cümledeki temel
yargıyı destekleyen yardımcı unsurlar yan cümlelerin eklenmesi Ģekliyle temel cümleye
bağlanmaktadır. Bu dikkatle, Türkçede fiilimsiler ile kurulan giriĢik cümlelerde isim fillerin
yer aldığı cümleler Farsça sözdizimi kuralları dikkate alınarak incelendiğinde dil çifti arasında
bir karĢıtlığın var olduğu gözlemlenmektedir. Türkçe isim fiillerin bulundukları kurallı
cümlelerde cümleye ait yüklemin cümle sonunda yer aldığı, Farsça cümlelerde ise yüklemin
sözdizimi doğrultusunda baĢta yer aldığı görülmektedir.
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Ö. 5
Sınavı+kazanmaya+çalıĢıyor.

.طعی هی کٌذاهتحاى راقثْل تؼْد
Bu konuda + fikir yürütmek + istemiyorum.

.ًوی خْاُن در ایي هْرداظِار ًظز کٌن
Türkçe sıfat fillerin yer aldığı cümleler ile Farsça belirleyici ve nesne görevli yan
cümleler ile kurulu bağımlı birleĢik cümleler sözdizimi kuralları dikkate alınarak
incelendiğinde dil çifti arasında temel ve yan cümlelerin cümle içerisindeki yer alıĢ
sıralamalarında herhangi bir karĢıtlık gözlemlenmezken, sıfat fiil ekine sahip olan fiiller ile
anlamca tamamladıkları isimlerin diziliĢ sırasında bir karĢıtlığın var olduğu ve bu yapı için
Farsçada sık kullanılan ‗ّ ‘کbağlacına ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. Türkçe sıfat
fiillerin bulundukları kurallı cümlelerde fiillere eklenen sıfat fiil ekleri ile oluĢturulan
fiilimsilerin ardından anlamca tamamlayacakları/nitelendirecekleri isimlerin geldiği, Farsça
cümlelerde ise sözdizimi kuralları itibarıyla anlamca tamamlanacak/nitelendirilecek olan
ismin önce, fiillerin ise sonra geldiği ve nitelendirilecek olan ismin hemen ardından ‗ّ‘ک
bağlacı ile ismin fiile bağlandığı görülmektedir.
Ö.6
KarĢı dairede oturan komĢularımızı çok iyi tanımıyoruz.

. خْب ًوی ػٌاطین، ُوظایگاًی را کَ در آپارتواى رّتزّیی سًذگی هی کٌٌذ

Yaptığın iĢi + bir daha + elden geçir.

. کاری را کَ هی کٌی یکثار دیگزهزّر کي
Hızla koĢan çocuk + yere düĢtü.

.تچَای کَ تا عجلَ هی دّیذ سهیي خْرد
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Bugün + yeni gelen elemanla + tanıĢtık.

.اهزّستا کارهٌذی کَ جذیذ آهذٍ آػٌا ػذین
Sizi memnun etmeyen Ģey + nedir?

آى چیش کَ ػوا را راضی ّ خؼٌْد ًوی کٌذچیظت؟
Elbiseleri, ona verdiğim büyük bir pakete koydu.

.ثاص ُا رادر یک پاکت تشرک گذاػت کَ تِغ دادٍ تْدم
Türkçe zarf-fillerin yer aldığı cümleler ile Farsça zaman zarfı görevli yan cümleler ile
kurulu bağımlı birleĢik cümleler sözdizimi kuralları dikkate alınarak incelendiğinde dil çifti
arasında yine temel ve yan cümlelerin cümle içerisindeki yer alıĢ sıralamalarında herhangi bir
karĢıtlığın bulunmadığı gözlemlenmektedir. Türkçe kurallı cümlelerde zarf-fiil ekine sahip
olan sözcüklerin, Farsçada sık kullanılan ve cümle baĢında yer alan bağlaçlar ile karĢılandığı
ve temel cümledeki eylemin gerçekleĢtiği zamanı ifade eden zaman zarfı görevli yan cümle
oluĢturduğu görülmektedir.
Ö.7
Mektubu okur okumaz + ağlamaya baĢladı.

. شروع به گریه کرد،همینکه نامه را خواند
Ders çalıĢırken, yemek yemem.

. غذا ًوی خْرم،ٌُگاهی کَ درص هی خْاًن
O saatte hâlâ eve gelmediğini görünce, dıĢarı çıktım ve delirmiĢ gibi koĢmaya baĢladım.

. تیزّى رفتن ّ اًگار دیْاًَ ػذٍ ػزّع کزدم تَ دّیذى،ٌٍُگاهی کَ دیذم در آى طاعت ٌُْس تَ خاًَ ًیاهذ
Ġstanbul‘a varır varmaz seni ararım.

.تَ هحض رطیذى تَ اطتاًثْل تِت سًگ هی سًن
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GelmiĢken otur konuĢalım.

. بىػیي صحثتی کٌین،حاال کَ آهذی
Yıldırım, sıralı birleĢik cümleleri; kuruluĢ itibariyle birbirinden tamamen bağımsız,
birbirinin varlığını gerektirmeyen, tek baĢlarına tam bir anlam ifade eden en az iki bağımsız
cümlenin art arda gelmesiyle oluĢan cümleler olarak tanımlamaktadır (Yıldırım, 2015: 120).
Bu cümle türünde yer alan bağımsız cümleler farklı anlamsal ve mantıksal ilgiler ile birleĢik
cümleleri meydana getirmektedirler. Aralarında zaman, uygunluk, eĢitlik, zıtlık, sebep-sonuç
gibi anlam iliĢkisi olan bu cümleler Farsçada bulunan çeĢitli bağlaçlar ya da bağlaçlar
olmaksızın virgül, noktalı virgül gibi yardımı ile birbirlerine bağlanmaktadırlar (Çağlayan
Esen, 2017: 220). Türkçe-Farsça dil çiftinde olumlulukta ve olumsuzlukta ortaklık ilişkisi ile
kurulan sıralı birleĢik cümlelerin sözdizimi özellikleri dikkate alındığında bu dil çifti arasında
tam bir koĢutluğun var olduğu dikkati çekmektedir.

Ö.8
Hem yağmur yağıyor hem de rüzgâr esiyor.

.ُن تاراى هی تاردُن تاد هی ّسد
Hem gülüyor hem de ağlıyor.

.ُن هی خٌذدُن گزیَ هی کٌذ
ġimdiye kadar ne kimse beni görmeye geldi ne de ben kimseyi görmeye gittim.

.تاکٌْى ًَ کظی دیذى هي آهذٍ ّ ًَ هي دیذى کظی رفتن
Yine Türkçe-Farsça dil çiftinde sebep-sonuç ilişkisi ile kurulan sıralı birleĢik cümlelerin
sözdizimi özellikleri dikkate alındığında bu dil çifti arasında tam bir koĢutluğun var olduğu
dikkati çekmektedir.
Ö.9
TartıĢmak istemiyorum çünkü Ģu an çok gerginim.

. ًوی خْاُن تحث کٌن چْى االى خیلی عصثاًی ُظتن
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Sonuç
Dünya dilleri arasında var olan etkileĢim ve dillerarası alıĢveriĢler dikkate alındığında,
bu dillerin sahip oldukları dilsel özelliklerin çeĢitli yollar ile etkileĢimde bulunulan diller
arasında aktarımının yapıldığı ve süreç odaklı bir biçimde de kullanıldıkları
gözlemlenmektedir. Elbette Ġslami dönemin önemli dilleri arasında yer alan Türkçe ve
Farsçanın konuĢulduğu toplumlar dikkate alındığında bu dillerin konuĢuru olan halkların uzun
süren bir yaĢama tecrübesine sahip oldukları bilinmektedir. BahsedilmiĢ olan bu diller her ne
kadar yer aldıkları dil sınıflandırmaları ve dil aileleri itibariyle farklılıklara sahip olsalar da
coğrafi ve tarihi süreçteki etkileĢimlerinin bir sonucu olarak üyesi oldukları dil ailelerinin
sahip oldukları dilsel özelliklerden farklıklar gösterdikleri belirlenebilmektedir.
Alanda yapılan çalıĢmalarda gözlemlenebileceği üzere Türkçe ve Farsçanın uzun
yıllardır etkileĢim içerisinde bulunduğu açıktır. Özellikle dillerin kullanım alanlarında
bulunan dilbilimin en eski alanlarından biri olan sözdizimi açısından dikkat çekici bir
birleĢmenin söz konusu olduğu saptanabilmektedir. Bu önem doğrultusunda çalıĢmada
uygulamalı dilbilimin alt disiplini olan Karşıtsal Dilbilim doğrultusunda Türkiye Türkçesi ve
modern Farsçanın sözdizimi açısından sahip oldukları farklılık ve benzerlikler tespit
edilmiĢtir. Elbette araĢtırma alanının geniĢ oluĢu, çalıĢma ve örneklem grubu için bir
sınırlılığın belirlenmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Bu sebeple belirlenen sınırlar içerisinde
çalıĢmaya, Farsça ve Türkçe dil çiftinde yer alan basit ve birleĢik cümlelerden kısıtlı sayıda
örnek dâhil edilebilmiĢtir.
ÇalıĢmada yer alan sözdizimi incelemelerinde, Farsça ve Türkçe dil çiftinin kullanmıĢ
oldukları yazı sistemlerinin farklı olması nedeniyle cümleler parçalama ve öbekleme yönteme
kullanılarak belirlenip, analiz edilmiĢtir. AraĢtırma bulguları, Farsça ve Türkçe dil çiftinin
cümle unsurları arasında yer alan adılların düĢürülebildiğini, kurallı cümleler itibariyle her iki
dilde de yüklemlerin sonda yer aldığını, basit ve kurallı cümle yapılarında sözdizimi açısından
tam bir koĢutluğun bulunduğunu, sözcük öbekleri arasında yer alan tamlalar açısından tam bir
karĢıtlığın söz konusu olduğunu, ad durumu ve ilgeçlerin cümle içerisindeki yerleri dikkate
alındığında sadece isimlerden sonra gelen Farsça belirtme durumu biçimbiriminin Türkçe ile
sözdizimi düzeyinde tam bir koĢutluk sağladığını, Farsça cümlelerde kullanılan ilgeçlerin ise
tam bir karĢıtlığa sahip olduğunu, kuruluĢu bakımından devrik cümle yapısı dikkate
alındığında, Farsça-Türkçe dil çiftinin cümlelerin ögeleri itibariyle iĢlevsel esnekliğe sahip
olduğunu yani çalkalamaya/cümlenin ögelerinin yer değiĢimine müsait olduğunu ve her iki
dilin tam bir koĢutluk sağladığını, Türkçenin sözdiziminde yer alan birleĢik cümlelerin aksine
Farsçanın sözdiziminde bağlaçlar ile kurulan birleĢik cümlelerde temel cümlenin yan
cümleden önce geldiğini, Türkçede fiilimsiler ile kurulan giriĢik cümlelerde isim fillerin yer
aldığı cümleler Farsça sözdizimi kuralları dikkate alınarak incelendiğinde dil çifti arasında bir
karĢıtlığın var olduğunu ve bu tür Türkçe cümlelerde cümleye ait yüklemin cümle sonunda
yer aldığı, Farsça cümlelerde ise yüklemin sözdizimi doğrultusunda baĢta yer aldığını, Türkçe
sıfat fiillerin bulundukları kurallı cümlelerde fiillere eklenen sıfat fiil ekleri ile oluĢturulan
fiilimsilerin ardından anlamca tamamlayacakları/nitelendirecekleri isimlerin geldiğini, Farsça
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cümlelerde ise sözdizimi kuralları itibariyle anlamca tamamlanacak/nitelendirilecek olan
ismin önce, fiillerin ise sonra geldiğini ve nitelendirilecek olan ismin hemen ardından ‗ّ‘ک
bağlacı ile ismin fiile bağlandığını, Türkçe kurallı cümlelerde zarf-fiil ekine sahip olan
sözcüklerin, Farsçada sık kullanılan ve cümle baĢında yer alan bağlaçlar ile karĢılandığını,
temel cümledeki eylemin gerçekleĢtiği zamanı ifade eden zaman zarfı görevli yan cümle
oluĢturduğunu ve bu dil çiftine ait cümle içerisindeki yer alıĢ sıralamalarında herhangi bir
karĢıtlığın bulunmadığını, olumlulukta ve olumsuzlukta ortaklık iliĢkisi ve sebep-sonuç
iliĢkisi ile kurulan sıralı birleĢik cümlelerin sözdizimi özellikleri dikkate alındığında bu dil
çifti arasında tam bir koĢutluğun var olduğunu göstermiĢtir.
ÇalıĢma bulguları doğrultusunda, Farsça ve Türkçe dil çiftinde belirlenmiĢ olan
benzerlik ve farklılıklar bu dillerin sözdiziminde yer alan diğer gruplar adına da gelecek
çalıĢmalarda bu incelemelerin yapılabileceğini ortaya koymuĢtur. Farsça ve Türkçe dil çiftine
dair karĢıtsal dilbilim yöntemi ile dillerin sahip olduğu dilsel özellikleri üzerine yapılacak
araĢtırma ve incelemelerin; yabancı dil öğretim yöntemleri ve araç-gereçleri hakkında Farsça
ve Türkçe öğretici ve öğrenicilere yardımda bulunabileceği, Farsça ve Türkçede öğretimi
yapılacak sözdizimi vb. konuların önceden saptanmıĢ olan verilere dayalı olarak dil çiftleri
arasında zorluk derecelendirmelerinin yapılabilmesine katkı sunacağı düĢünülmektedir.
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MEHDÎ EHEVÂN-Ġ SÂLĠS‟ĠN ġĠĠRLERĠNDE YĠNELEME GRUPLARI
Can Kaygın1
ORCID ID: 0000-0003-2168-8724

Özet
ġiir dilinde yer alan yinelemeler; seslerin, sözcüklerin, sözcük öbeklerinin, dize oluĢturan
cümlelerin yinelenmesi Ģekliyle oluĢturulmaktadır. ġiirin ahengini oluĢturan ögelerden biri olan
yinelemelerin deyimlerde, atasözlerinde ve kalıp sözlerde de görülmesi, sözleri ve metinleri
hatırda tutabilmeyi sağlamakla birlikte bunların oluĢturduğu melodi sebebiyle de okuyucu ya da
dinleyici üzerinde kayda değer bir etki bıraktığını dile getirmek mümkündür. Yinelemeler,
Ģiirinin musikisine önem veren modern dönem Ġran Ģairlerinden Mehdî Eḫevân‘ın özellikle
Nîmâî tarz Ģiirlerinde önemli bir yere sahiptir. Mehdî Eḫevân‘ın Ģiirlerinde ses yinelemelerine
(aliterasyon ve asonans), dize içi ve dizeler arası sözcük yinelemelerine, dize yinelemelerine,
bağlaç ve edat yinelemelerine sıkça rastlanıldığı görülmektedir. Ayrıca Ehevân‘ın Ģiirlerinde
geçen bazı cinas-ı nakıs örnekleri de ses yineleme grupları içerinde yer almaktadır. Bir dize ya
da devamındaki dizelerde aynı ünsüz sesin yinelenmesiyle oluĢan aliterasyon, Eḫevan‘ın
Ģiirlerinde oldukça göze çarpmaktadır, ancak Ģair Ģiirlerinde bir dize ya da devamındaki
dizelerde aynı ünlü sesin yinelenmesiyle oluĢan asonansa pek yer vermemiĢtir. Eḫevân, bir
sözcüğü aynı dize içinde tekrar ederek (ikizleme) bazen de bir sözcüğü bir dize oluĢturacak
Ģekilde tekrar ederek dize içi sözcük yinelemelerini oluĢturmuĢtur. Ancak Ģairin, Ģiirlerinde
dizeler arası sözcük tekrarı fazlaca yapmadığı gözlemlenmiĢtir. Dize yinelemelerini Ģiirlerinde
pek kullanmayan Ģair, edat ve bağlaç yinelemelerini ise çoğunlukla dizeler arası önyineleme
Ģeklinde yaparak oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmamızda, modern Ġran Ģiirinin önemli
temsilcilerindenMehdî Ehevân-i Sâlis‘in Ģiirlerinde yer alan yineleme grupları örnekler vererek
Ģairin, Ģiirlerinde ahenge ne denli önem verdiği açıklanmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Mehdî Ehevân-i Sâlis, Modern Ġran ġiiri, Yineleme Grupları.

Reiteration on Mehdî Ehevân-i Sâlis‟s Poems
Abstract
Reiteration in the language of poetry is formed by the reiteration of phones, words,
phrases, and string-forming sentences. It is possible to say that the reiterations, which are one of
the elements that make up the harmony of the poem, are seen in idioms, proverbs and
stereotypes, and it makes it possible to keep the words and texts in mind, but also leaves a
significant impact on the reader or listener due to the melody they create. Reiterations have an
1

AraĢ. Gör., Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
cankaygin@karatekin.edu.tr
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important place especially in Nîmâî style poems of Mehdî Eḫevân, one of the modern period
Iranian poets who give importance to the music of his poetry. It is seen that sound reiterations
(alliteration and assonance), word reiterations within and between lines, string reiterations,
conjunction and preposition reiterations are frequently encountered in Mehdi Eḫevân's poems.
In addition, some examples of puns in Ehevân's poems are also included in sound reiteration
groups. The alliteration, which is formed by the reiteration of the same consonant sound in a
line or the following lines, is quite prominent in Eḫevan's poems, but the poet did not give much
place to the assonance formed by the reiteration of the same vowel sound in a line or subsequent
lines in his poems. Eḫevân created intra-string word reiterations by repeating a word in the same
line (twinning) and sometimes by repeating a word to form a string. However, it has been
observed that the poet does not repeat words between lines in his poems. The poet, who does
not use string reiterations in his poems, has created preposition and conjunction reiterations
mostly by reiteration between verses. In this study, it will be tried to explain how much the poet
attaches importance to harmony in his poems by giving examples of reiteration groups in the
poems of Mehdi Ehevân-i Sâlis, one of the important representatives of modern Iranian poetry.
Keywords: Mehdî Ehevân-i Sâlis, Modern Persian Poetry, Reiteration Groups.

GiriĢ
Mehdî Ehevân-i Sâlis, 1306 hĢ./1928 yılında MeĢhed‘in Tûs Ģehrinde dünyaya
gelmiĢtir. Babası Ali Ehevân, aktar; annesi Meryem, ev hanımıdır. Babası Yezd Ģehrinden
MeĢhed‘e göç etmiĢ ve orada annesi Meryem ile evlenmiĢtir. Dört çocuktan üçüncüsü olan
Mehdî‘nin iki ablası ve bir kız kardeĢi vardır. Ġlköğrenimini MeĢhed‘de tamamladıktan sonra
1326 hĢ./1947‘de yine aynı Ģehirde Meslek Lisesi demircilik bölümünden mezun olmuĢtur.
1327 hĢ./1948 yılında Tahran‘ın Verâmîn kasabasında Kültür Bakanlığı‘na bağlı olarak
öğretmenliğe baĢlamıĢtır. Ehevân, Tahran‘da öğretmenliğe baĢladıktan sonra Tudeh partisi ile
siyasete girmiĢ, 1328 hĢ./1949 yılı siyasi kargaĢaların arttığı bu dönemde hapse girmiĢtir. Bu
dönemde ġâmlû, Kisrâî, Ġbtihâc, ġâhrûdi ve Nîmâ ile siyasi faaliyetlerde bulunmuĢtur. 1329
hĢ./1950 yılında amcasının kızı ―Ġran (Hatice)‖ ile evlenmek için MeĢhed‘e gitmiĢtir. Ġlk Ģiir
kitabı Erġanûn 1330hĢ./1951 yılında yayımlanmıĢtır. 27 Mordad 1332 hĢ./1953 darbesinde
MeĢhed‘de bulunan Ehevân, darbeden kısa bir süre sonra Tahran‘a dönmüĢ ve partiye ait
evlerden birinde kurulan bir tuzak ile tutuklanmıĢtır. 1335 hĢ./1956 yılında Zemistan, 1338
hĢ./1959 yılında da Âher-i Şahnâme isimli Ģiir kitapları yayımlanmıĢtır. Ehevân, serbest
kaldıktan sonra yazılarının da basıldığı ―Cihân, Îrân-i Mâ‖ gazetelerinde ve ―Der Râh-i
Honer‖ dergisinde çalıĢarak hayatını devam ettirmiĢ, yine bu dönemde Ġbrahim Golistân‘ın
film Ģirketinde çalıĢmıĢtır. Ehevân, Golistan Film Ģirketinde çalıĢtığı bu süreçte Furûg-i
Ferruhzâd ve bazı sanatçılarla tanıĢmıĢtır. 1339-40 hĢ./1960-61 yıllarında Milli Kütüphane‘de
çalıĢmaya baĢlayan Ehevân, kısa bir süre sonra da buradan ayrılarak ―Mâhnâme-i ÂmûziĢ ve
PerveriĢ‖ te iĢe baĢlamıĢtır. 1344 hĢ./1965 yılında Ez În Âvestâ isimli Ģiir kitabı
yayımlanmıĢtır. Ehevân, 1345 hĢ./1966 yılında hususi bir tartıĢma sonucu hapse girmiĢ ve
dokuz ay hapiste kalmıĢtır. Yine ayını yıl Manzûme-i Şikâr isimli Ģiir kitabı yayımlanmıĢtır.
Hapisten çıktıktan sonra Dr. Hânlerî kendisine Kültür Vakfı‘nda iĢ teklif etmiĢ, burada Nâsır-i
362

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

Buhârâî‘nin divanının tashihi yapılması istenilen Ehevân, bu iĢi de yarım bırakmıĢtır.
Ehevân‘ın 1347-1353 hĢ./1968-74 yılları arasında Hûzistân‘da televizyonda ―Derîçe-i ber
bâg-i bisyâr direht‖ adıyla bir edebiyat programı yaptığı dönemde kızı Leyla, Kerec
Barajı‘nda boğulmuĢ, bunun üzerine programa Tahran‘da devam etmiĢtir. 1348 hĢ./1969
yılında Pâyîz Der Zindân isimli Ģiir kitabı yayımlanmıĢ, 1355 hĢ./1976 yılında ise bu Ģiir
kitabına iki Ģiir ekleyerek Der Hayat-i Kûçek-i Pâyîz Der Zindân isimli Ģiir kitabını
yayımlamıĢtır. Ehevân, 1356-1357 hĢ./1977-78 yılının güz döneminde Tahran
Üniversitesi‘nde Samanlılar Dönemi Ġran Edebiyatı ve ÇağdaĢ Ġran ġiiri derslerini vermiĢ,
1358 hĢ. /1979‘da Ġslam Ġnkılabı Eğitim ve Yayın Kurumu‘nda çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 1357
hĢ./1978 yılında Zindegî Mî Gûyed: Emmâ Bâz Bâyed Zîst ve Dûzeḫ, Emmâ Serd isimli Ģiir
kitapları yayımlanmıĢtır. 1360 hĢ./1981‘de maaĢ bağlanmaksızın emekli edilen Ehevân, bir
süre sadece kitaplarından aldığı teliflerle hayatına devam etmiĢtir. 1368 hĢ./1989 yılında To
Râ Ey Kohen Bûm o Ber Dûst Dârem isimli Ģiir kitabı yayımlanmıĢtır. Ölmeden kısa bir süre
önce Ģiir etkinliklerine katılmak üzere Almanya, Ġngiltere, Fransa ve bazı Ġskandinav
ülkelerine gitmiĢ, bu seyahatinden sonra Ģeker hastalığına yakalanmıĢtır. 4 ġehriver 1369
hĢ./1990‘da akciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden Ehevân, Tûs Ģehrinde Firdevsî‘nin
mezarının yakınlarına defnedilmiĢtir.2
Mehdî Ehevân-i Sâlis‟in ġiirlerinde Yineleme Grupları
ġiiri nesirden farklı kılan temel unsurlardan ahenk, Ģiirin kulağa hitap eden boyutudur.
Ahenk, Ģairin Ģiirdeki kelimeleri, kelime gruplarını, mısraları ve mısra öbeklerini bütünsel bir
Ģekilde, kendi aralarındaki uyumu sağlayarak bir araya getirdiği sesler bütünüdür. ġiirde
ahenk, Ģiirin okunması sağlayan, güzel ve akıcı kılan, dinleyenin aklında yer edinmesine ve
hoĢ bir etki bırakmasına neden olan en önemli unsurlardan birisidir. (Çetin, 2009, s. 237)
ġiirde ahengi sağlayan önemli unsurlardan birisi olan yinelemeler, seslerin, sözcüklerin,
sözcük öbeklerinin, dize oluĢturan cümlelerin yinelenmesi Ģekliyle oluĢturulmaktadır. ġiir
dilinde yer alan yinelemelerin deyimlerde, atasözlerinde ve kalıp sözlerde de görülmesi,
sözleri ve metinleri hatırda tutabilmeyi sağlamakla birlikte bunların oluĢturduğu melodi
sebebiyle de okuyucu ya da dinleyici üzerinde kayda değer bir etki bıraktığını dile getirmek
mümkündür. (Aksan, 2013, s. 203)
Sembolist Ģairler, Ģiirlerindeki varlıkların saklı anlamlarını, temsil ettikleri soyut
kavramları, okuyucuya ya da dinleyene sezdirmek ve telkin edebilmek için ahengin bir ögesi
olan yinelemelerden yaralanmıĢlardır. Bu Ģairler Ģiirlerindeki sözleri ve söz öbekleri
aracılığıyla sağlanan ahengi, sanat anlayıĢlarının önemli unsurlarından biri olarak
görmüĢlerdir. (Çetin, 2009, s. 238)

2

Hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Rıza ġefî‘î-i Kedkenî, Hâlât ve Mekâlât-i M. Omid, 4.
Baskı, Tahran 1394, s. 21-104; Abdulali-i Destgayb, Nigâhî be Mehdî Ehevân-i Sâlis, Tahran 1373, s. 7-13;
Düz.: Murtaza Kâhî, Bâg-i Bî Bergî, 4. Basım, Tahran 1390, s. 27-29.
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Yinelemeler, Ģiirinin musikisine önem veren modern dönem Ġran sembolist Ģairlerinden
Mehdî Eḫevân‘ın özellikle Nîmâî tarz Ģiirlerinde önemli bir yere sahiptir. Mehdî Eḫevân‘ın
Ģiirlerinde ses yinelemelerine (aliterasyon ve asonans), dize içi ve dizeler arası sözcük
yinelemelerine, dize yinelemelerine, bağlaç ve edat yinelemelerine sıkça rastlanıldığı
görülmektedir. Mehdî Ehevân-i Sâlis‘in Ģiirlerinde yer alan yinelemeler Ģu Ģekildedir:
Ses Yinelemeleri
a. Aliterasyon
Bir mısrada ya da devamındaki mısralarda aynı ünsüz sesin tekrarlanmasına aliterasyon
denir. Çoğunlukla sözcüklerin ya da vurgulu hecelerin birinci ünsüz ses ile takip eden
sözcüklerdeki ünsüz seslerin yinelenmesiyle oluĢup akılda kalıcılığı sağladığından dolayı
Ģairlerin sıklıkla Ģiirlerinde yer verdiği ses uyumudur. (Çetin, 2009, s. 239) Mehdî Ehevân-i
Sâlis‘in Ģiirlerinde de ünsüz ses yinelemesine sıkça rastlamaktayız.
ْٕا ؿغص اؿذ ٔ ثغف آْـزّ ثبعص
ػ اثغی ؿبکذ ٔ سبکـزغی عَگ
 يثوبل،ػيیٍ عا ثبعف يثوبل
(Sâlis, 1394, s. 73) كغؿُگ،كغؿزض پٕكق كغؿُگ
Hava soğuk ve kar yağıyor ağır ağır
Gri renkli ve sessiz bir buluttan
Yere, miskal miskal yağıĢla
Gönderiyor fersah fersah örtü
Ehevân, Seghâ vo Gorghâ Ģiirinin ilk kıtasında ― ‖ؽünsüzünü sekiz, ― ‖عünsüzünü ise
on bir kez yinelemiĢtir.
(Sâlis, 1392, s. 25) يی كٕص چلًق پغ اػ اكک ٔ ثّ سٕیق
Gözleri yaĢla doluyordu kendiliğinden
Ehevân‘ın Kâve yâ İskender adlı Ģiirinde geçen mısrada da ―‖ ünsüzünü beĢ kez
yinelemiĢtir.
b. Asonans
Aynı mısra içinde ya da devamındaki mısralarda aynı ünlü sesin tekrarlanmasına
asonans denir, ayrıca ünlü kafiyesi olarak da adlandırılır. (Çetin, 2009, s. 240) Mehdî Ehevâni Sâlis de Ģiirlerinde aliterasyondan istifade ettiği kadar olmasa da özellikle ünlem
cümlelerinde vurguyu arttırmak için asonansa da yer vermiĢtir.
!ٌثیًبعو يبعصجب
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، يی ثیُی،يی صاَى
، يی صاَی،يی ثیُى
، يی نغػی،يی رغؿی
(Sâlis, 1394, s. 123)!ٌ يبصعجب، عكزبعو،اػ کبعو
Hastayım anneciğim!
Biliyorum, görüyorsun,
Görüyorum, biliyorsun,
Korkuyorsun, titriyorsun,
ĠĢimden, hareketimden, anneciğim!
Ehevân‘ın Bîmâr adlı Ģiirinde geçen bu dizelerinde ― ‖یünlü sesini on üç kez
tekrarlamıĢtır. Ayrıca Ģair ― ‖وünsüz sesini de on bir kez tekrarlayarak Ģiirde ahengi arttırmaya
çalıĢmıĢtır.
Sözcük Yinelemeleri
a. Dize Ġçi Sözcük Yinelemeleri
Mehdî Ehevân-i Sâlis, ikizlemelerden istifade ederek dize içi sözcük yinelemelerinden
yararlanmıĢ olsa da çok az sayıda zıt koĢut yinelemelerden ve aynı sözcüğün bir dize
oluĢturacak Ģekilde tekrarlanmasıyla yapılan yinelemelere de Ģiirlerinde yer vermiĢtir.
،ثلُٕ ايب ػآٌ صنیغ كیغگیغ پُٓۀ َبٔعص
،گغص گغصاٌ گغص
يغص يغصاٌ يغص؛
(Sâlis, 1391, s. 29)کّ ثّ سٕص جُجیض ٔ گغص اػ كبَّْب اكلبَض
Dinle ama o geniĢ savaĢ meydanının cesur kahramanlarını,
Toz toprağa karıĢmıĢ,
Ġnsan insana;
Kendi kendine kalkıp konuyor omuzlara toprak
Ehevân, Merd o Morekkeb adlı Ģiirinde geçen yukarıdaki dizelerde görüldüğü gibi ―‖گغص
ve ―‖يغصsözcüklerini hem mısranın baĢında hem de sonunda kullanarak zıt koĢut yinelemeyi
kullanmıĢtır.
!ثگٕ يبیب! ثگٕ يبیب
ٌ كغصا ؿذغگبْب،ٍصع اطغاف ػيی
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 آیب؟،چّ يغصاَی ثّ هضٔؽ كٓبصد يی عؿُض
(Sâlis, 1391, s. 94) !ثگٕ يبیب! ثگٕ يبیب
Söyle Maya! Söyle Maya!
Yeryüzünde, yarın seher vakti
Kimler Ģehadetin saflığına ulaĢacak acaba?
Söyle Maya! Söyle Maya!
Ehevân, Mâyâ adlı Ģiirinde ―  ‖ثگٕ يبیبsözcük grubunu aynı mısrada iki kere kullanmak
suretiyle ikizlemeden yararlanmıĢ ve bu yinelemeyle de bir mısra oluĢturmuĢtur ayrıca yine
aynı sözcük grubunu farklı mısralarda kullanarak mısralar arası sözcük yinelemesinden de
yararlanmıĢtır.
b. Dizeler arası Sözcük Yinelemeleri
Mehdî Ehevân-i Sâlis, Ģiirlerinde dizeler arası sözcük yinelemeleri önyineleme ve
artyinelemele Ģeklinde oluĢturarak kullanmıĢtır. Ön yineleme, peĢ peĢe gelen dizelerdeki
baĢlangıç sözcüğü ya da sözcük gruplarının tekrarlanmasıyla, art yineleme ise aynı Ģekilde peĢ
peĢe gelen dizelerdeki son sözcüğün ya da sözcük grubunun tekrarlanmasıyla yapılmaktadır.
(Özünlü, 1997, s. 104) Ancak Ehevân‘ın Ģiirlerinde önyinelemelere artyinelemelere göre daha
sık rastlanmaktadır.
.ٔ يب چیؼی ًَی گلزیى
.ٔ يب يضری چیؼی ًَی گلزیى
...
 ثبیض عكذ: نؼُذ کغص گٕكق عا ٔ َباٌ گلذ،یکی اػ يب کّ ػيجیغف کًی ؿُگیُزغ اػ يب ثٕص
(Sâlis, 1391, s. 12-13)  ثبیض عكذ، نؼُذ ثیق ثبصا گٕكًبٌ عا چلًًبٌ عا َیؼ:ٔ يب ثب سـزگی گلزیى
Ve biz bir Ģey söylemedik.
Ve biz bir süre bir Ģey söylemedik.
…
Ġçimizden zincirleri bizimkinden biraz daha ağır olan biri lanet etti kulağına ve
sızlanarak ―gitmek gerek‖ dedi.
Ve biz de bitkin bir Ģekilde ―Daha da lanet olsun kulağımıza, gözümüze de,
gitmek gerek‖ dedik.
Mehdî Ehevân-i Sâlis, Ketîbe adlı Ģiirinde yukarıdaki dizelerde görüldüğü üzere ― ٔ يب
 ‖چیؼی ًَی گلزیىsözcük grubunu bir sonraki dizede yinelemiĢtir, ayrıca Ģiirin devamındaki
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dizelerin sonlarında ―  ‖ثبیض عكذsözcük grubunu yineleyerek dizeler arası art yinelemeye yer
vermiĢtir.
Dize Yinelemeleri
Mehdî Ehevân, Ģiirlerinde dize yinelemelerini diğer yineleme gruplarına nazaran daha
az kullanmıĢ olup bir örnek olarak Gorg-i Hâr adlı Ģiirinde ― ‖گغگ ْبعی كضِاوdizesini Ģiirin ilk
ve son dizesi olarak yinelediğini ve ― ! ‖پٕچکى! إْٓکىdizesini düzensiz bir Ģekilde yinelediğini
görüyoruz:
.گغگ ْبعی كضِاو
…
.ػیغ چُگ سلٍ ٔسلی ٔ سٕاَشٕاع يُی
!پٕچکى! إْٓکى
!چّ َلـزی ؿبكم
. گغچی پغؿزبع يُی،گؼ گؼَضو َغْی
....
،صعصو ایٍ َیـذ ٔنی
صعصو ایٍ اؿذ کّ يٍ ثی رٕ صیگغ
.اػ جٓبٌ صٔعو ٔ ثی سٕیلزُى
!پٕچکى! إْٓکى
.رب جٌُٕ كبصهّای َیـذ اػ ایُجب کّ يُى
...
! ای پغصۀ طُبػ دغیغ،ٍرکیّ ثغ يٍ يک
.کّ كغاعی كضِاو
!پٕچکى! إْٓکى
(Sâlis, 1394, s. 119-122).گغگ ْبعی كضِاو
Kuduz kurt oldum.
…
Benim kana susamıĢ, zalim vahĢetimin pençesindesin.
Yavrucuğum! Ahucuğum!
Ne gafil avladındın!
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Yaramdan kurtulamazsın, çünkü benim bakıcımsın.
…
Derdim bu değil ama,
Derdim, artık sensiz olmam
Dünyadan uzağım, kendimde değilim
Yavrucuğum! Ahucuğum!
Kendimi kaybetmeme fazla kalmadı.
…
Bana güvenme, ey ipekten iĢveli perde!
Çünkü kıvılcım oldum.
Yavrucuğum! Ahucuğum!
Kuduz kurt oldum.
Bağlaç Yinelemeleri
Mehdi E hevân-i Sâlis‘in Ģiirlerinde en çok rastlanılan yineleme unsuru, bağlaç ve edat
yinelemeleridir. Ehevân, Ģiirlerinde en çok ―ٔ‖, ―ّ‖ک, ―‖رب, ―‖ْى, ― ‖صیگغbağlaçlarını yinelemiĢ
ve bunları çoğunlukla önyineleme olarak kullanmıĢtır.
.ٔ اَضُْبک رغؿیضو
: گلذ- ثب گغیّ كبیض-ٔٔ ا
. آعی ایٍ ٔ ایٍ آعی،َّكت ٔ ٔیغا.يٍ ایٍ ٔیغاَّْب عا صٔؿذ يی صاعو
.ٔ كت عا صٔؿذ يی صاعو
.ٔ ایٍ ْْٕٕ ٔ دن دن عا
 يٍ صٔؿذ يی صاعو،ٍ آعی ًْی،ًٍْی
، كت ٔ ٔیغاَۀ ي هن،كت ي هن
(Sâlis, 1391, s. 67-68).ٔ كبیض ْغچّ ي هن عا
Ve üzgün bir Ģekilde korktum.
Ve belki de ağlayarak dedi:
-Gece ve virane, evet bu, evet.
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Ben bu viraneleri seviyorum.
Ve geceyi seviyorum.
Ve bu huhu ve hakhak sesini.
Bunu, evet bunu, seviyorum
Mutlak geceyi, mutlak gece ve viraneyi
Ve belki mutlak olan her Ģeyi.
Sonuç
Modern Ġran edebiyatının sembolist Ģairlerinden Mehdî Ehevân-i Sâlis, Ģiirle
ilgilenmeye baĢlamadan önce müziğe yönelmiĢ, ancak babasının tavsiyesiyle müzikle
uğraĢmayı bırakıp Ģiir yazmaya baĢlamıĢtır. Ehevân‘ın müziğe olan bu ilgisi Ģüphesiz Ģiirinin
musikisine etki etmiĢ olmalıdır ki Ehevân, Ģiirindeki ustalıkla kullandığı ahenk unsurları
okuyucunun dikkatini çekmektedir. Ehevân, Ģiir dilinin bir ahenk unsuru olan yinelemelere
Ģiirlerinde sıkça yer vermiĢtir. ġair, bu yinelemeleri gereğinden fazla ölçülerde yapmayarak
okuyucu yormadan, Ģiirinin inceliklerini göstermiĢtir. Ehevân, Farsçanın dil yapısından dolayı
ünsüz seslerin zaten çoğunlukta olmasından dolayı, Ģiirlerinde aliterasyondan asonansa göre
daha fazla istifade etmiĢtir. Ehevân, dize içi sözcük yinelemelerini ikizleme, zıt koĢut
yineleme ya da aynı sözcüğü tekrarlayarak bir dize oluĢturma Ģeklinde kullanmıĢtır. ġair
dizeler arası yinelemeleri ise önyineleme ve artyinelemeler ile oluĢturmuĢtur. Ehevân, sıkça
kullandığı bağlaç yinelemelerini de büyük ölçüde önyinelemelerle oluĢturmuĢtur, ayrıca Ģair
dize yinelemelerinden de yararmıĢtır.
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ERMENĠCE KAYNAKLARDA TÜRKÇEDEN ERMENĠCEYE GEÇEN
KELĠMELERLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR
Gaffar Mehdiyev

Özet
Bilindiği üzere, Selçuklu ve Osmanlı Devleti içinde yaĢayan Ermenilerin önemli bir
kısmının kendi dillerini unuttukları zamanlar olmuĢ, onlar ana dili olarak Türkçeyi
benimsemiĢlerdi. Bu nedenle Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Türkçe konuĢan Ermeni toplumu için
Ermeni alfabesiyle Türkçe yazılmıĢ romanlar, çeviriler, gazeteler, dini metinler, sözlükler ve
kılavuzlar meydana gelmiĢtir. Ermeni araĢtırmacı Hasmik Stepanyan‘ın Ermeni harfli Türkçe
yayınlardan bahis eden bibliyografik eserinde böyle yayınların sayısının 2 bini geçtiği ifade
edilmektedir.
Hasmik Stepanyan‘ın hazırladığı 1985‘te yayımlanan ―Hayadar Turkeren Kirkeri
Madenakidutyun‖- 1727-1968 (Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar Bibliyografyası 1727-1868) adlı
bir bibliyografisinde önemli ölçüde eserlerden bahsedilmiĢtir. Bu alandaki bir diğer inceleme
de ArtaĢes Kardasyan‘ın ―Madenagidutyun Hayadar Otar Lezvov Dıbagir Kirkeru (Yabancı
Dillerde Ermeni Harfli BasılmıĢ Kitaplar Bibliyografyası, Paris, 1987) adli eseridir.
Stepanyan‘ın kataloğunda 1167 kitabın kaydı vardır, ancak Stepanyan 2001‘de yayınladığı
―Hayadar Turkeren Graganutyuni‖ (Ermeni Harfli Türkçe Edebiyat) adlı çalıĢmasında, daha
sonraki incelemeleriyle bu sayının iki katına ulaĢtığına tespit ettiğini Katalogdaki bilgiler göre,
1727‘den 1968‘e kadar yaklaĢık elli Ģehirdeki iki yüzü askın matbaada Ermeni harfli Türkçe
kitap basılmıĢtır. Ermeni bilim adamlarından Kostanyants 1898 yılında yazıyordu ki, çağın
Ermeni aĢık ve Ģairlerinin yazdıkları Ģiirlerin mısraları içinde Türk kelimeleri bazen Ermenice
kelimelerden daha fazla teĢkil ederdi. Bunun nedeni o zamanlarda Türk dilinin tüm bölge
halklarının birbiri ile iliĢkilerinde esas dil olması ile alakalıdır. Kostanyants Ģair Tlgurantsi‘nin
örneğini veriyor. Tlgurantsi‘nin 1695 yılına ait bir nağmesinde 10 kıtadan 9‘u Türkçedir.
Ermeniceye Türkçeden geçen kelimelerle ilgili en kapsamlı araĢtırma Hraçya Acaryan‘a
aittir. O, Türk Dili Kurultaylarında (1902 ve 1926) sunumlar yapmıĢ ve Türk dilinden
Ermeniceye 4 binden fazla kelimenin geçtiğini belirtmiĢtir.
1902 yılında onun Moskova‘da Lazarev Enstitüsü tarafından tam ismi ―Türk dilinden
Ermeniceye geçen kelimeler Ġstanbul Ermeni halk lehçesinin Van, Karabağ ve Yeni Nahçıvan
diyalektleri ile kıyaslarken‖ olan kitabı (Ermenicesi: «Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի
հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ ՆորՆախիջեւանի բարբառներուն», Մոսկուա-Վաղարշապատ (1902) yayınlanmıĢtır. Adı geçen
kitapta ve onun 4 ciltlik ―Ermeni dilinin etimoloji sözlüğü‖ («Հայերէն Արմատական
Բառարան» (1926-1935) kitabında bunlardan geniĢ Ģekilde bahsetmiĢtir.


Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ermeni Dili ve Kültürü Bölümü.
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ÇalıĢmamızda Ermeni-Türk dil iliĢkilerinin bilinmeyen noktalarına da değineceğiz
Anahtar Sözcükler:Ermenice, Acaryan, Osmanlı edebiyatı, Türkçe metinler, Ermeni Türkçesi.

Armenian Researchers‟ Works on the Armenian Words of Turkish
Origin
Abstract
As it is known, there were times when a significant part of the Armenians living in the
Ottoman state forgot their own language and adopted Turkish as their mother tongue. Therefore,
the novels, translations, newspapers, religious texts, dictionaries and manuals written in Turkish
with the Armenian alphabet appeared in the Ottoman Empire for the Turkish-speaking
Armenian community. Armenian researcher Hasmik Stepanyan writes in her bibliographic work
that there are more than two thousands of publications in Turkish with the Armenian letters.
Hasmik Stepanyan has prepared the bibliography titled ―Hayadar Turkeren Kirkeri
Madenakidutyun- 1727-1968‖ (The Bibliography of Books in Turkish with Armenian Letters
1727-1868) that was published in 1985. Another book on the same topic titled
"Madenagidutyun Hayadar Otar Lezvov Dıbagir Kirkeru (Bibliography of Books Published in
Foreign Languages with Armenian Letters, Paris, 1987) was written by Armenian researcher
Artashes Kardashyan. About 1,167 books was recorded in Stepanyan's catalogue, but according
to Stepanyan‘s another work titled ―Hayadar Turkeren Graganutyuni‖ (Turkish Literature with
Armenian Letters), which was published in 2001, the number of books in Turkish with
Armenian letters had doubled. According to the catalogue, from 1727 to 1968, books in Turkish
with Armenian letters were printed in more than two hundred printing houses in fifty cities. In
1898, Armenian scientist Kostanyants wrote in his work that Turkish words sometimes
constituted more than Armenian words in the verses of the poems written by Armenian
minstrels and poets of that period. The reason for this is related to the fact that the Turkish
language was the common language of communication in the region at that time. Kostanyants
gives an example of the poet Tlgurantsi, whose nine books out of 10 written in 1695 were in
Turkish
The most comprehensive research on the words passed from Turkish to Armenian
belongs to Hrachya Adjarian. In his speech made at the Turkic Language Congresses (1902 and
1926), Adjarian stated that more than four thousand words passed from the Turkish language to
Armenian. As it is known, the book titled ―Words passed from Turkish to Armenian: while
comparing Istanbul Armenians dialect with the Van, Karabakh and New Nakhchivan ones‖
which was published by Lazarev Institute in Moscow in 1902 (In Armenian: «Թուրքերէնէ
փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի,
Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն», Մոսկուա-Վաղարշապատ (1902).‖
In our study, we will also touch on the unknown points of Armenian-Turkish language
relations.
Keywords: Armenian, Adjarian, Ottoman literature, Turkish texts, Armenian words of Turkish
origin.
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GiriĢ
Bilindiği üzere, Selçuklu ve Osmanlı Devleti içinde yaĢayan Ermenilerin önemli bir
kısmının kendi dillerini unuttukları zamanlar olmuĢ, onlar ana dili olarak Türkçeyi
benimsemiĢlerdi. Bu nedenle Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Türkçe konuĢan Ermeni toplumu
için Ermeni alfabesiyle Türkçe yazılmıĢ romanlar, çeviriler, gazeteler, dini metinler, sözlükler
ve kılavuzlar meydana gelmiĢtir. Ermeni araĢtırmacı Hasmik Stepanyan‘ın Ermeni harfli
Türkçe yayınlardan bahis eden bibliyografik eserinde böyle yayınların sayısının 2 bini geçtiği
ifade edilmektedir.
Türk dilinden Ermeniceye ve Ermeniceden Türkçeye kelimelerin geçmesi ile ilgili ilk
bilgiyi XVII. yüzyılda seyyah Evliya Çelebi hatırlatmıĢtır. Onun sefer kayıtlarında bu örnek
olarak sunduğu böyle kelimelerden onlarcası yer almıĢtı. Sonraları dilbilimci Robert Dankoff
―Çelebinin Sözlüğü‖ adlı eserinde bunlardan bahsetmiĢtir. Diğer bilim adamları da hem
Ermenistan‘da hem Azerbaycan‘da hem de Türkiye‘de Ermeniceden Türkçeye ve Türkçeden
Ermeniceye geçen kelimelerden bahsetmiĢler. Bunların içerisinde en kapsamlı araĢtırma
Hraçya Acaryan‘a aittir.
Acaryan kimdir? Ermeni bilim adamı, Profesör Hraçya Acaryan Ġstanbul‘da, kunduracı
ailede doğmuĢ, bir Ermeni Okulu'nda okumuĢ, Paris‘te, Sorbonne Üniversitesi‘nde yüksek
öğrenim görmüĢtü. O, 1917 yılında Paris‘te Ermeni Dilinin 13. Kongresinde yer aldı ve
dilbilimcilikle ilgili iki rapor sunmuĢtu. 1898‘de yüksek öğretimden mesleki mezun olduktan
sonra Kafkasya‘ya gelmiĢ ve kendini bilimsel çalıĢmalara adamıĢtır. Türkoloji ile ilgili
toplantılarda Türkçeden Ermeniceye ve Ermeniceden Türkçeye geçen kelimeler üzerine çok
sayıda çalıĢmaları olmuĢtur. Bir süre Erivan Devlet Üniversitesi'nde çalıĢan ve bilimsel ve
pedagojik çalıĢmalarını devam ettiren Acaryan Türk dilinin araĢtırılmasına önemli katkılarda
bulunmuĢtur. Hraçya Acaryan Türk Dili Kurultayları‘nda (1902 ve 1926) sunumlar yapmıĢ
ve Türk dilinden Ermeniceye 4 binden fazla kelimenin geçtiğini belirtmiĢtir.Bilindiği üzere
1902 yılında Moskova‘da Lazarev Enstitüsü tarafından tam ismi ―Türk Dilinden Ermeniceye
Geçen Kelimeler Ġstanbul Ermeni Halk Lehçesinin Van, Karabağ ve Yeni Nahçıvan
Diyalektleri ile Kıyaslarken‖ olan kitabı (Ermenicesi:«Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը
Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ ՆորՆախիջեւանի բարբառներուն», Մոսկուա-Վաղարշապատ (1902)yayınlanmıĢtır. Adı
geçen kitapta ve onun 4 ciltlik ―Ermeni Dilinin Etimoloji Sözlüğü‖ («Հայերէն Արմատական
Բառարան» (1926-1935) adlı kitabında bunlardan geniĢ Ģekilde bahis etmiĢtir. Tam adı
―Türk Dilinden Ermeniceye Geçen Kelimeler Ġstanbul Ermeni Halk Lehçesinin Van, Karabağ
ve Yeni Nahçıvan Diyalektleri ile Kıyaslarken‖ eserinin yazıldığı dönemde (1902 Türk dili
etkili bir dil idi ve Ermeniceye oldukça fazla kelime geçmesi yazılan eserlerden belli
oluyordu. Bu kitapta toplanan kelimelerin kökeni, etimolojisi, Ermeni dilinde seslenme Ģekli,
onun hangi bölgede hangi Ģekilde kullanılması geniĢ araĢtırılarak ortaya konulmuĢtur. Eserde
Türk dilinden Ermeniceye geçen kelimelerden söz edilmektedir. O, Ermeni halk dilinde olan
kelimeleri titizlikle toplayarak Ġstanbul ağzında konuĢulan kelimeleri sistemleĢtirmiĢ ve bu
kelimelerin Van, Karabağ ve Yeni Nahçıvan diyalektleri ile kıyaslamıĢtır. Sunacağımız
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çalıĢmada amacımız bu kıymetli eseri bilim dünyasına kazandırmaktır. Türk dilinin diğer
dillere, o cümleden Ermeniceye ne derecede etkili olduğunu anlatmaktır. Bu kitabın Türk
okurlarına tercüme edilerek sunulması neticesinde dilcilik alanında bir ilke imza atılacaktır.
Tanınan bilim insanı Hraçya Acaryan‘ın tespitleri ile Ermeni dilinin önemli bir bölümünün
Türkçe kelimelerden oluĢtuğu ve Türkçenin bu dilin yapılanmasındaki etkin faktörlerden biri
olduğu görülecektir. Bununla da bazı Ermeni yazarların ortaya attıkları yanlıĢ iddialara son
verilecektir. Eserin gelecekte Türkçeye çevrilmesinin çok büyük hizmet olacağı da
vurgulanmalıdır. Acaryan da araĢtırmalarında bildirmiĢtir ki, Ermeni alfabesi ile yazılı dil
olarak ortaya çikan eski Ermenice–Grabar‘da Türkçe kelimeler fazla olmasa da vardır, bu ise
o demektir ki 1071 Malazgirt savaĢından önce de bu coğrafyada yaĢayan Türklerin dilinden
Ermeniceye kelimeler geçmiĢtir. Acaryan adı geçen eserinin ön sözünde bunlara Ģöyle
değinmiĢtir:
―1. Türklerle Ermeniler arasında iliĢkiler Milat‘tan önceki yüzyıllara uzanıyor.
1021 yılında Tuğrul Bey‘in komutanlığında Türk akıncılar Ermenistan‘a dahil
oldukları tarihlerden baĢlıyor, Türkler Vaspurakan (Van‘ın eski adı)
arazisinden geçerek Nahçıvan‘a yaklaĢtılar, oradan da geri dönerek Persiya‘ya
(Ġran‘a) girdiler. Tuğrul Bey bütün Ġran‘ı kendi kontrolü altına alarak burada
Ġran Türk hakimiyetinin temellerini attı.‖
O Türkçeden Ermeniceye Milattan önce kelime alımını değerlendirirken bu arazilerde
daha önceki asırlarda da Türklerin yaĢadığını ve etkin bir kültüre sahip olduğunu ispatlamıĢtır.
Selçuklu Türklerin akınından sonra ise daha geniĢ coğrafyada bu dil etkin bir hale gelmiĢti,
Acaryan‘ın tespitleri ilginçtir.
―1042 yılında Tuğrul yeniden Ermenilerin yaĢadığı arazilere girdi, Nik
eyaletine yaklaĢtı, Ermeni Gagik B. Kralı mağlup ederek Vaspurakan‘a döndü.
Üçüncü kez 1047‘de Tuğrul yeniden bölgeye saldırdı, Van‘a girerek buradaki
yirmi dört kazayı iĢgal etti ve böylece onun yönetimi altındaki topraklar
VağarĢavan‘a kadar uzandı. Ertesi yıl ise – Türklerin dördüncü akını zamanı
onlar Pasen (Pasin) ve Garin‘e geldiler, Yegeğik‘in batısına kadar, Sper ve
Tayk‘ın kuzeyinden baĢlayarak Taron ve Haçvang‘ın, Hortsang‘ın güneyine
kadar olan bütün topraklara sahip oldular. Böylesi birkaç baĢarılı sefer yapan
Tuğrul Bey öldükten sonra diğer arazilerin fethini kardeĢi ve takipçisi
Alparslan‘a bıraktı, o da bu arazileri daha uzaklara-Kayseri‘ye kadar geniĢletti.
Onun oğlu ve varisi olan Melik ġah (1086-1092) ise bütün Ermenistan‘ı kendi
hakimiyeti altına aldı. Melik ġah‘ın ölümü ile burada diğer bölge halklarına ait
emirlikler yarandı, onlardan biri ġah Armen‘e kontrolünde olan Dvin, Ani ve
Kars (Van Gölü‘nün kuzey-batı çevresi) emirlikleri idiler.
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Bu emirlikler zamanında bir olay daha gerçekleĢiyor- bölgede Gürcülerin
istilası baĢlar, onlar Ermenistan‘ın Kuzey ve Doğu hisselerini farsların
ellerinden alırlar. Bu durum Moğol –Tatarların geliĢine kadar devam eder.‖1
Türk Ermeni iliĢkilerinin yalnız Selçuklu Türklerle sınırlı kalmamıĢtır ve Acaryan ciddi
Ģekilde araĢtırmıĢtır ve Moğol- Tatarların bu bölgeye geliĢinin Ermeni diline etkisi olmuĢtur:
―Ermenilerin Moğol- Tatarlarla iliĢkileri 1226 yılından baĢlar. Aynı yılda
Cengiz Han‘ın oğlu Celalettin kendi ülkesinden kaçarak Armeniya‘ya geliyor
ve her yeri yıkarak bu arazileri Ġkonion‘a (Konya) kadar tutar. Küçük Asya‘nın
yabancı halkları ile iliĢkiye girerek Latin hükümdarlarla ve Kilikya Kralı
Hetum‘la birleĢir, daha sonra bu suçu nedeni ile onu takip ederek Uzak Doğu
tarafa kovarlar‖.
Hraçya Acaryan‘a kadar da Türkçeden Ermeniceye geçen kelimeler araĢtırma konusu
olmuĢtur. Bilindiği üzere, Ermeni dili V. yüzyılda rahip Mesrob MaĢtots tarafından yaratılan
Ermeni alfabesi sayesinde yazı dili olarak ortaya çıkmıĢ ve geliĢim sürecinde üç evreden
geçmiĢtir: Eski Ermenice (V-XI. yy.), Orta Ermenice (XII-XVI. yy.) ve Yeni Ermenice
(XVII. yy.dan günümüze değin). Grabar (harfiyen: ‗yazı dili‘) terimiyle karĢılanan Eski
Ermenice döneminde baĢta Ġncil olmak üzere bazı dini tercüme eserleri ortaya çıkmıĢtır,
bunun arkasından çeĢitli alanlarda, özellikle tarihî konularda yazılmıĢ özgün yazılar meydana
gelmiĢtir.
Eski Ermenice olarak bilinen Grabar Kilise dili idi. Grabar‘ın kullanma çevresi çok dar
olduğundan Türk dilinin bu dile etkisi de az olmuĢtur. Ama yine de vardır. Haklı olarak
Azerbaycanlı araĢtırmacı Sarlan Hasanov kendisinin ―Ermeni Dilinde Azerbaycan-Türk
MenĢeli Sözler (XIII-XX Asırların Edebi Edebiyat Materyalleri ve Ermeni Dilinin Sözlükleri
Esasında)‖ adlı eserinde2 böyle kelimelerden bahsediyor. Örneğin: sen (sen), ğiz (kız), ben
(ben), keĢiĢ (ruhani), yoru (yürü), gyotur (götür-al), soz (söz-kelime), yazıxlarme (yazık
anlamında), tyagri (Tanrı),altın (altun), çezti (çözdü), xıltardı (hilas etti, kurtardı) vb. Bu
kelimeler Hovvannes Yerzngatsi‘nin Ģiirlerinden alıntıdır. Hovvannes Yerzngatsi ile aynı
çağda yaĢamıĢ Mhitar GoĢ, Hovhannes Tlguransi, Grigor Ahtamartsi, Mkrtıç NağaĢin,
Nahabet Kuçak‘ın da günümüze ulaĢan eserlerinde Türkçe kelimelere rastlandığı bir gerçekti.3
Bu kelimelerin edebi dile getirilmesinden önce onlar halkın dilinde kullanılmıĢtır. Bu,
Türklerin 1071‘den sonra değil, daha öncelerden bu arazilerde yaĢamasının da ispatıdır. Bu
kelimelerhakkında Sevortyan‘ın bu fikirleri de daha değerli ve önemlidir: ―…bu kelimeler
uzak asırlardan bu tarafa Ermeni konuĢma dilinde herkes tarafından kabul edilmiĢ
Türkizmlerdir‖4
1

«Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ համեմատութեամբ Վանի,
Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն», Մոսկուա-Վաղարշապատ (1902). s. 2.
2
Sarlan Hasanov Avtoreferat: ―Ermeni dilinde Azerbaycan-Türk menĢeli sözler (XIII-XX asırların edebi
edebiyat materyalleri ve Ermeni dilinin sözlükleri esasında) Bakü-2012, s. 6.
3
Levonyan K. Հայոց բարբերական մամուլը (Hayots Barberakan mamulı Ermeni Devri Basını)Erivan-1934.
4
Sevortyan E. V. “Turkizmı u rannih armyanskıh pisateley” – “Struktura i istoriya turkskih yazıkov” kitabı,
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V. yüzyıldan itibaren Ermenicenin Türk dili ile ilk teması söz konusudur, ama genel
anlamda Türk dilinin (o cümleden Kafkasya‘da yaĢayan Türklerin konuĢtuğu dilin)
Ermeniceye daha aydın ve aktif etkisi XII-XIII. yüzyıllardan baĢlamaktadır.
ÇağdaĢErmeni dilindeki Türkçe kelimelerini kullanma coğrafyasının geniĢliği böyle bir
fikir oluĢturmaktadır ki, birbirine uzun yıllar komĢu olarak yaĢamıĢ Ermeni ve Türk
halklarının birbirinin dillerinin de geliĢmesine katkıları olmuĢtur. 5
Dil kurultaylarından birinde Ermeni bilim insanı Prof. H.Acaryan, Fatih Sultan Mehmet
tarafından 1461 yılında Ermeni Patrikhanesi‘nin Ġstanbul‘a taĢınmasının Osmanlı yönetimi
altında Ermeni toplumu için dönüm noktasını teĢkil eden olay olduğunu söylemiĢtir. Onun
kanısınca bu olay Ermeni dilinin yok oluĢunun önünü almıĢtı. O zamana kadar Ermeni dili
bazı Anadolu köylerinde kullanılan ve acemi bir toplumun dili idi, hiçbir kültürel ve medeni
içeriği olmayan dildi. Fatih Sultan Mehmet Ermenilere hak ve hukuklar vermeseydi, bugün
Ermenilerden böylece, millet gibi, dillerinden de bir devletin dili olarak bahsedemeyecektik.
Ermenileri de Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun sınırları içerisinde yaĢayan diğer halkları da yalnız
Osmanlı Devleti korumuĢ ve onların tarih sahnesinden silinmesine izin vermemiĢtir.
ÇağdaĢ Ermeni dilcisi Armenuhi Srapyan ―Orta Çağda Ermeni Deyimleri‖ adlı eserinde
bazı kelimelerden bahsetmiĢtir. Bu kelimeler; çplax (çıplak), aralıx (aralık), fiĢenk (fiĢek),
çıban (çiban), çol (çöl), arabacı, çalağan, bic, alaca, tutek gibi kelimelerdir ki, bu kelimeler
bugün de Doğu ve Batı Ermenicede kullanılmaktadır. Ortaçağ Ermeni Ģairi Grigor
Ahtamartsi‘nin Ģiirlerinin bazı kıtaları tamamen Türkçedir.
Ճիկէրում քէապապ,կէոզում եաշի ղան,
Կէճէ վէ Կւունդուզէլարըմ ֆիրղան.
Ciğerim kebab, gozum yaşı ğan (kan),
Gece ve gyünduz elarim fırğan (fegan).
Veyahut,
Սուբհ ոı սեհերսին իւզուն նուրի նար,
Տօկերսին աղզինդան նէբատ ու շեքեր.
Subh u sehersin yuzun nuri nar,
Dökersin ağzından nebat- u şeker6
Ermeni bilim adamlarından Kostanyants 1898 yılında çağın Ermeni aĢık ve Ģairlerinin
yazdıkları Ģiirlerin mısraları içinde Türk kelimeleri bazen Ermenice kelimelerden daha fazla
olduğunu yazıyordu. Bunun nedeni o zamanlarda Türk dilinin tüm bölge halklarının birbiri ile
iliĢkilerinde esas dil olması ile alakalıdır. Kostanyants Ģair Tlgurantsi‘nin örneğini
veriyor.Tlgurantsi‘nin 1695 yılına ait bir nağmesinde 10 kıtadan 9‘u Türkçedir. Hem de bu
nağme dini içeriklidir, yani Hz. Ġsa‘nın Ģerefine yazılmıĢtır. XVII.ve XVII.Yüzyıllara ait
edebi örneklerde Türkizmlerin kullanılması oranının daha da arttığı görülüyor. Bu kelimeler
Moskova-1971. Sayfa 267).
5
Հ. Պետրոսյան, Հայ գիտնականներ, հրապարակախոսներ, ժուռնալիստներ, Երևան, 1960, էջ 263-273.
6
Sarlan Hasanov Avtoreferat: ―Ermeni dilinde Azerbaycan-Türk menĢeli sözler (XIII-XX asırların edebi
edebiyat materyalleri ve Ermeni dilinin sözlükleri esasında) Bakü-2012 s. 6.
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daha sonra Ermeni dilinde Ģair-Ģarkıcı NağaĢ Hovnata‘nın dilinden ―vatandaĢlık hakkı‖
kazanmıĢtır. Onun kullandığı dalu divana (deli-divane), sefil bağban, yanıx eĢx (yanık
aĢk), siyah surma (siyah sürme), naz anel (nazlanmak) vb. kelimeler bugün de Ermenicede
kullanılan ifadelerdir. Bu satırları dinlerken Ermeni de Türk de anlamakta hiç zorlanmaz:
Nazani, man garibam,
Tokma ğanım.
Ağam, sultanım,
Sultanım, canım.
Yeniçağ Ermeni edebiyatı da bu türlü örneklerle zengindir. XIX. yüzyılda Ermeni
yazarlar Haçatur Abovyan‘ın, Ağayan‘ın, ProĢyan‘ın eserlerinde de Türk kelimelerinin
kullanması Türkçenin Yeni Ermeni yazılı edebiyatına etkisinin ifadesidir. Daha sonra bu G.
Sundukyan, H.Tumanyan, A. Ġsahakyan, A.Sirvanzade‘nin eserlerinde çoğalmıĢtır. Yalnız
ProĢyan`ın yaratıcılığında 600‘den fazla Türkçe kelimenin kullanıldığını Ermeni araĢtırmacı
A.Kanalanyan da tespit etmiĢtir. Gazaros Ağayan Türk- Azerbaycan folklorundan daha çok
yararlanmıĢtır. O, aĢık Ģiirinin janrlarını Ermeni Ģiirine olduğu gibi getiren bir Ģahıs olarak
tarihe geçmiĢtir. Örneğin aval-ahır (evvel -ahır (son),diltarpanmaz(dilterpenmez-dildönmez),
muhammas (mühammas), destan, gazel, bayatı, dodakdeğmez (dudakdokunmaz) çeĢitlerini
Ermeni Ģiirinde kullanan ve onlar hakkında araĢtırmalar yapan yazardır. Eserlerinde Gazaros
Ağayan Ermeni diline çok sayıda atasözünün geçtiğini defalarca vurgulamıĢtır. Avetik
Ġsahakyan‘ın, Hovhannes Tumanyan‘ın, Aleksandr ġirvanzade‘nin Ģiir, roman ve
hikayelerinde böylesi yüzlercedir kelime mevcuttur. Sayat Nova yaratıcılığı ise Ermeni-Türk
dil iliĢkileri için en değerli örnektir. Birkaç dilde Ģiirler yazarak onları kendisi de ifa eden
Sayat Nova‘nın Ermenicesi sanki Türkçedir. Kayserili Büyük Mahcubi ve Küçük Mahcubi
adı ile tanınan aĢıkların yazıp okudukları nağmelerin bazen tamamı Türkçe olmuĢtur.7
Türk dilinin Ermeni diline etkisi Ermeni milletinden olan Ģahısların devletin önemli
görevlere üstenmesi nedeninden de baĢ vermiĢtir. Osmanlı arĢiv belgelerinde, Rusya,
Gürcistan ve Azerbaycan‘da bulunan belgelerde, Ermenice olan yazılarda bu durum aĢikâr
görünmektedir. Ermenilerden tercüman, vergi toplayıcısı, mimar, hazinedar, Meclis üyesi,
bakan, büyükelçi ve baĢka görevlere alınması neticesinde hakem Türk dilinde kullanılan
kelimeler mecburen Ermenilerce kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Osmanlı kültürüne ait yüzlerce
kelime ÇağdaĢ Ermeni dilinde bugün de kullanılmaktadır. Ermenilerin önemli görevlere
üstenmesi ise çok sayıda aristokrat Ermeni ailesinin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 8
Türk dilinde okur-yazarlığı olan Ermenilerin sayı oranının yıldan yıla arttığını Ermeni
araĢtırmacılar da tasdik etmektedir. Ermeni yazar ve tarihçiler, ünlü bilim adamları
Ortaçağdan günümüze Türk dilinde yazıp okumaya üstünlük vermiĢlerdir. Ġstanbul‘da
Ermenilere ait matbaalarda hem Ermenice hem de Türkçe kitaplar basılırken bu kitaplarda
Türk dilinin etkisi açık bilinmekteydi.
7
8

ArĢak Alboyacıyan. ―Kayseri Ermeni‘lerinin tarihi‖ (Ermenice) Kahire -1937
Levonyan K. Հայոց բարբերական մամուլը (Hayots Barberakan mamulı Ermeni Devri Basını)Erivan-1934
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Osmanlı sınırları içerisinde yaĢayan Ermeniler Türk diline önemle yaklaĢıyorlardı.
19.yüzyılda basılan Türkçe gazetelerde - Cerideyi-Havadis‘te, Takvimi-Vekai‘de TercumaniEfkar‘da Ermeni alfabesi etkinlik kazanmıĢtı. Arap alfabesini bilmeyen Ermeniler için bu
Gazeteler Ermeni Alfabesi ile basılarak dağıtılıyordu. Ġstanbul, Sivas, Bursa, Kudüs, Ġzmir ve
baĢka Ģehirlerde Ermeni harfleri ile Türkçe çok sayıda yayınlar yapılmıĢtır. 9
Ermenistan‘da Sovyetler Birliği zamanından baĢlayarakbu iĢin araĢtırılması yapılıyor.
Prof. Hasmik Stepanyan‘ın ―Հայատառ թուրքերեն պարպերական մամուլը
մատենակիտություն (Hayadar Turkeren Kırkeri Madenagidutyun 1727-1968. Ermeni harfli
Türkçe Kitapların Bibliyografisi - Erivan-1987 ) adlı kitabı bu alanda yapılmıĢ önemli
araĢtırmalardan biridir. Ermeni dilbilimciler Türkçe ve Ermenice basın tarihi ilgili çeĢitli
bulguları yayınlamıĢlardır.Erivan‘da 1987 yılında Ermeni harfli Süreli Yayınlar Bibliyografisi
(Հայատառ թուրքերեն պարպերական մամուլը մատենակիտական աշխատոթյուն) adlı
kitapta Ermeni-Türk dil iliĢkilerini içeren kıymetli belgeler yer almıĢtır. Yine de Prof. Hasmik
Stepanyan‘ın Ġstanbul‘da 2005 yılında bastırdığı kitapta (Հայատառ Թուրքերեն գրքերի և
Հայատառ Թուրքերեն պարպերական մամուլի մատենակիտություն Ermeni harfli
Türkçe Kitaplar ve Süreli Yayınlar Bibliyografisi) bu Ermeni harfleri ile Türkçe metinlerin,
yayınların daha çok olduğu görülmektedir. Bu yayınların sayısı yüzlerle ifade edilir. Bu
belgeler 300 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Petrosyan‘a göre Ermeni harfli Türkçe basılı
eserlerin temelleri 1727 tarihinde, basınınki ise 1840 yılında atılmıĢtır. Ermeni harfli Türkçe
olarak dünyanın yaklaĢık 50 Ģehrinde, 200 kadar basımevinde yayımlanan kitapların sayısı
2000‘i geçmektedir.
Son zamanların dilbilimcileri bu konuyu tartıĢmaktadır: Acaba, Ermeni dili hangi dil
grubuna daha çok yakındır? Belli ki, Ermenice Hint- Avrupa dil grubuna bağlıdır, ama Turan
etkisini taĢımaktadır. V. yüzyıldan baĢlayarak Anadolu‘da yaĢayan Türk toplumu ile, daha
sonra Moğol-Tatarlarla, Selçuklularla ve Osmanlılarla yüzyıllar boyu süren iliĢkileri bu dile
etkisini göstermiĢtir. Bu iliĢkiler sonucu Selçuklulardan ve Osmanlılardan daha öncelerde
Ermenilerin dillerine geçen bazı kelimelerin Türkçe olduğu kanıtlanmıĢtır. Bu iddiayı ortaya
koyan ünlü dilci Mordmann yazmıĢtır: ―Ben M.S. 4.5.6.7. yüzyıllarında Ermeni dilindeki
Turan unsurlarını gördüm‖.
O bu tür 23 kelimeden bahsederek IV. ve V. yüzyıllarda Ermeni diline geçtiğini
ispatlamıĢtır. Ermeni dilinin Türk etkisi ile sentaks yapısının da değiĢtiğini söyleyenler
arasında Mordmann da vardır.
Yapı itibarı ile Hint-Avrupa dil gurubuna ait olan Ermeni dili Türk dilinin etkisi ile
kendi dil üslubunu bile değiĢtirmiĢtir. Türkçenin Ermeni harfleriyle yazılması, Osmanlı
Ġmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Ermeniler tarafından 20. yüzyılın ortalarına
kadar oldukça yaygın bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Ermenilere hitap eden bazı resmi belgelerin
yanı sıra Ermeni harfli Türkçe bir edebiyat oluĢmuĢ, gazete ve dergiler yayımlanmıĢtır.
9

Ստեպանեան Հասմիկ ―Հայատառ Թուրքերեն գրքերի և Հայատառ Թուրքերեն պարպերական մամուլի
մատենակիտություն‖( Ermeni harfli Türkçe Kitaplar ve Süreli Yayınlar Bibliyografiyası. Turkuaz yayınları ,
Ġstanbul 2005)
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Ermeni alfabesiyle Türkçe eserler arasında Ermeni âĢıkların (Ermenice söyleyiĢiyle aĢuğ) Ģiir
ve destanları, hikâye ve romanlar, Batı dillerinden yapılan edebi çeviriler ve mezar taĢı
kitabeleri de bulunmaktadır.Ünlü Ermeni araĢtırmacı Gevork Pamukçyan'ın Türkçe
yayınlanmıĢ makale ve ansiklopedi yazılarının içinde Ermeni harfli Türkçe metinler üzerine
makaleler de bulunmaktadır. 29 makalede Pamukçyan, Ermeni alfabesiyle Türkçe yazılmıĢ
Ģiirleri, destanları, kitapları, gazeteleri, halk hikayelerini ve resmî belgeleri tanıtmıĢtır.
Bu hususları kötü yönden değerlendirenler de olmuĢtur ve benzer olumsuz
değerlendirmeler bugün Ermenistan‘da da vardır. Bazı Ermeni müelliflerden bunu Ermeni
milletine ve diline karĢı bir asimilasyon, hatta dil soykırımı olarak algılandığını söyleyenler
vardır. Onlar Ermeni diline Türk dilinin etkisinin, tesir dairesinin yoğun olduğu dönemlerle
ilgili araĢtırmaları da ortaya koyarak ÇağdaĢ Ermeni dilinde kullanılan Türk kelimelerinden,
anlamlarından ve Ermeni dilinin Ģekillenmesinde bu kelimelerin rolünden söz etmek zorunda
kalsalar da dildeki Türk etkisinin maksatlı olduğunu söylemekten çekinmemiĢlerdir. Osmanlı
döneminde Ermenice gazeteler basılırken Türklerin kullandığı Arap alfabesi ile okuma-yazma
bilmeyen Ermeniler için metinler Türkçe veriliyordu. Bu Ermeni toplumunun yararına
olmuĢtur. 19.yüzyılın 60-70‘li yıllarında Ermeni dilinde basılan gazetelerde Ermeni dilinde
verilen haberlerin yanı sıra Ermeni alfabesi ile Türkçe metinler de veriliyordu. Bu nedenle ki,
Ermenilerin büyük bir kısmı kendi dilini bilmiyordu, yalnız Türk dilinde konuĢuyor, yazıyor
ve okuyordu.
Dini inançlarına göre Gregoryan olan Kıpçaklar kendilerinden sonra Ermeni alfabesi ile
zengin yazılı bir miras bırakmıĢlardır. Ermeniler Kıpçak Türkçesini benimsemiĢ, evlerinde
Kıpçakça konuĢmuĢ, kiliselerinde Kıpçakça dua etmiĢler. Onların Kıpçakça eserler yazdıkları
araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir. Ortaya çıkarılan bu yazıların çoğu (dinî edebiyat, ilahiler,
dua kitapları, vaazlar, hayat hikâyeleri 1636-1680 yılı Kamenetsk-Podolsk Ermeni Kolonisi
Yıllıkları, 1519 Yılına Ait Ermeni Nizamnamesi, Ermenice-Kıpçakça Sözlük, Ermeni harfli
kıpçakca belgeler vb.). 1521-1669 yıllarında Ermeni Alfabesi ile fakat Kıpçak dilinde
hazırlanmıĢ ve günümüze dek ulaĢmıĢ 112 yazılı eser, yaklaĢık 25-30 bin sayfaya
ulaĢmaktadır. Bu el yazmalar Erivan‘da Mesrob MaĢtots adına Matenadaran Eski El
Yazmalar Enstitüsü‘nde, Viyana Milli Kütüphanesinde, Polonya‘da, VarĢova ArĢivinde
korunmaktadır. Matenadaran‘da korunmakta olan el yazmalar arasında 12 hayvanlı eski Türk
takvimi ve takvimdeki hayvan adlarını da içeren belge de mevcuttur. Kıpçakça olan, fakat
Ermeni alfabesi ile verilen metinler Ermeniler kendi dillerini unuttukları tarihi dönemlerde
yalnız Türkçeye üstünlük verdiklerinin ispatı idi. Ermenilerin alfabesi ve kullandıkları dil olsa
da onların Kıpçak-Türk dilinde yazıp okumayı tercih etmesi Türk dilinin etkisinin bir baĢka
kanıtıdır. Prof. Feridun Ağasıoğlu‘ya göre, tarihsel koĢulların zoru altında kalmıĢ Gregoryan
Kıpçaklar Türk mirasını Kilise vasıtası ile hayatlarına karıĢtırmıĢ, Ermeni alfabesinden
istifade etmek zorunda kalmıĢlardı. Bu hem de onunla ilgili olmuĢtur ki, Arap alfabesi kadar
zorluklar yaratmıĢtır.
Ermeniceden Türkçeye geçen kelimelerle ilgili son zamanlarda Ermenistan‘da
araĢtırmalar yapılmaktadır. Bu husus, 2007 yılında Erivan‘da Ermenice yayınlanmıĢ
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«Հայերենից փոխանցյալ բառեր թուրքերենի բարբարներում»(―Türk Diyalektlerinde
Ermeniceden AlınmıĢ Sözler‖)adlı kitapta yer almıĢtır.10 Daha önceleri ise yalnızca 16
sözcüğün kullanıldığı tespit edilmiĢti.
Acaryan‘ın Kitabından Örnekler:
-Ա (A) harfi ile baĢlayan kelimeler:
-a...
bir türlü çağrı ifade eder, kelimenin bir tarafı “fazla”, “maraklı” bir Ģey anlamına
geliyor. Batı Ermenicesinde ըսինք ա՜, դարինք ա՜, զարկինք ա՜, երկար ա՜ . Türk dilindeki
aynı anlamı vermektedir: dedik a,götürdük a, vurduk a, uzundur a (Acaryan H.)
aza (ազա) Yahudi Dini Meclisinin temsilcisi, Sinegogun üyesine verilen isimdir,
Arapcada olan azv-üye kelimesinin karşılığıdır, Türkçede vatandaşlık hakkı kazanmış ve
Türkçeden Ermeniceye geçmiştir.
Azarlamış (daha çok “azarlamiş ınel” şeklinde -ազրլամիշ
hastalanmak anlamında

ընել)– azarlamak-

Azadlama- ազատլամա -birisinin serbest bırakılması, Türkçede aynı anlamı
veriyor, Ermenicede kökü
“azad” olan bütün kelimeler (ազատ արձակել,
ազատուտյուն (özgür bırakmak, özgürlük vb.)Türkçeden alınmıĢ kelimeler olarak
kabul ediliyor.
Aziz(ազիզ) – birincisi “kutsal, temiz” anlamında kullanılmaktadır, ikincisi ise bir
baĢkasına müracaat Ģeklidir, Türkçede “beyim, ağam” anlamı veren kelimenin
karĢılığıdır.
Ağa (աղա)Türk dilinde aşiret reisi , büyük, halk temsilcisi, önder anlamında kullanılan
kelimedir, Ermenicede de aynı anlamı ifade ediyor.
Sonuç
Son olarak söylemek gerekiyor ki, bu kitap Türkçeye tercüme edilmemiĢ ve gereğince
değerlendirilmemiĢtir. Bu kitabın tercümesi dilbilimi için çok gereklidir. Ermeni dilbilimci
Hraçya Acaryan‘a ait bir fikri dikkati çekmek istiyoruz. O 1926 yılında adını Türkoloji
Kurultayı‘nda Ģöyle söylemiĢtir ve basılan kitabında da bu satırlar yer almaktadır:
―...Küçük Asya‘nın Batı bölgelerinde, Kıbrıs‘ta, Bulgaristan‘da, Doğu Rumeli‘de,
Romanya‘da ve Bessarabya‘da, Ġran‘ın ve Kafkasya‘nın bazı köylerinde
Türkçenin Ermeni dili üzerinde etkisi o kadar yaygınlaĢmıĢtı ki, Ermeniler kendi
ana dilini bile kaybetmiĢlerdi. Bu olay birkaç yüzyıl önce gerçekleĢmiĢtir.
10

Հասմիկ Ստեփանյան «Հայերենից փոխանցյալ բառեր թուրքերենի բարբարներում» (―Türk diyalektlerde
Ermenice‘den alınmıĢ sözler‖) Երեվան-2007
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Polonya Ermenileri 1530 yılından itibaren Ermeniceyi unutup Tatarca konuĢmuĢ
ve Ermeni alfabesi ile büyük bir Tatar edebiyatı yaratmıĢlardı. Kilise kitapları bile
Tatar diline tercüme edilmiĢti‖.11
Kaynakça
Abegyan M. Հայոց լեզվի սէնտակսիսը-Hayots lezvi sentaksisı (Ermeni Dilinin Sentaksı)
Erivan 1912.
Acaryan H.A. Հայոց լեզվի բադմությունը- Hayots lezvi badmutyunı (Ermeni Dilinin
Tarihi), Erivan-1951.
Acaryan, R.A. 1926, Pervıy vsesoyuznıy tyurkologiçeskiy syezd . Bakü,1926 st.152.
Amiryan, N.B. Օսմանյան Կայսուրությունում Թուրքալեզու հայ աշուղներ-Turkalezu hay
aĢuğner Osmanyan Gayssurutyunum (Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda Türk Dilli Ermeni
AĢıkları), Erivan 1991.
Ağasıoğlu, Ferudun. ―Türk Dilinin Ermeniceye Tesiri‖ makalesi, Ekspress (Bakü) gazetesi, 4
Eylül 2006
Sevortyan, E. V. ―O Nekotorıh Voprosah Ġstoriçeskogo Ġzuçeniya Tyurkskih Yazıkov‖,
Doklad na XXV Kongresse Vostokovedov, 1960, 0.75 p. l.)
Sevortyan E. V. ―Turkizmı u rannih armyanskıh pisateley‖ – ―Struktura
yazıkov‖ kitabı, Moskova-1971. Sayfa 267)

i istoriya turkskih

Stepanyan, A. Hayadar. Turkeren Kırkeri Madenagidutyun 1727-1968 (Ermeni Harfli Türkçe
Kitapların Bibliyografisi) Erivan-1987
Eren Hasan Türkçedeki Ermenice alıntılar üzerine Türk dil dergisi, Ankara 1995, sayı524
Hasanov, Sarlan. ―Ermeni dilinde Azerbaycan -Türk menĢeli sözler (XIII-XX Eserlerin Bedii
Edebiyat Materyalleri ve Ermeni Dilinin Lugatları (Sözlükleri) Esasında) Doktora Tezi, Bakü2012.
Ստեպանեան
Հասմիկ
―Հայատառ
թուրքերեն
պարպերական
մամուլը
մատենակիտական աշխատոթյուն‖(Ermeni Harfli Süreli Yayınlar Bibliyografisi,
Erivan,1987).
Ստեպանեան Հասմիկ―Հայատառ
Թուրքերեն գրքերի և Հայատառ Թուրքերեն
պարպերական մամուլի մատենակիտություն‖ (Ermeni harfli Türkçe Kitaplar ve
Süreli Yayınlar Bibliyografiyası. Turkuaz yayınları , Ġstanbul 2005).
Levonyan K. Հայոց բարբերական մամուլը (Hayots Barberakan Mamulı- Ermeni Devri
Basını) Erivan-1934.
Ղանալանյան Ա. «Պրոշյանը և բանավոր գրականությունը» Երևան-1938 էջ 11
11

Acaryan H.A. (Ermeni dilinin tarixi Hayots lezvi badmutyunı), Հայոց լեզվի բադմությունը- Erivan-1951

380

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

Աղայան Ղ. «Երկերը», Երևան -1952, էջ.128.
Mkrtıçyan Nerses «Հայերենից փոխանցյալ բառեր թուրքերենի բարբարներում» (―Türk
Diyalektlerde Ermeniceden AlınmıĢ Sözler‖) Erivan, 2007.
ArĢak Alboyacıyan. ―Kayseri Ermenilerinin Tarihi‖ (Ermenice) Kahire -1937.
Հ.Պետրոսյան, Հայ
գիտնականներ,
ժուռնալիստներ, Երևան, 1960, էջ 263-273.

հրապարակախոսներ,

Ġ.M.Dyakonov. Erməni dilinin tarixi barədə. ―Tarix-filoloji jurnalı‖.
20. V.Voskanyan. http://forum.hayastan.com/index.php?showtopic=28183.

381

Y.,1983

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

UDEAS

ANTĠK YUNAN EDEBĠYATI‟NDA BĠR COĞRAFYA TASARIM
ÖRNEĞĠ: AĠSKHYLOS‟TA PERS COĞRAFYASI
Esra Yalazı**
ORCID ID: 0000-0001-9708-6223

Özet
MÖ. 472‘de Antik Yunan tragedya ozanı Aiskhylos tarafından Atina‘da ilk kez
sahnelenen ―Persler‖ eseri ilk tarihsel tragedya olarak döneminin en büyük tarihi olayı olan
Pers-Hellen SavaĢları‘nı anlatır. Hellenlerin Persler karĢısında kazandığı zaferin anısına yazılan
bu eser, zamanının çok ötesinde bir etki yaratarak Antik Yunan kültürel kimliğinin ve bu
kimliğin karĢısında yaratılan Pers/öteki imgesinin inĢasında baĢvurulan önemli kaynaklardan
biri olur. Oyunda iki toplum arasındaki kültürel farklılığın ortaya koyulduğu boyutlardan birisi
de coğrafyadır. Ancak Aiskhylos‘un yaĢadığı dönemde bugün anladığımız anlamda bir coğrafya
biliminin varlığından söz etmek mümkün değildir. Zira o dönemin dünyayı anlamlandırma
biçimi siyasi, dini, felsefi ve hatta ontolojik bir çabadır. Bu çaba çerçevesinde Ģekillenen dünya
algısı ise bir tür beĢeri coğrafyadır. Bununla birlikte o dönemde oluĢturulan beĢeri coğrafya,
tarih içerisinde değiĢim geçirerek günümüz jeopolitiğine ve kültürel kimliklerinin inĢasına dahi
etkileri olan bir boyut kazanmıĢtır. O dönemde savaĢın tarafları olan Yunan anakarası ve Batı
Anadolu‘yu ifade etmek amacıyla kullanılan Avrupa ve Asya ifadelerine sonraki dönemlerde
sömürgeci amaçlarla yeniden baĢvurulmuĢ ve günümüzde dahi bu amaca hizmet eden kimlik
imgelerine taban oluĢturmaya devam etmektedir. Edebiyatın toplumların kültürel kimliklerini
inĢa etmede üstlendiği rol bakımından eĢsiz bir örnek olan Aiskhylos‘un Persler eseri aynı
zamanda coğrafya biliminin ortaya çıkıĢındaki nedenlerin açıklanması bakımından da önem
kazanmaktadır. Bu doğrultuda Aiskhylos‘un Persler eserinde ortaya konulan coğrafya tasarımını
anlamlandırabilmek için öncelikle Homeros‘un epik Ģiiri içinde geliĢen coğrafi kataloglama
yöntemi ve sonrasında Miletoslu düĢünürler Anaksimandros ve Hekataios ile devam eden
coğrafya çalıĢmaları ele alınacak. Daha sonra Aiskhylos tarafından alımlanan bu coğrafi
tasarımın, ozanın siyasi ideolojisinin bir unsuru olarak Pers ve Hellen toplumu arasındaki siyasi,
askeri ve kültürel farklılığı belirginleĢtiren Hellen ve barbar kimliğini oluĢturmak amacıyla nasıl
kullanıldığı gösterilmeye çalıĢılacaktır. Böylece destanlar aracılığıyla Homeros zamanından
baĢlayarak inĢa edilen mitolojik zihin haritalarının Aiskhylos ve sonraki yazarlarca kültürel
kimlikleri ayrıĢtırmada kullanımının bir süreklilik gösterdiğinin ve günümüzde dahi çekiĢmelere
konu olan politik coğrafya algısına nasıl dönüĢtüğünün ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Antik Yunan, Persler, Aiskhylos, kültürel kimlik, coğrafya.



Bu bildiri 2019 yılında Ankara Üniversitesi‘ne sunulan ―Aiskhylos , Herodotos ve Ksenophon‘da Persler‖
(Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ , Ankara, 2019) adlı doktora tezinden üretilmiĢtir.
**
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi , Dil ve Tarih -Coğrafya Fakültesi , Eskiçağ̆ Dilleri ve Kültürleri Bölümü ,
Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, eyalazi@yahoo.com; eyalazi@ankara.edu.tr.
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An Example of Geographic Design in Ancient Greek Literature:
Persian Geography in Aeschylus
Abstract
The play "Persians", which was staged for the first time in Athens by the ancient Greek
tragic poet Aeschylus in 472 BC, tells about the Persian-Hellenic Wars, the biggest historical
event of its period, as the first historical tragedy. Written to commemorate the victory of the
Hellenes over the Persians, this work creates an impact far beyond its time and becomes one of
the important sources referenced in the construction of the Ancient Greek cultural identity and
the Persian/other image created against this identity. One of the dimensions of the cultural
difference between the two societies in the play is geography. However, in the period when
Aeschylus lived, it is not possible to talk about the existence of a science of geography as we
understand it today. Because the way that period sensed the world was a political, religious,
philosophical and even ontological effort. The perception of the world shaped within the
framework of this effort is a kind of human geography. However, the human geography created
at that time has evolved in history and gained a dimension that has effects even on today's
geopolitics and the construction of cultural identities. The expressions Europe and Asia, which
were used to express the Greek mainland and the Western Anatolia, which were the lands of the
parties of the war at that time, were re-applied for colonial purposes in the later periods and
continue to form the basis for images of identity that serve this purpose even today. Aeschylus'
Persian work, which is a unique example in terms of the role the literature plays in constructing
the cultural identities of societies, also gains importance in terms of explaining the reasons for
the emergence of the science of geography. In this direction, in order to make sense of the
geography design put forward in Aeschylus' Persian work, first of all, the geographical
cataloging method developed in Homer's epic poem and then the continuing geography studies
with Miletos philosophers Anaximander and Hecataeus will be discussed. Later, it will be tried
to show how this geographical design, received by Aeschylus, was used as an element of the
poet's political ideology to create a Hellenic and barbaric identity, which materialized the
political, military and cultural differences between Persian and Hellenic society. Thus, it is
aimed to reveal how the mythological mind maps constructed starting from the time of Homer
through epics and used by Aeschylus and later writers, show a continuity in the use of cultural
identities and how they turn into the perception of political geography, which is the subject of
conflicts even today.
Keywords: Ancient Greek, Persians, Aeschylus, cultural identity, geography.

GiriĢ
Antik Çağ‘da kolonizasyon ve savaĢlar gibi çeĢitli sebeplerle farklı kültürler arası
karĢılaĢmalar sonucunda, bir topluluğun baĢka bir toplulukla benzerlik ve farklılıklarının ayırt
edilmesi ve bu ayrımın edebiyat ve sanat aracılığıyla ortaya konulması kültürel kimliklerin
inĢasını sağlamıĢtır. Bu doğrultuda Hubert Cancik‘in de iĢaret ettiği üzere Antik Yunan-Roma
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Uygarlıklarının en önemli özelliklerinden biri de yabancı kültürlere karĢı geliĢtirdikleri algı ve
temsillerdir (Spariosu, 2012:12). Yunan-Roma edebiyat ve sanatında yabancı kültürlere karĢı
geliĢtirilen algı ve temsiller aracılığıyla yaratılan kültürel kimlikler ve farklıklar üzerine
yapılan çalıĢmalar günümüzün etnoloji, etnografya, antropoloji gibi kültürel disiplinlerinin
ortaya çıkmasını sağlamıĢtır.1 Antik Çağ‘da topluluklar arası kültürel kimlik ve farklılıkların
ayırt edilmesinde savaĢların rolüne dair en iyi örneklerden biri Hellen-Pers SavaĢları‘dır.
MÖ. 490‘dan 450‘lere değin süren Hellen-Pers SavaĢları, Hellen (Yunan) toplumu
üzerinde büyük etkiler bırakarak her alanda toplumsal değiĢikliklere yol açmıĢtır. Perslere
karĢı kazanılan zaferler sonrası elde edilen maddi ve manevi değerler, Yunan Klasik Çağı‘nda
yaratılan baĢta edebiyat olmak üzere pek çok mimari ve sanat eserinde ele alınan en önemli
temalardan biri olmuĢ, Hellenlerin kendilerine ve öteki halklara dair algılarının ve kendi
kimliklerinin geliĢmesinde belirleyici olmuĢtur. Antik Yunan Tragedyasının ilk büyük ozanı
Aiskhylos tarafından MÖ 472‘de sahnelenen ―Persler‖ oyunu, Atina‘nın baĢı çektiği Yunan
donanmasının Salamis Adası önlerinde Pers Ġmparatorluğu‘nun büyük askeri gücüne karĢı
kazandığı zaferin kutlanması ve hatırlanması amacıyla yazılmıĢtır. Oyunun mekânı Pers
sarayında geçmekte, oyuncuları ise Pers ülkesinin ileri gelen kiĢilerinden oluĢmaktaydı.
Oyunda Perslerin yenilgisi ve Hellenlerin zaferi, sözde Perslerin gözünden aktarılarak, onların
Helenler hakkındaki düĢünceleri üzerinden aslında, Hellenlerin kendilerine ve o günkü
dünyaya dair algılarının bir yansıması verilmiĢtir. Bu oyunda Pers ve Hellen toplumlarının
devlet yönetimi, ordu, din ve kültür gibi pek çok alanda karĢılaĢtırılmasına tanıklık ederiz. Ġki
toplum açısından farklılıkların ortaya konulduğu ayırt edici bir diğer düzlem de coğrafyadır.
Aiskhylos‘un yaĢadığı dönem olan MÖ 5.yy.‘da bugün anladığımız anlamda bir
coğrafya biliminin varlığından söz etmek mümkün değildir. Zira o dönemin dünyayı
anlamlandırma biçimi siyasi, dini, felsefi ve hatta ontolojik bir çabadır. Bu çaba çerçevesinde
Ģekillenen dünya algısı ise bir tür beĢeri coğrafyadır. Bununla birlikte o dönemde oluĢturulan
beĢeri coğrafya, tarih içerisinde evirilerek günümüz jeopolitiğine ve kültürel kimliklerinin
inĢasına dahi etkileri olan bir boyut kazanmıĢtır. MÖ 472‘de ilk kez sahnelenen ―Persler‖
eseri, teması tarihi bir olay olan ilk tarihsel tragedya eserlerinden biridir. Bununla birlikte
oyunun, Salamis Zaferi‘nden sonra olası bir Pers tehlikesini savuĢturmak ve Hellen kentlerini
korumak için Atina liderliğinde kurulan Attika-Delos Birliği‘nin en ateĢli savunucularından
Perikles‘in hamiliğinde sahnelenmesi, Pers korkusunu kullanarak kurgulanan bu siyasi
oluĢumun propagandası için taĢıdığı değeri de ortaya koyar. Aynı siyasi propaganda yöntemi
daha sonra Roma döneminde de metus hostilis (düĢman korkusu) kavramı ile kullanılmıĢ ve
bu kavram günümüz uluslararası iliĢkiler pratiği içerisinde dahi ittifakların sıkılaĢtırılması
bağlamında değerlendirilen bir pratik halini almıĢtır. Bu bağlamda siyasi değeri edebi
değerinin üstüne çıkan bu eserin, arka planında sunduğu beĢeri coğrafya algısı bu sebepten
ötürü özel olarak incelenmeyi hak eden bir meseledir.
1

Hubert Cancik‘in, Antik Yunan ve Roma‘da yabancı toplulukların kültürel farklılıklarına dair geliĢtirilen
farkındalığın edebiyat, tıp ve sanat eserlerine yansımasına dair kapsamlı çalıĢması için bkz. Cancik, 2012: 123144.
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Ġnsanın yaĢadığı yeryüzünü ve onunla iliĢkisini inceleyen bugünkü coğrafya bilimi;
temelde fiziki ve beĢeri olarak ikiye ayrılmakta, fiziki coğrafya yeryüzünün oluĢumunun
doğal süreçleri üzerine odaklı iken beĢeri coğrafya ise yeryüzünü, insan yaĢamının toplumsal
ekonomik, kültürel, siyasal ve davranıĢsal süreçleri üzerinden incelemektedir. Aiskhylos‘un
yaĢadığı çağda coğrafya algısının yeryüzünün fiziksel özelliklerinden ziyade insan yaĢamına
odaklı olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim Aiskhylos da ―Persler‖ oyununda, o günkü yerleĢik
dünyanın hâkim gücü olan Persleri anlatırken ülkelerinin yeryüzü Ģekilleri, toprağının yapısı,
iklimi, suyu, havası gibi fiziki coğrafya özellikleri üzerinden anlatmaz. Aiskhylos, özellikle
Pers ordusunu oluĢturan halkların görünüĢleri, kılık kıyafetleri, silahları, geldikleri yerler ve
Hellas seferine giderken ve dönerken geçtikleri yerlerin anlatılması; Pers kentinin kralı,
sarayı, kurumları ve siyasi özellikleri üzerinden hakimiyet alanının betimlenmesi ve Pers
ülkesini oluĢturan halkların davranıĢsal özelliklerinin tasviri aracılığıyla bir beĢeri coğrafya
oluĢturmaktadır. Ozanın coğrafya tasvirleri incelendiğinde kendinden önceki ozan ve
düĢünürlerin yarattıkları kanona dayanan, mitolojik bakıĢ ile harmanlı bir coğrafi tasarım
geleneğini takip ettiği anlaĢılır. Bu nedenle, Aiskhylos‘un coğrafya tasarımını anlayabilmek
için, onun takip ettiğini düĢündüğümüz temel kaynakları incelememiz gerekir.
I. Hellenlerde Aiskhylos Öncesi Coğrafya Tasarımı
Hellenler‘de coğrafya tasarımına dair en erken kaynağımız epik Ģiirlere kadar uzanır.
Cole‘a göre (2010: 201 vd.) coğrafi söylem, baĢlangıçta Yunan Edebiyatı‘nın epik Ģiirleri
içinde yer alan ―katalog‖ formunda ortaya çıkmıĢtır. Böylece coğrafi tasarımı aktarmak
amacıyla epik Ģiirde yer verilen katalogların ilk kez Homeros‘tan itibaren (MÖ 8. yy.)
kullanılmaya baĢladığı gözlenir. Bunların ilk örneğini Homeros‘ta Akhaların ve Troialıların
askeri güçlerinin sayıldığı, Ilias‘ın ikinci kitabında yer alan ―Gemiler Kataloğu‖nda görürüz.
Burada Akhalar ve Troialıların askeri güçleri, nereden geldikleri belirtilerek sayılır; bu
sayımda, her iki tarafın kimliklerinin geldikleri coğrafi yer adlarıyla iliĢkilendirildiği bir
düzen içinde anlatıldıkları, tarafların doğu ve batı arasında adeta ikiye ayrılmıĢ gibi
konumlandırıldıkları anlaĢılmaktadır (Cole, 2010: 202).2 Coğrafi kataloglar sayesinde
topluluk isimleri ve yerleĢim yerlerinin daha rahat akılda kalması sağlanıyor ve böylece grup
kimlikleri vurgulanabiliyordu. Homeros kullandığı bu coğrafi düzenleme nedeniyle
Antikçağın ilk coğrafyacıları Pseudo-Skymnos (fr. 101) ve Strabon tarafından (1.1; 1.1.11)
coğrafya biliminin kurucusu olarak kabul edilmiĢtir (Cancik, 2012: 123).
Epik Ģiirde coğrafi tasarımlar için bir diğer kaynak, Hesiodos‘un ―Kadınlar Kataloğu‖3
(MÖ 8-7. yy.) adlı eseridir. Söz konusu kataloglarda yerel aile hanedanlıklarının tarihleri
anlatılırken soyları, geçmiĢ zaman kahramanlarının annelerine dayandırılıyordu. Bununla
2

―Gemiler Kataloğu‖nda Boiotialılardan baĢlayan Akhaların listesi, Thessalia‘da Pelion Dağı yakınında oturan
Magnesialılara kadar devam ederken (Hom. Il. 2.494-760) Troialılar‘ın listesi ise Ġda Dağı‘nda oturan halklardan
baĢlayarak Makedonia‘dan Likya‘ya kadar olan toplulukları kapsayan coğrafi bir alan sunar (Hom. Il. 2,815878). Bu iki katalogda yer alan halklar için Thessalia ve Makedonia arasında adeta büyük bir sınır çizilmiĢtir.
3
Hesiodos‘un ―Kadınlar Kataloğu‖ adlı eserinin coğrafya bilimine katkısına dair yorumları için bkz.: West,
1985: 164-171.
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birlikte yerel hanedanlıkların toprağı, mitler aracılığıyla coğrafi olarak yerel ve bölgesel
alanlara ayrılmıĢ mitsel haritalara yerleĢtiriliyordu. Böylece Hesiodos‘un ―Kadınlar Kataloğu‖
ile Homeros‘un ―Gemiler Kataloğu‖, dinleyicilerinin zihinlerinde yer adlarına ve etnik
adlandırmalara aĢina oldukları bu haritalar aracılığıyla coğrafi düzende alıntılanan yer ve
topluluk adlarını takip edebilmelerini sağlıyordu. Bunlar, daha sonra kentlerin kamusal
yaĢamının da düzenleyici bir parçası haline gelmiĢtir. Olimpiyat Oyunlarına katılanların
adlarının yer aldığı listelerde ve Atina‘nın müttefiklerinden topladığı vergi listelerinde de aynı
coğrafi katalog tekniğinin kullanıldığı anlaĢılmıĢtır (Cole, 2010: 202). Aslında bu söz konusu
mitsel haritaların, yani tanrılar tarafından hanedanlıklara bahĢedilen toprak aidiyeti algısının
yansımalarının günümüzün coğrafi sınır uzlaĢmazlıklarına bile temel olduğu söylenebilir.
Yunanlar, Ege ve adalarının adeta kendilerine binlerce yıldır Zeus tarafından verilen bir hak
olduğu inancını taĢırken, Ġsrail de kendilerine tanrıları Yehova tarafından vadedilmiĢ toprak
inancı üzerinden bugünkü jeopolitiği Ģekillendirmeye devam etmektedirler.
Aiskhylos‘un coğrafi tasarımlar konusunda etkilendiği baĢka bir kaynak ise MÖ 6.-5.
yy.‘larda Ionia‘da yaĢayan logographos denilen düzyazı yazarlarının eserleridir. BaĢlıca
mitoloji, tarih ve coğrafya alanlarında yazan bu yazarlar, Antikçağ kaynaklarının aktardığına
göre ilk kez bir coğrafya tasarımı ve dünya haritası çizme fikrini geliĢtirmiĢlerdir. Strabon‘un
Helenistik Dönem coğrafya ve matematik bilgini Eratosthenes‘ten aktardığına göre, kurucusu
Homeros kabul edilen coğrafya bilimiyle ilk ilgilenenler Miletoslu Anaksimandros ve
Miletoslu Hekataios olmuĢtur (Strab. 1.1.11). Thales‘in öğrencisi olan Anaksimandros (MÖ
6.yy.), metal bir levha üzerine yerin ve denizin çevresini çizerek yeryüzünü tam merkeze
oturttuğu ilk dünya haritasını çizmiĢtir (Diog. Laert. 2.1.2). DüĢünürün, ayrıca ―Yeryüzünün
Çevresi‖ (Periodos gēs) adlı bir çalıĢması olduğu aktarılsa da (Suda α, 1986), bu eser
günümüze kadar ulaĢamamıĢtır. Anaksimandros‘tan sonra gelen ikinci coğrafya bilgini
Miletoslu Hekataios (MÖ 6-5.yy.) ise aynı zamanda bir tarihçi olarak da kabul edilir.
Anaksimandros‘un haritasını geliĢtirdiği düĢünülen yazarın ―Yeryüzünün Çevresi‖ ya da
―Yeryüzü Tasviri‖ (Periodos gēs ya da Periēgēsis) adlı bir eseri ve okyanusla çevrili olarak
gösterdiği o günkü yerleĢik dünyayı yine metal bir levha üzerine çizdiği bir dünya haritası
olduğu bilinmektedir. Hellenistik dönemdeki yorumcular tarafından Hekataios‘un Periodos
gēs adlı eserinin, Asya ve Avrupa olarak ikiye ayrıldığı kabul edilir; ancak kalan fragmanlar
ve Herodotos‘un aktarımları üzerinden Hekataios‘un eserinde, yerleĢik dünyayı Asya, Avrupa
ve Libya olarak üçe ayırdığı ve çizdiği haritada da üç bölümlü bir dünya tasarımı
kurguladığına iliĢkin görüĢler de vardır. Nitekim Hekataios‘un dünya haritasının
Herodotos‘un tasvirinden alımlamalar yoluyla çizilen replikasında da yeryüzü Asya, Avrupa
ve Libya olarak üç kıta Ģeklinde gösterilmektedir. Ancak yine de bazı araĢtırmacılar
Hekataios‘un Libya‘yı Asya‘nın bir parçası olarak gördüğünü kabul ederek onun yerleĢik
dünyayı Asya ve Avrupa olarak iki kıtaya ayırdığına dair uzlaĢı içindedirler (Room, 2010:
216 vd., n.5).4 Diğer yandan Hekataios‘un çizdiği haritada ve eserinde Pers Ġmparatorluğu ve

4

Zira Herodotos da hem Libya‘nın hem de Mısır‘ın Asya‘nın kıyılarından biri olarak kabul edildiğini söyler
(Hdt. 4.41). Bununla birlikte tarihinin ikinci kitabında Mısır ülkesinin anlatıldığı kısımda Ionialıların ―bütün
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ona bağlı halklar ile Mısır, Hellas, Karadeniz ve Akdeniz kıyıları üzerine geniĢ yer verdiği
sanılmaktadır.
Herodotos ilk dünya haritasını çizen Ionialı bilginleri, adlarına değinmeden Asya ve
Avrupa‘yı eĢit büyüklükte gösterdikleri için biraz akıl dıĢı bularak eleĢtirir (Hdt. 4.36). Bu
bilginlerin o zamanki dünyayı, Asya ve Avrupa5 olarak ikiye ayıran düĢüncelerinin ardında
yatan güdü ise yine dönemin Ionia felsefesine özgü, her Ģeyi iki kutuplu olarak gören ve
maddeyi sıcak-soğuk, kuru-ıslak gibi zıtlara dayalı algılayan düĢünce sistemleri idi. Bu
filozofların coğrafi tasımlarını esinleyen Ģeyler hem kolonizasyon hareketleri hem de onların
zamanında karadan ve denizden yapılan gezilerdi. Bu eserlerde o günün coğrafyası fiziki
dünyadan çok etnografyaya önem vererek tam olarak yeryüzünün betimlemesinden ziyade
iskân edilen yerlerin (οἰκοσμένη γῆ) betimlemesine odaklanıyordu (Braun, 2004: 294; Cole,
2010: 203).
Eski Yunanca‘da γεωγραθία olarak bilinen (geographia) ve günümüzde ―coğrafya‖
olarak çevrilen terim, Antik Çağ‘da önce yeryüzünün tasviri, daha sonra MÖ 1.yy.‘dan
itibaren de ―harita‖ kelimesi yerine kullanılıyordu. Ionia‘da ortaya çıkan yeryüzünün tasviri
olan bu haritalar, Herodotos‘un aktarımlarından anlaĢıldığı üzere MÖ. 5.yy.‘da Miletos‘ta
günlük yaĢamda kullanılmaya baĢlamıĢtı. Miletos tiranı Aristagoras, Persler‘e karĢı yardım
için Spartalılara baĢvurduğunda; harita olduğu anlaĢılan bronz bir tableti de beraberinde
Sparta‘ya götürerek kral Kleomenes‘i ziyaret etmiĢtir. Kralı yardım için ikna etmek amacıyla
Perslere bağlı olan kentleri bu harita üzerinde göstererek onların zenginliklerini anlatıp kralı
etkilemeye çalıĢmıĢ, ancak Kral Kleomenes deniz yoluyla Ionia‘dan Sousa‘ya kadar gidilecek
yolun üç ay süreceğini öğrenince Aristagoras‘ı huzurundan kovarak (Hdt. 5,49-50) onun
yardım talebini geri çevirmiĢtir. Böylece Aiskhylos‘un ―Persler‖ eseri sahneleninceye kadar
geçen dönemde halihazırda bir dünya haritası çiziminin ve yeryüzünde yaĢayan halkları
coğrafyaya dayalı tasvir etme geleneğinin yerleĢtiğini öğrenmiĢ oluyoruz.
II. Aiskhylos‟ta Coğrafya Tasarımı
Yunan tragedyası üzerine çalıĢan önemli araĢtırmacılardan biri olan Hall (1989: 133),
Hekataios‘un ve bağlı olduğu geleneğin coğrafya tasarımlarının, Yunan tragedya yazarlarının
üzerinde büyük etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Bu coğrafi geleneğin etkisinin Aiskhylos‘un
yeryüzünü Asia, Avrupa ve Libya olarak üç parçaya böldüklerini‖ de aktarır ve bunu kabul edersek Mısır‘ın da
mutlaka bu bölümlemeye katılması gerektiğini ileri sürer (Hdt. 2.16).
5
Asya ve Avrupa kıtalarına adlarını veren Asia (Ἀζία) ve Eurōpē (Εὐρώπη) kelimelerinin mitolojik kökeni ise
Ģöyledir: Titan Okeanos‘la Tethys‘ün kızlarından biri olan Asia, bazı kaynaklarına göre Titan Ġapetos‘la evlenip
Atlas, Prometheus, Epimetheus ve Menoitios‘u doğurmuĢtur (Erhat, 1999: 61), ancak baĢka kaynaklarda
Asia‘nın Prometheus‘un annesi değil karısı olduğu söylenir (Hdt. 4.45). Ayrıca yine Okeanos‘un kızlarından biri
olan Libyē/Libya (Λιβύη) de Asia‘nın kız kardeĢi olarak bilinir. Avrupa‘nın mitolojik kökeni Eurōpē ise
Fenike‘nin Sur (Tyr) kentinin kralı Agenor‘un kızıdır. Herodotos‘un Tarihi‘nin baĢında Helenlerle barbarların,
baĢka bir deyiĢle Asya ve Avrupa halklarının çatıĢmalarının kaynağı olarak gösterilen kız kaçırma öykülerinin
baĢ karakterlerinden biri olan Eurōpē, Helenler ya da Giritli gemiciler tarafından kaçırılarak daha sonra Avrupa
kıtasına adını vermiĢtir. Kız kaçırma anlatıları için bkz. Hdt, 1.1-5.
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tragedyasına, özellikle de ―Persler‖ oyununa nüfuz ettiğini görürüz. Oyunun coğrafya tasarımı
açısından detaylı incelemesi yapıldığında ozanın, ―Persler‖ oyununun baĢlangıcından itibaren
Perslere ve Hellenlere ait coğrafyayı ayrıĢtırdığını ve o günkü coğrafyanın zıtlıklara dayalı bir
bakıĢ açısıyla bu iki toplum arasında adeta bölümlendiğine tanıklık ederiz. Coğrafi algının
yansıması oyunun giriĢinden itibaren baĢlar; Pers sarayının mizansen olarak kullanıldığı ilk
sahnede, saray danıĢmanları olduğu anlaĢılan yaĢlılar korosundan Perslerin sefere gittikleri
ülkenin Hellas (Yunanistan) olduğunu (Aischyl. Pers. 1-7) ve Hellas‘a giden Pers ordusunun
―Asya doğumluların tüm gücü‖nü (πᾶζα ἰζτὺς Ἀζιαηογενὴς) temsil ettiğini öğreniriz
(Aischyl. Pers. 9-12). Pers ordusunun Asyalı halklardan müteĢekkil olduğunu ima eden bu
dizeler, seyircinin Persler ile Asya kıtasını özdeĢleĢtirmesini sağlar.
Aiskhylos Pers ülkesi hakkında da bilgi verir; ancak ozan, ordunun Hellas‘a giderken
geride bıraktığı Pers ülkesini betimlerken büyük bir imparatorluk gözümüzde canlanmaz, bu
ülkeyi ―Perslerin kenti‖ olarak (ἄζησ ηὸ Περζῶν, Aischyl. Pers. 16; ayrıca πόλιν Περζῶν,
Aischyl. Pers. 511-512) adlandırır. Zira, Harrison‘ın da belirttiği gibi (2000: 41) Aiskhylos,
Pers toplumunu anlatırken kendisine Hellen kentini esas almaktadır, baĢka bir deyiĢle Pers
Ġmparatorluğunu Hellen polis‘ine indirgemektedir. Ozan Pers ülkesinin merkezi olarak Pers
kenti Sousa‘yı göstermekte (Aischyl. Pers. 16, 119, 535, 557, 682, 730) bununla birlikte
Ekbatana (Aischyl. Pers. 16, 535) ve Kissia surları (Aischyl. Pers. 17, 120) gibi yer adlarını
da anmaktadır.6 Pers ordusu bu kentlerde toplanıp Hellas seferine bu merkezlerden gitmiĢtir
(Aischyl. Pers. 16-18). Hekataios‘un «Yeryüzünün Çevresi» eserinden kalan fragmanlar ile
Aiskhylos‘un Persler oyununu karĢılaĢtıran çalıĢmalar sonucunda, ozanın Hekataios‘ta geçen
coğrafi yer adları ve topluluk isimlerinden etkilenmiĢ olduğunu söyleyebilmemiz mümkündür
(Hall, 1989: 75-76). Nitekim Hekataios‘un eseri Ionia ayaklanmasından (MÖ 499-494) önce
yazılmıĢ olduğu için Aiskhylos‘un ―Persler‖ oyunu sahnelenmeden önce Atina‘da edebiyat ve
düĢünce ortamında biliniyor olmalıydı.
―Persler‖ oyununun giriĢ kısmındaki coğrafi tasarıma devam edecek olursak ozan, bu
kez de Pers sarayındaki danıĢmanların ağzından Hellas seferine katılan Pers komutanlarının
ve Asyalı halkların isimlerini verir (Aischyl. Pers. 21-58). Bu kısım hem Homeros‘un
―Ilias‖ında (Hom. Il. 2.494-878, 816-77) geçen ―Gemiler Kataloğu‖nu andırmakta hem de
muhtemelen Hekataios‘un ―Yeryüzünün Çevresi‖ adlı eserinden etkiler taĢımaktadır.
Hekataios konusunda kaynağımız Herodotos‘tur. Nitekim Herodotos, Ionia ayaklanmasını
anlattığı bölümde ayaklanma öncesi Miletos‘ta yapılan bir toplantıdan bahseder. Bu toplantıda
Hekataios, Pers Kralı Dareios‘a bağlı kabileleri teker teker sayarak kralın gücünün ne denli
büyük olduğunu göstermiĢ ve krala karĢı savaĢ açmanın iyi bir fikir olmadığını belirtmiĢtir
(Hdt. 5.36). Aynı Ģekilde Aiskhylos da kral Kserksesle birlikte Hellas seferine katılan Pers
komutanları ve beylerini halkları ve geldikleri coğrafi yer adlarıyla birlikte sayarak askeri bir
katalog oluĢturur (Aischyl. Pers. 21-58). Bu katalog aracılığıyla Pers Kralı‘nın tüm Asya‘nın
Aiskhylos‘un Pers kentine bakıĢının daha ayrıntılı bir incelemesi için bkz . Yalazı, E. (2020), Klasik Çağ Hellen
Siyasi İmgeleminde Persler : Bir Kent-Devleti Tasavvuru, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(3), s. 17251727.
6
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kralı olduğu iĢaret edilerek Perslerin egemenliğinin sınırları oyunu izleyenlerin zihninde
belirir. Katalogda önemli Pers kentlerinin yanı sıra imparatorluğa bağlı coğrafi bölgeler de yer
alır; bunlar, Mısır, Memphis, Thebai, Babil, Lidya, Mysia, Sardeis gibi satraplıkların da
olduğu yer adlarıdır. Sefere katılanları betimleyen ―Tüm Asya‘nın hançer kuĢanmıĢ halkı
kralın ordu alayında eĢlik ediyor‖ ifadesi ile ozan, saydığı tüm Asya halklarını Pers coğrafyası
içinde göstermektedir. Oyunda deniz yenilgisine uğrayan Pers kuvvetlerinin sayıldığı kısımda
da bu yer adlarının tekrarlanarak (Aischyl. Pers. 302-331) söz konusu coğrafya içine Baktria,
Khrysa ve Kilikia da dahil edilir.
Oyun boyunca Asya kıtası ile Pers hakimiyet sınırları arasında toprak üzerinden bir
analoji kurulur. ―Pers toprağının çiçeği‖ (ἄνθος Περζίδος αἴας) olarak betimlenen Pers
Kralı‘nın askerlerini yetiĢtirenin Asya toprağı (τθὼν Ἀζιῆηις) olduğu özellikle vurgulanır
(Aischyl. Pers. 59-64). Pers Kralı‘nın hakimiyet alanının da bu toprak olduğu, onu betimleyen
―kalabalık Asya‘nın kızgın önderi‖ (πολσάνδροσ δ' Ἀζίας θούριος ἄρτων) ifadesinde bir kez
daha pekiĢtirilmiĢ olur (Aischyl. Pers. 73). Aiskhylos‘un Persleri ve Asya‘yı özdeĢ görme
eğilimi, Perslerin yenilgisini haber vermek üzere Sousa‘ya gelen habercinin hedef kitlesini
belirtirken de gözlemlenir: ozan önce, ―Asya‘nın bütün kentleri‖ (ἁπάζης Ἀζιάδος
πολίζμαηα) sesleniĢi ile vereceği haberin tüm Asya‘yı ilgilendirdiğinin altını çizer, sonra da
―ey Pers toprağı‖ (ὦ Περζὶς αἶα) diye seslenerek bu analojiyi devam ettirir (Aischyl. Pers.
249-250) ve yenilginin sonucunda Perslerin çiçeğinin (Περζῶν δ' ἄνθος) ezildiğini
betimleyerek Pers Kralı‘nın erkinin zarar gördüğünü ima eder (Aischyl. Pers. 251-252).
Yenilgi haberinden sonra saray danıĢmanları, Perslerin mevcut durumuna karĢılık Kral
Dareios zamanındaki görkemli devirlerini akla getirirler. Dareios‘un egemenliği altına almıĢ
olduğu kentleri sayarken de Aiskhylos, coğrafi bir sınıflandırmayı izleyerek kafasında o
günkü dünyanın belli bir haritası varmıĢ gibi yer adlarını yine coğrafi bir düzen içinde aktarır
(Aischyl. Pers. 864-903). Thrakia kentlerinden baĢlayan bu düzen, Hellespontos, Propontis ve
Bosporos‘u izleyerek Batı Anadolu kıyısına yakın adalar ve bazı Kyklad adalarıyla Kıbrıs ile
kentlerini ve sonrasında Ionia kıyılarındaki kentleri takip eder. Yapılan araĢtırmalar, söz
konusu bu coğrafi sınıflama ile Attika-Delos Birliği‘nin vergi veren kentlerini gösteren
listeleri arasında (M.Ö. 443‘ten itibaren bilindiği Ģekli ile) bir uyuĢma olduğunu
göstermektedir (Gow, 1928: 154-155). Bu doğrultuda Aiskhylos‘un kullandığı coğrafi
düzenin daha sonra vergi listelerini düzenleyenler tarafından da takip edildiğini söyleyebiliriz.
Diğer yandan, Aiskhylos‘un‘un diğer oyunlarında da tıpkı ―Persler‖ oyununda olduğu
gibi coğrafi bir düzen kullanarak Ionia geleneğinin kıtalararası ayrıma dayalı coğrafya
tasarımını takip ettiği (Cole, 2010: 203-204; Bacon, 1961: 45-63) anlaĢılmaktadır.
Aiskhylos‘un ―Zincire VurulmuĢ Prometheus‖ oyununda, Asya ve Avrupa kıtaları arasında
kurulan coğrafi ayrımı mitolojik öyküye kattığı görülür: Prometheus, Io‘ya izlemesi gereken
yolu anlatırken (Aischyl. Prom. Vinc. 729-735) onun Avrupa‘dan Asya‘ya geçerken Kimmer
Geçidi7 ile karĢılaĢacağını söylemektedir. Bu geçit, iki kıtayı birbirinden ayırdığı için
7

“Ardından tıpkı limanın mendireğinin dar boğazı gibi olan Kimmer Geçidi‟ne varacaksın, burayı cesur bir
kalple geride bırakıp Maiotis Kanalı‟ndan geçeceksin. Senin burayı geçişin ölümlüler arasında büyük ses
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doğaüstü güçlerle korunan ve geçerken dikkat edilmesi gereken bir yer olarak tarif
edilmektedir (Aischyl. Prom. Vinc. 790-805). Thrakia Geçidi (Aischyl. Suppl. 543-7),
Kolkhis‘te Phasis Nehri (Aischyl. Prom. Sol. fr. 191), Maotis‘te Tanais ve Kimmer Geçidi
(Aischyl. Prom. Vinc. 733-4) Aiskhylos‘un ―Persler‖ dıĢında diğer oyunlarında Asya ve
Avrupa arasında sınır olarak belirlediği geçitlerdir. Avrupa ve Asya arasındaki kıtalararası
zıtlığın Aiskhylos‘un ―Yalvarıcılar‖ adlı eserinde de oyunun arka planını Ģekillendirdiğini
düĢünülmektedir (Mitchell 2006: 211 vd.). Oyunda, Io8 ve onun soyundan gelen Danaus
kızlarının mitolojik olarak Argos hanedanlığı ile olan bağlarına karĢın Hellenler‘den farklı
olarak, Asya toprağına ait yer adları ve karakter özellikleri ile betimlendikleri gözlenmektedir
(Aischyl. Suppl. 544-6, 547-61; 234-7).
―Persler‖ oyununda ise Pers ordusunun Asya‘dan Hellas toprağına geçiĢinin sembolü
Helle boğazını (Hellēspontos) geçiĢ anlatısıdır (Aischyl. Pers. 65-72). Ozan, Helle boğazını
geçen kral ordusu için, sanki iki kent devleti (polis) arasındaki bir mücadeleyi anlatıyormuĢ
gibi, ―komĢu ülkeye geçerek‖ ifadesiyle, coğrafi mekânın değiĢtirilmesini baĢka bir deyiĢle
Asya ve Avrupa ayrımını siyasi bir sınır gibi göstermektedir. Ozana göre kıtalararası bu geçiĢ,
Perslerin boğazda gemilerden kurdukları köprülerle boğaza boyunduruk vurmak suretiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu geçiĢin betimlenmesi oyunda yinelenerek Pers ordusunun Asya ve
Avrupa‘yı temsil eden iki burnu karĢılıklı tutup bağlamak suretiyle ordunun Asya kıtasından
Avrupa‘ya geçtiği belirtilir (Aischyl. Pers. 126-132). Ancak diğer yandan, Pers ordusunun
coğrafi mekân üzerinde gerçekleĢtirdiği kıtalararası geçiĢin zorlama yoluyla yapıldığının
özellikle belirtilmesi Asya‘dan Avrupa‘ya geçiĢin doğala aykırı bir giriĢim olduğunu da
akıllara getirmektedir.
Zira Asya‘dan Avrupa‘ya geçiĢin kolay olmadığı, iki kıtayı birbirinden ayıran denizin
en dar olduğu geçit yerlerinin ancak fiziksel zorlama ile aĢılabildiği ve bu yerlerin tanrısal bir
koruma altında olduğu Aiskhylos‘un hem ―Persler‖ hem de ―Zincire VurulmuĢ Prometheus‖
eserlerinde özellikle vurgulanmaktadır. Geçidi aĢmanın fiziksel anlamdaki mühendislik
detayları9 Aiskhylos‘un üzerinde çok fazla durduğu bir konu değildir,10 iĢin ahlaki yanı ozanın
daha fazla odağında yer alır. Ozan, kıtalararası geçiĢin ahlaki açıdan değerlendirmesini
getirecek. Senden sonra burası, Bosporos olarak anılacak ve Avrupa toprağını geride bırakıp Asya kıtasına
ulaşacaksın.” (Aischyl. Prom. Vinc. 729-735)
8
Argos kralı Ġnakhos‘un kızı olan Io, Yunan mitolojisinde Zeus‘un sayısız aĢığından biridir, karısı Hera‘nın
kıskançlığından ötürü Zeus‘un bir ineğe çevirdiği Io, Hera‘nın baĢına musallat ettiği at sineğinden kaçarak
dünyanın dört bir yanını gezer, Avrupa kıtasından Asya‘ya geçiĢinde boğaza adını verir (Bosporos). Io‘nun
hakkında baĢka bir anlatı ise Herodotos‘un Tarihi‘nin giriĢinde Pers anlatıcılara atfederek aktardığı öyküdür.
Buna göre Herodotos‘un eserinin baĢında kıtalararası çatıĢmanın kökeni olan kız kaçırma öyküleri Io‘nun baĢına
gelenlerle baĢlar (Hdt. 1.1). Hellas‘ta Argos bölgesinin kralı Inakhos‘un kızı olan Io, Argos‘a gelen Fenikeli
gemiciler tarafından kaçırılarak Mısır‘a götürülmüĢtür. Io burada Zeus‘la birleĢmesinden Epaphos‘u doğurmuĢ
ve oğlundan ilerleyen soydan Libya ve sonraki alt kuĢaklarda da Aigyptos (Mısır) ve Danaos doğacaktır. Io‘nun
alt soyları arasında Agenor kızı Eurōpē de bulunmaktadır.
9
Kral Kserkses‘in Hellēspontos (Çanakkale Boğazı) üzerinden Avrupa kıtasına geçerken kurdurduğu köprünün
mühendislik açısından detaylı anlatımı için bkz. Hdt. 7.33-37.
10
Pers ordusunun Hellēspontos‘u (Çanakkale Boğazı) nasıl geçtiği Aiskhylos tarafından Ģöyle anlatılır: “Kentler
yıkan kral ordusu komşu ülkenin kıyısına çoktan geçti. Geçti Athamas kızı Helle‟nin boğazını, keten halatlarla
birbirine bağlı gemilerle, vurarak denizin boynuna birbirine perçinlenmiş boyunduruğu.” (Aischyl. Pers. 65-72,
ayrıca bkz. Pers. 745-748)
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oyunda Perslerin en saygın yöneticisi olarak gösterilen Kral Dareios‘a yaptırmaktadır. Yenilgi
içinde çaresiz kalan Perslere akıl vermek üzere Ölüler Ülkesi‘nden ruhu çağrılan (nekromani)
Dareios, karısı Kraliçe Atossa ile kendi mezarı baĢında konuĢup Hellas seferini ve yenilgiyi
değerlendirir. Oğlu Kserkses‘in Helle Boğazı‘na (Bosporos) boyunduruk vurarak Asya‘dan
Avrupa‘ya geçiĢini, bir akıl hastalığına tutulma hali olarak nitelemekte ve Bosporos‘u tutsak
etmekle gençliğin cehalet ve pervasızlığına yenik düĢüp, tanrılara karĢı gelerek haddini
aĢtığını dile getirmektedir (Aischyl. Pers. 739-751). Aslına bakılırsa, ozan tarafından Helle
Boğazı‘nın Persler ve Hellenler arasında aĢılmaması gereken tanrısal bir sınır olarak
gösterilmesinin ardında bu coğrafi sınırın iki farklı dünyayı birbirinden ayırması düĢüncesi
yatmaktadır.
Bu doğrultuda Persler‘in ve Hellenler‘in iki farklı dünyayı ve toplum sistemini temsil
etmesine iliĢkin düĢünce ―Persler‖ oyununda baĢka yerlerde de karĢımıza çıkar. Yenilgi
haberi saraya ulaĢmadan önce danıĢmanlarına oğlu hakkında gördüğü rüyayı anlatan Kraliçe
Atossa‘nın anlatısında Ksekses‘e tabi olan Perslerle, kralın hakimiyeti altına almak istediği
Hellen toplumu arasındaki toplumsal farklar yine coğrafya üzerinden anlatılır:11 Bu rüyada
Hellas (Ionia) toprağına giden Ksekses, aralarında anlaĢmazlık çıkan iki kızı dizginlemek için
boyunlarına boyunduruk takarak onları savaĢ arabasına bağlamak istemekte, ancak kızlardan
biri boyunduruğa razı olup koĢumu takarken diğeri koĢumları koparıp arabanın savrulup
kralın düĢmesine neden olmuĢtur. Kserkses‘in yenilgisinin ön habercisi olan bu rüyada, aynı
soydan gelseler de iki farklı yurdu temsil eden bu kızların gerek tabiatlarının gerekse
kıyafetlerinin farklılığı yine coğrafyaları ile iliĢkilendirilmiĢtir. Aiskhylos‘un Pers kıyafetleri
içinde uysal bir tabiatta resmettiği kızın yurdu barbar toprağıdır (γαῖαν βάρβαρον), Dor usulü
giyinmiĢ boyun eğmez tabiatlı olan kızınki ise Hellas‘tır (πάηραν Ἑλλάδα). Böylece ozanın
coğrafi yer adlarına bağlı olarak ilk kez dile getirdiği Hellen-barbar ayrımı, Persler ve
Hellenler arasında kurulan bir medeniyet ayrımına dönüĢtürülür. Persleri temsil etmek
amacıyla kullanılan barbar ordusunu (ζηράηεσμα βαρβάρων) Asya ile, Hellenleri ise Avrupa
ile özdeĢleĢtirme Dareios‘un saray danıĢmanıyla arasında geçen konuĢmada da yinelenir.
DanıĢmanın ordunun akıbeti hakkında kralına yönelttiği, “Tüm barbar ordusu geçmedi mi
Hellē boğazından aşıp Avrupa‟dan (Asya‟ya)?” sorusuyla, barbaros adlandırması ile
tanımlanan Perslerin, Avrupa toprağına ait olmadıkları bir kez daha vurgulanır (Aischyl. Pers.
798-799). Hellespontos‘un ötesinde yer alan Avrupa toprağı ise Hellen coğrafyasına aittir,
ancak nereye kadar uzandığı tam olarak net değildir. Böylece oyunda Asya ve Avrupa
coğrafyalarına aidiyet üzerinden geliĢtirilen Hellen-barbar ayrımı iki toplumun farklılıklarını
yansıtmak amacıyla artık bir medeniyetler ayrımına dönüĢecektir.
11

“Oğlum ordusunu toplayıp Ionia toprağını diğeri ise barbar toprağından yıkmaya niyet edip gittiğinden beri,
sürekli pek çok rüya görüyorum geceleri. Ama daha öncekilerden hiçbiri, bu kadar açık değildi dün gecekinden.
Dur anlatayım sana; Biri Pers rubasıyla, diğeri Dor tarzında kuşanmış güzel giyimli iki kadın göründü rüyamda
bana. Boy pos bakımından bugünkülerden uzun. Kusursuz güzellikte aynı soydan iki kız kardeştiler. Birinin
yurdu baba ocağı Hellas, kurada payına düşen. Diğerininki ise, barbar ülkesi. Anladığım kadarıyla rüyamda,
aralarında bir anlaşmazlık çıkmış ikisinin. Bunu fark eden oğlum onları yatıştırmak için savaş arabasına koşup,
boyunlarına koşum takarak dizginlemeye kalktı. Biri boynunu mağrurca uzattı, ağzını kolayca aldı gemi, diğeri
ise mücadele edip iki eliyle arabanın koşumlarını koparıp attı, dizginlerini koparıp arabayı savurdu var gücüyle.
Boyunduruğu da böldü ikiye.” (Aischyl. Pers. 176-196)

391

UDEAS

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya AraĢtırmaları
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi
Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu
20.10.2021 - 22.10.2021

Oyunda iki toplum arasındaki ayrımı daha belirgin hale getirmek için bu kez Pers
Kraliçesi Atossa‘nın gözünden Perslerin, Atina özelinde Helen dünyası hakkında bildikleri
sorgulanır. Aiskhylos bu noktada Salamis SavaĢı‘nda Atina‘nın baĢarısını daha da yüceltmek
için Pers karakterlere Atina hakkındaki düĢüncelerini söylettirir. Perslerin Atina ve Hellenler
hakkında aslında pek de bilgileri olmadığı ve Atina‘nın Pers dünyasına olan konumunun uzak
ve farklı bir coğrafya olduğunu belirtmek için özellikle “Şu Atina denilen yer, nerede, hangi
toprakta kurulmuştur?” (ποῦ ηὰς Ἀθήνας θαζὶν ἱδρῦζθαι τθονός; Aischyl. Pers. 231) ifadesi
kullanılır. Kraliçenin bu sorusuna cevaben danıĢmanlar, Atina‘nın Perslerin bildikleri
coğrafyadan ayrık ve uzak oluĢunu anlatabilmek için GüneĢ‘e karĢı konumunu esas alarak
“Ta uzakta, batıya doğru, Kral Güneş‟in battığı yerde” (ηῆλε πρὸς δσζμαῖς ἄνακηος Ἡλίοσ
θθιναζμάηων. Aischyl. Pers. 232) derler. Böylece ozan, Atina‘nın yerini güneĢin batıĢına ve
doğuĢuna göre konumlandırarak o günün dünyasında Helenlerin ve Perslerin evrenin iki faklı
ucunda olduğunu hissettirmeyi amaçlar. BaĢka bir deyiĢle Ionialı düĢünürlerin dünyayı Asya
ve Avrupa olarak ikiye ayıran düĢünme Ģekillerinin buradaki yansıması, Perslerin ve
Helenlerin coğrafyalarının güneĢe göre konumlanan doğu ve batı ekseninde gösterilmesi
yoluyla belirir.
Oyunda baĢından itibaren sadece Pers karakterlerin konuĢması ve Hellenlerin adlarının
geçmemesi özellikle dikkat çekmektedir. Ancak Helenlere ait olan coğrafi yer adlarının
kiĢileĢtirilerek ve yüceltilerek Perslerin karĢısında düĢman Hellenleri temsil ettikleri açıkça
anlaĢılmaktadır. Bu durum özellikle Salamis‘teki deniz yenilgisini Pers Sarayı‘na haber
vermek üzere gelen elçinin anlatısında izlenir: ―Acılı yas çığlıkları atın düşmanlara, tanrı
Persleri hezimete uğrattı. Ah ah, yazık mahvolan orduya. Ey Salamis adın kulaklarda en
büyük nefreti uyandırır. Ah Atina ah, andıkça seni inlerim. Atina adın nefret uyandırır
düşmanlarına, hatırlatır neler neler, pek çok Pers kadınını boş yere erkeksiz bıraktı”
(Aischyl. Pers. 280-289). Bu ifadelerde geçen Atina ve Salamis, Perslere hezimetin en
büyüğünü yaĢatan Hellenlerin en büyük kahramanlarıymıĢ gibi sunulur. Pers ordusunun
Salamis yenilgisinden sonra geri çekiliĢinde geçtiği diğer Hellen toprakları da aynı Ģekilde
kiĢileĢtirilerek Perslere karĢı düĢman bir coğrafya olarak gösterilir. Pers ordusunun geri
çekiliĢ rotasında karĢılaĢtığı Boiotia, Thessalia, Pangaion Dağı, Strymon Nehri ve Thrakia
gibi coğrafi yer adlarıHellenlerin müttefiğidir ve bu topraklar Perslere karĢı gösterdikleri
doğal zorluklarla adeta onlarla savaĢırlar. Zira bu geri çekiliĢte Pers ordusunun nerdeyse
tamamı Hellenlerin kendilerine uzak bilinmez bu topraklarında açlık ve susuzluktan ölecektir
(Aischyl. Pers. 480-488, 489-505, 506-514). Pers ordusundan geri kalanların kurtuluĢu ancak
kendi coğrafyalarına geçebildiklerinde gerçekleĢir. Thrakia da geçildikten sonra ölümden
kurtulabilen az sayıdaki kiĢi Perslerin kendi topraklarına varmayı baĢarır. “Ölümden
kurtulanlarsa Thrakē‟yi (Thrēkē) güçbela geçtikten sonra, son aşamasına geldiler
çekilişlerinin, sayıları pek azalmış olarak. Sonunda kendi buyrukları altındaki topraklara
vardılar” (Aischyl. Pers. 508-511). Böylece Thrakia‘nın Pers ve Hellenler arasında coğrafi
sınırlardan biri olarak verildiği de anlaĢılır.
Pers yenilgisinin anlatıldığı bu pasajlarda, Hellen gücünün, kiĢi isimleri üzerinden
verilmeyip coğrafi yer adlarının kiĢileĢtirildiği ve kahramanlaĢtırıldığı görülmektedir. Diğer
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yandan yenilen Perslerin topraklarına dönüĢ güzergahlarında ise yine Hellenlerin o günkü
zihin haritasında kabul gören bir coğrafi listeleme metodunun izlendiği anlaĢılır. SavaĢ
yolculuğu güzergâhının anlatıldığı pasajlarda da (Aischyl. Pers. 480-488, 489-505, 506-514)
belli bir coğrafi düzen izlenmektedir. Ozan sadece yolculukla ilgili bu anlatılarda değil aynı
Ģekilde daha önce değindiğimiz, Dareios‘a vergi ödeyen ve egemenliği altına giren kentleri
saydığı listede de coğrafi bir sınıflandırmayı takip etmiĢtir (Aischyl. Pers. 864-903).
Persler ve Hellenler arasında Asya ve Avrupa coğrafyalarına ya da doğu ve batı
eksenine göre konumlandırma yoluyla oluĢan farklılık ve ötekilik, yukarıdaki örneklerden de
görüldüğü üzere bu iki toplumun topraklarının da birbirine düĢman olduğu algısını yaratır.
Aiskhylos, bu düĢmanlığın da ötesine geçerek bu kez bu iki toplumun coğrafyalarının
karĢılaĢtırmasını birinin diğerine üstünlüğü fikriyle kurgular. Bu doğrultuda Aiskhylos‘un
Pers yenilgisi tasvirinde ordunun tamamı Hellenlerce ve onlara müttefik zorlu coğrafya
yüzünden kıyıma uğramıĢtır. Bunun sonucunda tüm erkekleri ölen ve ıssız kalan Asya
toprağı, erkeksiz kalmıĢ ve gücünü kaybetmiĢ Sousa ve Ekbatana kentleri ve erkeklerini
kaybeden Pers kadınları gibi imgeler oyunda ön plana çıkarılır (Aischyl. Pers. 115-119, 532545, 548-551, 730). Hatta daha yenilgi haberi saraya ulaĢmadan bile ordunun baĢına gelecek
yıkımdan duyulan endiĢe, “Bundan ötürü karalar bağlamış yüreğim, dehşet içinde
parçalanıyor. «Ah, yazık Pers ordusuna!» Erkekleri yitmiş Sousa kenti, bu feryadı duymasın
diye” ifadeleriyle dile getirilir (Aischyl. Pers. 115-119). Bununla birlikte ozan, bu ―erkeksiz
kalıĢ‖ imgesini daha ileri taĢıyarak Asya toprağını içine alan Pers coğrafyasının erkeklerini
kaybetmesinin Perslerin gücünü de yitirmesine yol açacağı tahmininde bulunur: “Asya
toprağının sakinleri, artık Pers yasalarıyla yönetilmeyecek ne de haraç verecekler artık
beylerin zoruyla. Yahut yere kapanıp Kral‟a tabi olmayacaklar. Mademki Kral‟ın gücü hepten
yok oldu. Baskı boyunduruğu çözülünce halk artık özgürce konuşacak.” (Aischyl. Pers. 584594)
Aiskhylos böylece Asya toprağının erkeksiz kalması yüzünden gücünü ve
savunmasızlığını ortaya koymuĢ olur, Perslerin bu haline karĢın Hellenler erkeklerinin gücü
sayesinde ayakta kalabilmiĢlerdir. Ozanın zihninde daha önce Marathon‘da da baĢarılı
olmalarının nedeni Hellenlerin erkeklerinin gücü sayesinde savunmalarının da iyi olmasıdır
(Aischyl. Pers. 348-349). Böylece tüm bu betimlemeler üzerinden Pers coğrafyasının
erkeksizliği ile Atina toprağının erkeksiliği karĢı karĢıya getirilmiĢ olur. Cinsiyet ayrımına ve
erkek üstünlüğüne dayalı bir bakıĢ açısı üzerinden Atina‘nın Persler karĢısındaki zaferini bir
kez daha vurgulamıĢ olur.
Sonuç olarak oyunda coğrafyayla ilgili olarak geçen pasajlara baktığımızda; Aiskhylos,
kendinden önceki epik gelenekteki coğrafi kataloglama pratiğini kullanmıĢ ve bunun üzerine
Ionia filozofları tarafından geliĢtirilen Asya Avrupa kıtası ayrımına dayalı dünya haritası
tasarımını gününün siyasi ortamında Persleri ve Hellenleri ayrıĢtırmak için kullanmıĢtır.
Ozanın Pers ülkesi ve sınırlarını, sefere katılan Persler‘in tanıtımı üzerinden vererek Persler‘e
ait coğrafyayı ve imparatorluğu Asya ile, Hellenlere ait coğrafyayı da Avrupa ile
iliĢkilendirdiği görülmektedir. Bu bağlamda Asya ve Avrupa ayrımının sınırı olarak boğazlara
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değinilmektedir. Ayrıca, oyunda Persler‘e savaĢta hezimeti getiren Hellen toprağına özgü
coğrafya ve yer adlarının, adeta kiĢileĢtirilerek Hellenler‘in yerine kullanıldıklarını görürüz.
Asya ile iliĢkilendirilen Pers toprağının yenilgiden ötürü erkeklerini kaybetmesi ile Persler‘in
savaĢ gücü arasında analoji kurularak Atina toprağı ile Pers toprağının karĢılaĢtırılması
sağlanır. Aiskhylos, eserde bu iki toprağın farklılıklarını vurgulayarak iki medeniyetin de
karĢılaĢtırılmasını sağlamıĢ oluyordu.
Aiskhylos‘un Asya ve Avrupa ayrımını etnik olmaktan çok siyasi bir sınır oluĢturmak
amacıyla kurguladığını söyleyebiliriz. Bunu Ion kentlerini Pers ülkesine ve Asya‘ya dahil
etmek suretiyle göstermektedir. Oyunda toprakların erkek ve kadın olarak tasvir edilmesi ise
Hellenler açısından bir üstünlük imgesi yaratmak, Persler açısından ise onları ötekileĢtirmek
ve küçümsemek için kullanılmaktadır. Oyunda bu iki toplum arasında yaratılan zıtlık ve
çizilen farklı dünya imajı coğrafi olarak da Asya ve Avrupa ayrımı ile örtüĢmektedir. Asya ve
Avrupa kıtasının insanlarını birbirinden farklı gören bu bakıĢ açısı daha sonra Herodotos
tarihinin tamamında, Hippokrates (Hippokr. de aer. 23) ve Aristoteles‘in (Aristot. pol.
1327b24-33) bazı eserlerinde de yer bularak Avrupa Edebiyatı‘na taĢınacaktır. Aiskhylos‘un
döneminde tamamen siyasi bir çerçevede kullanılan bu üstünlük imgesinin, modern
dönemlerde Oryantalizm çerçevesinde Batı‘nın Doğu‘ya olan kültürel ve medeni
üstünlüğünün vurgulanması amacıyla yeniden kullanıldığını söyleyebilmemiz mümkündür,
ancak bunu örnekler üzerinden ortaya koymak daha kapsamlı baĢka bir sunumun konusu
olmalıdır.
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Özet
Ġnsanlığın geliĢimiyle birlikte küreselleĢen dünyada ortaya çıkan değiĢimlerden birçok
alan etkilenmiĢtir. SavaĢ, göç, fetih, sömürgeleĢtirme, coğrafi yakınlık, sınırlar arası nüfus
hareketliliği, teknolojik geliĢmeler, kültürel, siyasî ya da ticarî iliĢkiler, evlilik, yabancı dil
öğrenme gereksinimi, devlet politikası ya da örnek alma, din, özenme gibi dünya gerçeklikleri
sonucunda ortaya çıkan kültürlerarası etkileĢim en fazla dil üzerinde kendini göstermiĢtir. Doğal
bir seyir olarak kabul edilen diller arası etkileĢimden, beslenmede kullanılan ürünlerin
üretiminden tüketimine kadar her aĢamasını, tarihini, yemek ve kültür arasındaki iliĢkiyi
kendine konu edinen gastronomi alanı da yeterince pay almıĢtır. Uluslararası temaslar
yoğunlaĢtıkça, iletiĢim teknolojileri geliĢtikçe giderek daha fazla araĢtırmacı dilsel bilincin
ulusal özelliklerinin araĢtırılmasına yönelik dil ve kültür etkileĢimleriyle ilgili interdisipliner
çalıĢmalara odaklanmıĢtır. Son on yılda en baĢta Amerika BirleĢik Devletlerinde, sosyal
bilimlerde gıdayla ilgili akademik çalıĢmalar için ortak kullanılan, Yeme-İçme Çalışmaları
(Food Studies) olarak ifade edilen yeni bir kavram oluĢturulmuĢtur. Yeme-İçme Çalışmaları,
sosyal bilimlerin antropoloji, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi, turizm, iletiĢim, arkeoloji, dilbilim,
psikoloji, iĢletme, ekonomi gibi alanlarına özgü araĢtırma teknikleri çerçevesinde
gerçekleĢtirilen gıdayla ilgili çalıĢmaları kapsamaktadır ve esas olarak gıdanın üretimden
tüketime kadar olan yolculuğundaki sosyal ve kültürel kodları kapsamlı olarak incelemektedir.
Bu interdisipliner çalıĢmada, Türkçenin etkilendiği diller ve en fazla etkilendiği iki dilden biri
olan Fransızcadan etkilenmesi (kaynaklara göre farklılık gösterse de Arapça ve Fransızcadan
Türkçeye geçen sözcük sayısı altı bin civarındadır) tarihsel boyutu ile ele alınacak; dilsel
etkileĢim yönüyle Türk gastronomisinde yer alan Fransızca terimler, gastronomi sözlükleri
taranarak, örneklerle irdelenecektir. Fransızcanın sözcük dağarcığının Türkçenin sözcük
dağarcığına ne ölçüde süzüldüğüne bakılarak, kültürel fikirlerin geliĢmesinde ve yayılmasında
oynadığı rol anlaĢılmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Dilsel etkileĢim, gastronomi, Türkçe, Fransızca.
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FRENCH TERMS IN TURKISH GASTRONOMY IN TERMS
OF LANGUAGE INTERACTION
Abstract
Many areas have been affected by the changes that have emerged in the globalizing world
with the development of humanity. Intercultural interaction, which emerged as a result of
phenomena such as war, migration, conquest, geographical proximity, cross-border population
mobility, technological developments, cultural, political or commercial relations, marriage, and
the need to learn foreign language, colonization, government policy, religion, and emulation
showed itself mostly on language. The gastronomy field, which deals with every stage, from the
production to consumption of the products used in nutrition, its history, the relationship between
food and culture, has also received a sufficient share from the interaction between languages,
which is accepted as a natural course. As international contacts intensified and communication
technologies developed, more and more researchers have focused on interdisciplinary studies of
language and culture interactions aimed at investigating national features of linguistic
consciousness. In the last decade, a new concept has emerged that is commonly used for
academic studies of food in the social sciences, most notably in the United States: Food Studies.
Foodstudies covers food-related studies carried out within the framework of research techniques
specific to social sciences such as anthropology, sociology, history, political science, tourism,
communication, archeology, linguistics, psychology, business, and economy. FoodStudies
mainly examine the social and cultural codes in the journey of food from production to
consumption. In this interdisciplinary study, the languages that Turkish is affected by and its
being influenced by French, one of the two languages that it is most affected by (although it
differs according to the sources, the number of words transferred from Arabic and French to
Turkish is around six thousand) will be discussed with its historical dimension; in terms of
linguistic interaction, French terms in Turkish gastronomy will be examined with examples by
scanning gastronomy dictionaries.By looking at the extent to which the vocabulary of French is
infiltrated into the vocabulary of Turkish, the role it played in the development and spread of
cultural ideas will be tried to understand.
Keywords: Language interaction, gastronomy, Turkish, French.

GiriĢ
Yunanca ‗mide‘ anlamında ‗gastro‘ ve ‗kural, kanun‘ anlamındaki ‗nomos‘
sözcüklerinden oluĢan gastronomi terimini ilk olarak Fransız Joseph Berchoux 1801‘de La
Gastronomie ou l'homme des champs à table (Gastronomi ya da tarlalardan masaya insan)
baĢlıklı uzun Ģiirinde kullanmıĢtır (chefsimon.com). Ġnsanın en temel ihtiyaçlarından, yemeiçme eylemlerine karĢılık gelen beslenmede kullanılan ürünlerin üretiminden tüketimine kadar
her aĢamasını, tarihini, yemek ve kültür arasındaki iliĢkiyi kendine konu edinen gastronomi
son yıllarda popüler bir çalıĢma alanı olarak ortaya çıkmıĢtır. Yenilebilir maddelerin hijyenik
olma Ģartıyla fakat insan sağlığına uygun olması Ģartı aranmadan, göz ve damak zevkine hitap
edecek Ģekilde yenmeye hazır hale getirilmesindeki her aĢama gastronominin çalıĢma alanına
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dahildir. Yiyecek-içecek hazırlamada insan beslenmesinin duyusal özelliklerini araĢtırma
amacıyla tatma, deneyimleme, anlama ve yazma çalıĢmalarının yanı sıra ürünleri hazırlama ve
sunuma sanatı; bir ülke ya da bölgenin özel lezzetlerinin nerede, ne zaman ve nasıl
yeneceğine rehberlik etme ve gastronomi rotaları belirleme çalıĢmaları da alan kapsamındadır.
Ayrıca ürün hazırlamadaki bölgesel farklılıkları ve hazırlanan ürünlerin biyolojik ve kimyasal
özelliklerinin moleküler gastronomi baĢlığı altında incelendiği çalıĢmaları da içeren
gastronomi interdisipliner bir alandır.
Son on yılda baĢta Amerika BirleĢik Devletlerinde olmak üzere, sosyal bilimlerde
gıdayla ilgili akademik çalıĢmalar için kullanılan Yeme-İçme Çalışmaları (Food Studies) gibi
yeni bir kavram oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢmalar, sosyal bilimlerin antropoloji, sosyoloji, tarih,
siyaset bilimi, turizm, iletiĢim, arkeoloji, dilbilim, psikoloji, iĢletme, ekonomi gibi alanlarına
özgü araĢtırma teknikleri çerçevesinde gerçekleĢtirilen gıdayla ilgili çalıĢmaları
kapsamaktadır (Samancı, 2020: 94). Bu çalıĢma, Türk gastronomi terimlerinde Fransızcanın
etkisini diller arası etkileĢim boyutuyla ele alarak Fransızcanın sözcük dağarcığının Türkçenin
sözcük dağarcığına ne ölçüde süzüldüğüne bakacak, kültürel fikirlerin geliĢmesinde ve
yayılmasında oynadığı rolü tahmin etmeye çalıĢacaktır.
Diller Arası EtkileĢim
Canlı bir organizma olarak değerlendirilen diller doğar, büyür, değiĢir, geliĢir ya da
geriler ve ölebilirler. YaĢadıkları süreç içerisinde baĢka dillerle etkileĢime girmeleri de olağan
bir durumdur. Bir dilin konuĢucuları, zorunluluk, ihtiyaç ya da özentiden kaynaklı olarak
diğer dillerden etkilenebilirler zira Karaağaç‘ın (1997: 499) ifade ettiği gibi, ―Toplum hayatı,
değiĢik yer ve zamanlara ait insanların birbirlerine kendi bilgilerini ve ürünlerini
sunmalarından ibarettir.‖ Edward Sapir‘e (1921) göre, diller, kültürler gibi nadiren kendi
kendilerine yeterler. Birtakım iliĢkinin gereklilikleri, bir dili konuĢanları, komĢu dillerle veya
kültürel olarak baskın olan dillerle doğrudan veya dolaylı temasa sokar. Bu iliĢki dostça veya
düĢmanca olabilir. ĠĢ ve ticaret iliĢkileri düzleminde ya da sanat, bilim, din gibi olguların
ödünç alınmasından veya değiĢ tokuĢundan kaynaklanabilir. Halklar arasındaki temasın
derecesi veya doğası ne olursa olsun, genellikle bir tür dilsel etkileĢimin doğması için
yeterlidir. Etki, çoğunlukla tek bir yönde ve yoğun bir Ģekilde çalıĢır. Bir kültür merkezi
olarak görülen bir halkın dilinin, doğal olarak, çevresinde konuĢulan diğer diller üzerinde,
onlardan etkilenmekten çok, kayda değer bir etki yaratması çok daha muhtemeldir. Çince
yüzyıllardır Korece, Japonca ve Annamite'nin (Vietnam dilinin eski adı) kelime dağarcığını
doldurmuĢ ancak karĢılığında hiçbir Ģey almamıĢtır. Ortaçağ ve modern zamanların Batı
Avrupa'sında, Fransızca, muhtemelen daha az ezici olsa da benzer bir etkiye sahip olmuĢtur.
Ġngilizce, Norman iĢgalcilerinin Fransızcasından çok sayıda kelime ödünç almıĢtır. Ancak
Ġngilizcenin Fransızca üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmamıĢtır. Bir dilin baĢka bir dil
üzerinde yapabileceği en basit etki, sözcüklerin ‗ödünç alınması‘dır. Kültürel ödünç alma söz
konusu olduğunda, iliĢkili sözcüklerin de ödünç alınmıĢ olma olasılığı her zaman vardır.
Kuzey Avrupa'nın erken dönem Germen halklarının, Romalılarla ticari veya savaĢla ilgili
temaslarından Ģarap kültürünü ve asfalt/taĢ döĢeli sokakları ilk öğrendiklerinde, bilmedikleri
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bir içecek olan ‗vinum‘, (Ġngilizce wine, Almanca Wein) ve bir yol türü olan ‗strata [via]‘
(Ġngilizce street, Almanca Strasse) gibi Latince sözcükleri benimsemeleri doğaldır. Daha
sonra, Hıristiyanlık Ġngiltere'ye girdiğinde, bir dizi iliĢkili kelime, örneğin ‗bishop‘ ve ‗angel‘
(piskopos ve melek) sözcükleri Ġngilizce'ye girmiĢtir. Süreç, günümüze kadar kesintisiz olarak
devam etmiĢ, her kültür dalgası dile yeni bir ödünç sözcük birikimi getirmiĢtir.
ÇeĢitli halkların sözcük dağarcıklarının diğer halkların sözcük dağarcığına ne ölçüde
süzüldüğüne bakılarak, kültürel fikirlerin geliĢmesinde ve yayılmasında oynadıkları rol büyük
ölçüde tahmin edilebilir. Genellikle ödünç almanın doğası ve kapsamının tamamen kültür
iliĢkisinin tarihsel gerçeklerine bağlı olduğu varsayılır. Sapir (1921)‘e göre, kültürün
taĢıyıcıları olarak ezici bir öneme sahip olan sadece beĢ dil vardır. Bunlar klasik Çince,
Sanskritçe, Arapça, Yunanca ve Latincedir. Bunlarla karĢılaĢtırıldığında, Ġbranice ve
Fransızca gibi kültürel açıdan önemli diller bile ikincil bir konuma düĢer. Bu tür alıntı
sözcüklerin dikkatli bir Ģekilde incelenmesi, kültür tarihi üzerine ilginç bir yorum oluĢturur.
Günümüzde Lingua Franca olarak kabul edilen Ġngilizcenin Türkçe ve diğer diller üzerinde
artarak devam eden etkisi de gözden kaçırılmamalıdır. 1950‘lerden bugüne, Ġngilizceden
Türkçeye öğrenme amaçlı ya da özenti yoluyla alınan sözcükler oldukça fazladır.
Türkçenin Etkilendiği Diller
Ural-Altay dil ailesine ait olan Türkçe tarihsel seyri içinde birçok dilin etkisinde
kalmıĢtır. Uygur Türkçesi döneminde Orta Asya'da Soğdların kullandıkları Ġran kökenli ölü
dil Soğdcanın ve Çincenin etkisinde kalmıĢ daha sonra bu dilsel etkileĢim farklı dillerden
sözcükler alarak devam etmiĢtir. Önce Budizm ve Manihaizm, bu dinler Türklerin gözünde
özentilik durumlarını yitirdiklerinde de Ġslamiyet bilgi alıntılarının Türkçeye girmesinde etkili
olmuĢtur. Budizm ve Manihaizm ile Türkçeye dahil olan birçok sözcük Ġslamiyet‘in
kabulüyle Türkçeden çekip gitmiĢtir. Daha çok göçebe bir toplum olan Orta Asya‘daki Türk
toplumu, Ġslamiyet‘in doğduğu yüzyıllarda, sınıflara ayrılmanın ve devlet kurma düzeyinin
eĢiğine gelmiĢtir. Ticaret, sınıflaĢma, ĢehirleĢme ve devlet kurma olaylarıyla birlikte, Türkçe
üzerindeki yabancı etkiler de kaçınılmaz olmuĢtur. 10. yüzyılda Ġslamiyet‘in kabulünden
sonra çok sayıda Arapça ve Farsça sözcük Türkçeye dahil olmuĢtur. Zira Türkçe, din ve bilim
dili olan Arapça ile edebiyat dili olan Farsçadan etkilenmiĢtir. Kur‘an dili Arapça olduğu için,
Ġslâm medeniyetinin dili haline gelen Arapça, Ġslâm‘ın hâkim olduğu ve Türk milletinin
yaĢadığı coğrafyalarda büyük ilgi görmüĢ; devlet ve bilim dili olarak kabul edilmiĢtir. Bilim
dili olarak Arapçayı kabul eden birçok Türk devleti Arapçaya, Arapça eğitimine çok önem
vermiĢtir. Medrese eğitiminin Arapçaya dayanması, dinî öğretilerin anlatılabilmesi için
Arapçanın çok gerekli olması, Arapça bilenlerin toplumda itibar görmesi Arapçanın asırlarca
önemini korumasına, Türkçe üzerinde de derin izler bırakmasına neden olmuĢtur. Arapçanın
bu etkisi XII. yüzyılın sonlarına kadar sürmüĢtür. Bu dönemden sonra Farsça önem
kazanmaya baĢlamıĢtır. Türk Dil Kurumu‘nun 2005‘te yayımladığı Güncel Türkçe Sözlük‘e
göre, Türkçenin en büyük lehçelerinden olan Türkiye Türkçesinde 104.481 söz varlığı
bulunmaktadır. Bu sözlüğe göre, Türkiye Türkçesinde 6.463 Arapça sözcük bulunmaktadır.
Arapça, yalnızca Türkiye Türkçesini değil Türkçenin bütün lehçelerini en fazla etkileyen,
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onlara en fazla sözcük veren dillerin baĢında gelmektedir. Arapçadan Türkçeye geçen
sözcükler daha çok dinî niteliktedir. (Özlük, 2019: 3; Oğuz, 2019: 1660; Dursunoğlu, 2014:
146-147; Sinanoğlu, 1999; Karaağaç, 1997: 500).
Arapça ve Fransızcadan sonra Türkçenin en çok sözcük aldığı dil Farsçadır. Türklerin
Ġran‘a komĢu olmaları ve Farslardan sonra Ġslamiyet‘i kabul etmeleri (Ġki yüzyıl sonra)
Arapçadan aldıkları anlam kopyalarının önemli bir kısmını Farsça üzerinden almalarına neden
olmuĢtur. Kur‘an, Ġslamî dönemin ilk Türkçe eserlerinden yaklaĢık yüz yıl önce Farsçaya
çevrilmiĢ olduğundan Ġslam kaynaklarından beslenen Fars geleneği din, dil ve edebiyatta hem
Türk dünyası hem de diğer Müslüman topluluklar için model oluĢturmuĢtur. Ġslami dönem,
Türk kültür ve edebiyat tarihinde Farsçadan yapılan çeviriler, uyarlamalar ve Farsça
modellerin örnek alındığı bir dönemdir. Ortak kültürel ve edebî eserler Türk-Ġran dil
iliĢkilerinin derinleĢmesine yol açmıĢtır. Bugün Türkçede, pek kullanılmayan ya da çok az
kullanılan sözcükler hariç 1300‘ü aĢkın Farsça kökenli sözcük mevcuttur. Arapça ve
Farsçadan etkilenme 18. yüzyılda geliĢmeye baĢlayan BatılılaĢma hareketine kadar devam
etmiĢtir (Eker, 2010: 198; Özlük, 2019: 5).
Türkçe-Fransızca yakınlaĢmasını, Kanunî Sultan Süleyman döneminde Osmanlı
Ġmparatorluğu ile Fransızlar arasında imzalanan antlaĢmada (1535) Fransızlara
kapitülasyonların verilmesiyle siyasi olarak baĢlayan Türk-Fransız iliĢkilerine dayandırmak
mümkündür. Kapitülasyonlar, bir dostluk antlaĢmasının yarattığı yakınlaĢma ortamında
verilmiĢ olan haklardır. Daha sonra Osmanlı Devleti‘nin gerileme dönemine denk gelen 18.
yüzyılda, Lale Devri‘nde (1718-1730) Batı kültür ve kurumlarına olan yoğun ilgi Osmanlı
Devleti‘nde BatılılaĢma hareketinin baĢlangıcı olarak kabul edilir. ÇağdaĢlaĢma ya da
modernleĢme gibi karĢılıkları olan BatılılaĢma, farklı toplumların birbirlerinden teknik, sosyal
ve kültürel yapıları almasına karĢılık gelen yenileĢme ve değiĢme hareketidir. Osmanlı
Devleti‘nin ekonomik, idarî ve askerî sıkıntılarla karĢı karĢıya kalması yöneticileri ıslahat
tedbirleri almak zorunda bırakmıĢtır. Avrupa ile kültürel iliĢkiler geliĢtirerek yenileĢme
amacıyla Yirmisekiz Mehmed Çelebi Fransa‘ya elçi olarak gönderilmiĢtir (1720). Mehmet
Çelebi, Fransa dönüĢü kaleme aldığı sefaretnamesinde dönemin Fransa‘sı hakkında önemli
bilgiler vermiĢtir. ġehirlerin fiziksel görünümlerini, saray ve bahçeleri, halı ve ayna
imalathanelerini, seraları, rasathane, matbaa, kilise, kale ve istihkâmları, opera ve
apartmanları, Parisli kadınları anlattığı eseriyle Batı‘nın sosyo-kültürel etkilerinin kısa sürede
Osmanlı‘da görülmesini sağlamıĢtır. Oğlu Said Mehmed Efendi ve Ġbrâhim Müteferrika‘nın
1727‘de Ġstanbul‘da matbaa kurmaları yenileĢme hareketinin en önemli göstergesidir. 1731‘de
sona eren Lale Devri‘nden sonra da Batı ile iliĢkiler devam etmiĢ, I. Mahmud, III. Mustafa ve
I. Abdülhamid dönemlerinde bilhassa Batı‘nın askerî yöntemlerinin uygulanmasına ağırlık
verilmiĢ, Batı ile olan iliĢkiler artmıĢ ve daimî elçiliklerin kurulması yaygınlaĢmıĢtır. III.
Selim döneminde Batı ile iliĢkiler artmaya devam etmiĢ, özellikle askerî alanda BatılılaĢma
çabalarına büyük bir hız verilmiĢtir. Batı ile iliĢkilerin baĢlamasından sonra Batı kültürünün
üstünlüğü Osmanlı aydınlarının büyük bir bölümü tarafından hızla kabul edilmiĢtir. Zihniyet
alanındaki bu değiĢimle birlikte sanattan edebiyata, giyimden mimariye kadar BatılılaĢma
yanlısı bir değiĢme meydana gelmiĢtir. Lale Devri ile baĢlayan BatılılaĢma hareketi 19.
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yüzyılda Tanzimat Dönemi ile artarak devam etmiĢtir. Ahmed Midhat Efendi Osmanlı
toplumunda en çok kullanılan sözcüğün Frenk (Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de
Fransızlara verdiği ad) usulü anlamındaki ‗alafranga‘ olduğunu belirtirken buna iĢaret etmek
istemiĢtir (Polatçı, 2011: 254-255; TDV Ġslam Ansiklopedisi, 1992: 148-149).
BatılılaĢma sürecinde Fransa model ülke seçilmiĢ; Fransızca baĢta olmak üzere batı
dillerinden Türkçeye bilim, teknik, askerlik gibi konularda sözcük geçiĢleri baĢlamıĢ, bu
durum günümüze kadar devam etmiĢtir. 16. yüzyılda verilen kapitülasyonlarla baĢlayan TürkFransız iliĢkileri 18. yüzyıldan sonra daha da artmıĢ, BatılılaĢma hareketi 1839‘da Tanzimat
Fermanıyla resmî olarak ilan edilmiĢtir. Tanzimat‘tan sonra Fransız Edebiyatının Türk
Edebiyatı üzerindeki etkileri baĢlamıĢ, Kara Harp Okulunda Fransızca zorunlu ders olarak
kabul edilmiĢ, 1838 yılında Tıp Okulunda Fransızca eğitim verilmeye baĢlanmıĢtır. Fransızca
eğitim verilen okullarda Fransız öğretmenler görev almıĢlardır. Fransızca gazete ve dergilerin
yanı sıra Osmanlı‘nın ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekayi (1831) Türkçe ve Fransızca olarak
yayımlanmaya baĢlamıĢtır. Edebiyat çevrelerince Flaubert, Balzac, Daudet gibi Fransız
yazarlar örnek alınmıĢtır. Namık Kemal, ġemsettin Sami, Ahmet Mithat gibi dönem yazarları
eserlerinde çokça Fransızca sözcük kullanmıĢlardır. 1853-1856 yılları arasında Rusya ile
Osmanlı Devleti arasındaki Kırım SavaĢı sonucunda galibi Osmanlı Devleti ile Rusya, savaĢ
sırasında askerî ve maddî destek alınan (Osmanlı tarihindeki ilk dıĢ borçlanma) Ġngiltere ve
Fransa arasında Paris antlaĢması (1856) imzalanmıĢ, kültür ve eğitim alanında Türk-Fransız
iliĢkileri artmaya devam etmiĢtir. Türk-Fransız iliĢkileri, Fransızca öğrenmek isteyen zengin
Türk gençlerinin sayısında artıĢa, Fransız modası, kültürü ve diline Türk toplumunda fazlaca
rağbet gösterilmesine, Fransızca konuĢabilmenin bir ayrıcalık olarak kabul edilmesine yol
açmıĢtır. DıĢiĢleri hizmetinde yabancı dil kullanan diplomatların yetiĢmesine ve Fransızca
eğitime önem veren II. Mahmut gibi yenilikçi Osmanlı padiĢahları, Fransızca öğrenilmesini
desteklemekteki temel amacın Fransızca öğrenmek olmadığını; Batı fenni ve tıbbını Türk
diline aktarmak olduğunu vurgulamıĢlardır. Tarihî seyri içinde iliĢkiler arttıkça bilim, kültür,
sanat ve edebiyat dili olan Fransızcadan Türkçeye sözcük geçiĢinin artması da kaçınılmaz
olmuĢtur. Hüseyin Rahmi Gürpınar, bazen Fransızcada yazıldıkları haliyle bazen de
Fransızcada okundukları gibi 6418 Fransızca kökenli sözcüğün Türkçeye dahil olduğunu
söylemiĢtir. (Oğuz, 2019: 1661; Gencer, bilimtarihi.org).
Bilgiler kaynaklara göre biraz farklılık gösterse de, Karaağaç‘ın Alıntılar Sözlüğü‟nde
(2015: 129), yabancı dillerden Türkçeye dahil olmuĢ sözcük sayısı aĢağıdaki gibidir:

DĠLLER

ALINANLAR

VERĠLENLER
TTT TÜRKÇ TÜRKÇE SÖZLÜK

Türkçenin Sözlüksel
ĠliĢkileri

Türkçenin Alıntılar Türkçe Verintiler
Sözlüğü
Sözlüğü

TDK Sözlüğü

Almanca

106

136

85

Arapça

5787

1802

6463
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Arnavutça

2

2413

1

Bulgarca

18

3995

8

Çekçe

-

185

-

Çince

10

218

3

Ermenice

17

3166

23

Farsça

1203

1696

1374

Fince

2

113

2

Fransızca

5858

73

4974

Ġngilizce

477

254

538

Ġspanyolca

50

85

39

Ġtalyanca

680

188

632

Latince

83

4

94

Macarca

19

1143

19

Makedonca

-

1749

-

Portekizce

8

34

3

Romence

2

1548

-

Rusça

42

1468

40

Sırp-Hırvat

3

3065

24

Urduca

6

232

-

Yunanca

476

2644

503

Genel

11533

7863

Sonuç
Diller, kültürler gibi nadiren kendi kendilerine yeterler. ĠliĢkiler gereği, bir dili
konuĢanlar, komĢu dillerle veya kültürel olarak baskın olan dillerle doğrudan veya dolaylı
temasa girerler. Bu iliĢki dostça veya düĢmanca olabilir; iĢ ve ticaret iliĢkileri düzleminde ya
da sanat, bilim, din gibi olguların ödünç alınmasından veya değiĢ tokuĢundan kaynaklanabilir.
Halklar arasındaki temasın derecesi veya doğası ne olursa olsun, genellikle bir tür dilsel
etkileĢimin doğması için yeterlidir. Özellikle savaĢ, göç, fetih, sömürgeleĢtirme, coğrafi
yakınlık, sınırlar arası nüfus hareketliliği, teknolojik geliĢmeler, kültürel, siyasî ya da ticarî
iliĢkiler, evlilik, yabancı dil öğrenme gereksinimi, devlet politikası, örnek alma, din, özenti
gibi dünya gerçeklikleri sonucunda ortaya çıkan kültürlerarası etkileĢim en fazla dil üzerinde
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kendini göstermektedir. Zorunluluk, ihtiyaç ya da özentiden kaynaklı olarak diller arası
etkileĢim kaçınılamaz bir sosyal gerçekliktir.
KiĢi ya da topluluklar, farklı tarihî ve coğrafî ortamlarda yaĢayan, farklı bilgilenme
yollarından geçmiĢ baĢka kiĢi ve topluluklardan, akraba ya da komĢu kavimlerden bir Ģeyler
öğrenir; bu öğrendiklerinin adlarını kendi diline taĢır; onların dillerinden alıntılar yaparlar.
Alıntılar öğrenme amaçlı olabildiği gibi öğrenme amacı taĢımayan, zorunlu iletiĢim
sonucunda ister istemez gerçekleĢen alıntılar ve özenti alıntılar da olabilir. Özenti alıntılar
daha çok gençler arasında yaygınlık kazanmıĢ; öğrenme amacı taĢımayan; ihtiyaçtan
kaynaklanmayan; yabancı dil kullanarak bilgili görünmeye, herhangi bir sosyal gruba dahil
olduğunu göstermeye, farklı görünerek dikkat çekmeye çalıĢanlarca kullanılan alıntılardır.
KiĢi ve topluluklar arasındaki iç ve dıĢ alıntılar, jest ve mimikten vurguya, sesten sözcük,
sözcük grubu ve tümceye kadar dilin her alanında görülebilmektedir (Karaağaç, 1997: 499502).
Tarihsel süreçte farklı dillerden etkilenen Türkçenin en fazla etkilendiği diller Arapça
ve Fransızcadır. Arapçadan etkilenmesi 10. yüzyılda Ġslamiyet‘i kabulünden sonra baĢlamıĢtır
zira Kur‘an dili Arapça olduğu için, Ġslâm medeniyetinin dili haline gelen Arapça, Ġslâm‘ın
hâkim olduğu ve Türk milletinin yaĢadığı coğrafyalarda büyük ilgi görmüĢ; devlet ve bilim
dili olarak kabul edilmiĢtir bu da Arapçanın Türkçe üzerinde derin izler bırakmasına neden
olmuĢtur.
Osmanlı Devleti‘nin gerileme dönemine denk gelen 18. yüzyılda, Lale Devri‘nde (17181730) Batı kültür ve kurumlarına olan yoğun ilgi Osmanlı Devleti‘nde BatılılaĢma hareketinin
baĢlangıcı olarak kabul edilir. Osmanlı Devleti‘nin ekonomik, idarî ve askerî sıkıntılarla karĢı
karĢıya kalması yöneticileri ıslahat tedbirleri almak zorunda bırakmıĢtır. Avrupa ile kültürel
iliĢkiler geliĢtirerek yenileĢme amacıyla Yirmisekiz Mehmed Çelebi Fransa‘ya elçi olarak
gönderilmiĢtir (1720). Mehmet Çelebi, Fransa dönüĢü kaleme aldığı sefaretnamesinde
dönemin Fransa‘sı hakkında önemli bilgiler vermiĢtir. ġehirlerin fiziksel görünümlerini, saray
ve bahçeleri, halı ve ayna imalathanelerini, seraları, rasathane, matbaa, kilise, kale ve
istihkâmları, opera ve apartmanları, Parisli kadınları anlattığı eseriyle Batı‘nın sosyo-kültürel
etkilerinin kısa sürede Osmanlı‘da görülmesini sağlamıĢtır. Kara Harp Okulunda Fransızcanın
zorunlu ders olarak kabul edilmesi, 1838 yılında Tıp Okulunda Fransızca eğitim verilmeye
baĢlanması, Fransızca eğitim verilen okullarda Fransız öğretmenlerin görev alması, Fransızca
gazete ve dergiler yayımlanması etkilenmeyi artıran diğer sebeplerdir. Batı ile iliĢkilerin
baĢlamasından sonra Batı kültürünün üstünlüğü, muhalif seslere rağmen, Osmanlı
aydınlarının büyük bir bölümü tarafından hızla kabul edilmiĢtir. Zihniyet alanındaki bu
değiĢimle sanattan edebiyata, bilimden tekniğe, giyimden mimariye kadar Fransa örnek
alınmaya baĢlanmıĢ; bireysel ve toplumsal yaĢam biçimi hızlı bir değiĢim içine girmiĢtir.
Özentinin de önemli bir faktör olduğu değiĢim sürecinde Fransızca öğrenmek isteyen
gençlerin sayısı artmıĢ, Fransızca bilmenin ve konuĢmanın ayrıcalık kabul edildiği bir döneme
girilmiĢtir. Bilim ve tekniğiyle birlikte Fransa‘nın sosyo-kültürel hayatı da benimsenmeye
baĢlanmıĢ, süreç, Fransızcadan Türkçeye binlerce sözcük geçiĢine yol açmıĢtır.
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Bu doğal seyirde gastronomi alanının da Fransızcadan etkilenmesi kaçınılmaz olmuĢtur.
Profesyonel mutfaklarda kullanılan yeni yemek adları, doğrama ve piĢirme çeĢitleri, mutfak
aletleri, çalıĢanların rütbeleri, pastacılık gibi konularda gastronomi ile ilgili birçok terim geçiĢi
bazen Fransızcada yazıldıkları haliyle, bazen Fransızcada okundukları gibi gerçekleĢmiĢtir.
Bazen de ‗blanch etmek (beyazlatmak), sotelemek, sote etmek (tavada kızartmak)‘, bisküvi
(biscuit) örneklerinde olduğu gibi, Karaağaç‘ın ifadesiyle, alıntının anlam yapısı dilin ses ve
anlam yapılarına uygun hale getirilerek, melez sözcük yapılarak veya alıntının anlam
yapısının alıcı dile morfem morfem kopyalandığı anlam aktarmaları yapılarak Türkçeye dahil
edilmiĢlerdir (2007: 502). Dilsel etkileĢim sonucunda sözcüklerin bir dilin sözlüğüne
girebilmesi için o dilin ses, Ģekil ve anlam bilgisi içerisinde erimesi gerekir. Yapılan sözlük
taramasına göre (Gastronomi Sözlüğü, 2020; gastromanya.com; yemek.com), Fransızcadan
Türk gastronomisine geçen terimlerden bazı örnekler alfabetik olarak verilmiĢtir. Sayısı
artırılabilecek örnekler, Türkçeye aktarılmıĢ biçimleriyle karĢılaĢtırılabilmesi açısından,
Fransızca yazılıĢlarıyla verilmiĢtir:
Aboyeur: Bağırarak seslenen, çağırıcı, seslenici. SipariĢleri anons ve koordine eden mutfak
görevlisi.
Absinthe: ÇeĢitli aromatik bitkilerin damıtılarak fermante edilmesiyle elde edilen, alkol oranı
yüksekbir içki.
Absorption: Sindirilen gıda maddelerinin bağırsak mukoza hücreleri aracılığıyla kana
geçmesi; gıdaların emilmesi.
Addition: Restoranda yenilen yemek için açılan hesap.
Aide cuisinier: Yardımcı aĢçı.
A la carte: Menüden seçerek sipariĢ ile yeme yöntemi.
A la jardinière: PiĢmiĢ sebzelerin (çoğunlukla havuç ve bezelye) karıĢımından oluĢan
garnitür.
A la king: Kırmızı biber ve mantar ile ve genellikle Ģarapla tatlandırılarak kremalı sosta
piĢirilmiĢ tavuk göğsü yemeği.
A la mode: Modaya uygun anlamına gelen sözcük grubu, mutfak terimi olarak ‗dondurma
ekli‘ anlamında herhangi bir tatlının dondurma eklenerek servis edilmesidir.
A la vapeur: Gıdaların buharda piĢirilme usulü.
A la Niçoise: Nice usulü anlamındadır. Bir garnitür tabağında bulunması beklenebilecek
malzemeleri tanımlayabilir. Bu anlamda malzemeler ançüez, siyah zeytin, kapari, sarımsak,
limon suyu ve domatestir.
Algérienne: Cezayir usulü. Tatlı patatesten yapılmıĢ, mantar Ģekline getirilmiĢ ve kızartılmıĢ
patates kroketleri.
Apéritif: ĠĢtah açıcı. Yemekten önce alınan, iĢtah açtığı düĢünülen Ģarap veya alkolden
yapılan içecek.
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Apprenti: Çırak.
Baguette: Ġnce, uzun ekmek.
Bain-marie: Isıtma, eritme veya sabit sıcaklığı sağlama amacıyla bir kabı kaynar ısıdaki suya
oturtarak içindekini ısıtma veya eritme yöntemidir. Bu iĢlemin yapıldığı aletin adı.
Bâtonnet: Yarım veya bir santimetre kare kesitindeki 4- 6 cm uzunluğunda olan doğrama
Ģekli.
Barbecue: Açık havada ızgara yapmak için odun kömürü yakılarak kullanılan cihaz ve bu
yolla piĢirme.
Biscuit: Bisküvi.
Bon filet: (Bazı hayvanların) omurgası boyunca uzanan etli ve yumuĢak et parçası.
Bouillon: Bulyon. Et suyu.
Bouquet garni: Yemeğe aromatik koku veren; pırasa yaprağı, maydanoz sapı, havuç parçası,
kekik ve defne yaprağından oluĢan iple bağlanmıĢ demet.
Brunoise: Çok küçük küp Ģeklinde doğrama Ģekli.
Brioche: Bir çeĢit çörek.
Buffet: Büfe.
Caffé: Kahve.
Canapé: Kanepe (Üzerine garnitür konulan ekmek dilimi).
Casserol: Tencere.
Chef de cuisine: AĢçıbaĢı.
Chef de partie: Kısım Ģefi.
Chiffonade: Özellikle yeĢil yapraklı sebzelerin rulo haline getirilerek yukarıdan aĢağı
dikaçıyla gelen sert bıçak darbeleriyle doğranması.
Commis de cuisine: Mutfak görevlisi.
Cognac: Konyak.
Consomme: Koyu et suyu.
Couvert: Yemek örtüsü.
Crêpe: Akıtma usulü ile piĢirilen yumurtalı hamur.
Croquettes: Kroket.
Croissant: Kuruvasan, Viyana çöreği.
Croutons: Çorbaların üzerine garnitür için konulan kızartılmıĢ ekmek parçacıkları.
Cuisine: Mutfak. Gıda hazırlama; yemek hazırlama sanatı.
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Demi glace: Fransız mutfağında temel bir sos türü.
Déjeuner: Öğlen yemeği.
Eau de vie: Üzüm dıĢındaki meyvelerin fermantasyonu ile elde edilen berrak, meyve tadı
hafif bir akollü içecek.
Etuvé: Yiyecekleri kendi suyunda piĢirme yöntemi.
Exécutive chef: Yönetici Ģef.
Entrée: Yemekten önce sunulan Ģeyler.
Flambé:Alkol içeren az miktardaki sıcak sıvıyı yemek üzerine döktükten sonra yemeği
alevlendirme iĢlemidir.
Friteuse: Fritöz.
Garniture: Et, balık gibi ana yemeklerin yanına süs olsun diye ya da onları tamamlamak için
konulan haĢlanmıĢ sebze, patates, piyaz, taze soğan vb. gibi yiyecekler.
Gâteau: Pasta, kek.
Haché: Ġnce kıyılmıĢ.
Hors d‟oeuvre: Baslangıç, meze.
Huile d‟olive: Zeytinyağı.
Huille de noix: Ceviz yağı.
Huitre: Istiridye.
Jardinière: Brunoise doğrama Ģeklinin biraz daha iri ve uzun olanı.
Julienne: Kibrit çöpü Ģeklinde, ince uzun doğrama Ģekli.
Lavatage: Yıkama.
Mariné: Gıda maddesini, yumuĢatma, lezzet ve koku verme amacıyla belli bir süre sıvı içinde
bekletme iĢlemi.
Macédoine: Sebze (jardinière) veya meyve karıĢımından oluĢan gıdalar.
Matignon: Sebzeler (havuç, soğan, kereviz) ve büyük küpler halinde kesilmiĢ çiğ jambon
bazlı mutfak hazırlığı.
Menu: Mönü, yemek listesi.
Millefeuille: Hamur türü.
Mijoter: Hafif ateĢte uzun süre piĢirmek.
Molle: YumuĢak kıvam.
Omlette: Omlet.
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Parfait: Mükemmel anlamına gelen, kremĢanti, yumurta ve meyveden yapılan, dondurmayla
servis edilen bir tatlı.
Pate sucrée: Tatlı hamur.
Patissier: Pastacı.
Paysanne: Bir santimetre kare yüzeyinde ve bıçak sırtı kalınlığında olan doğrama Ģekli.
Petit-déjeuner: Kahvaltı
Petit fours: Çayla yenen bisküvi.
Purée: Püre, ezme.
Réchaud: Yiyecekleri ısıtmak veya piĢirmek için kullanılan portatif mutfak gereci.
Rôti: Yüksek ateĢte piĢirilmiĢ et. Yüksek ateĢte su kullanılmadan piĢirme yöntemi.
Roulette: Düz ya da tırtıklı olarak hamur kesmeye yarayan yuvarlak ve döner bıçaklı mutfak
aleti.
Sorbet: ġerbet.
Soufflé: Yumurta akından, kabartılmıĢ fırın tatlısı.
Sous-chef: AĢçıbaĢı yardımcısı.
Table d‟hôte: Tabldot. Sınırlı sayıda ve önceden hazırlanmıĢ yemeklerin yer aldığı mönü.
Tartelette: Tek kiĢilik tart.
Tranche: Dilim.
Vichy: Paysanne doğrama Ģeklinden daha geniĢ, çapı 1- 2 cm olan yuvarlak ve bıçak sırtı
kalınlığında doğrama Ģekli.
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ĠRAN MEġRUTĠYET SONRASI ġAĠRLERĠNĠN ġĠĠRLERĠNDE VATAN
TEZAHÜRÜ
Doç. Dr. Soner ĠġĠMTEKĠN
ORCID ID: 0000-0002-1073-5129
Özet
Çoğu edebiyatçının, özellikle yaĢadıkları dönem içerisinde gerçekleĢen önemli siyasal ve
toplumsal olayları yansıttığı eserleri o dönemin birer aynası, tarihsel belgesi niteliğindedir.
Halkın arzusunu, ihtiyaçlarını dile getiren edebiyatçılar eserleriyle dönemde yaĢanan çoğu
olayın bir nevi kaydını tutmuĢlardır.
Yirminci yüzyılın baĢında Ġran‘da gerçekleĢen ‗MeĢrutiyet Ġnkılâbı‘ (1906) sadece
ülkenin siyasal ve toplumsal yapısını değiĢtirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda Ġranlı aydınları
dolayısıyla Ġran edebiyatını da derinden etkilemiĢtir. MeĢrutiyet Ġnkılâbı‘nın ardından, özellikle
ülkenin millî birliğinin sağlanması, Ġran‘ın içiĢlerine her daim müdahale eden Batılı devletlerin
egemenliğinden kurtulması, ülke halkının daha fazla özgürlüğe sahip olması, ülkenin geliĢmiĢlik
ve refah düzeyinin artması arzusunu taĢıyan çoğu dönem Ģairi, kendilerine görev olarak
benimsedikleri yenilikçi düĢüncelerinin beyanı için Ģiirlerini birer ügit aracı olarak
kullanmıĢlardır. Halkı bilinçlendirmek, insanların millî mücadeleye katılmalarını sağlamak
amacıyla Ģiir mazmunlarını değiĢtirerek, Ģiirin sosyal ve siyasal bir nitelik kazanmasını
sağlamıĢlardır. ġairlerin bazıları sadece yazınlarıyla değil aktif olarak siyasete de katılarak
mücadelesini bu alanda da sürdürmüĢ; hatta bu uğurda canlarını dahi feda etmiĢlerdir. Dönemin
en etkin Ģairleri arasında yer alan isimler Ģiirlerinde bu hassasiyet ve düĢünceyle vatan temini
kendilerince dile getirmiĢler, canı gibi sevdiği vatanlarını korumak ve gözetmek adına tespitler
yaparak, vatanın içinde bulunduğu kötü durumdan çıkabilmesi için Ģiirleri aracılığıyla çözüm
önerileri sunmuĢlardır.
Bu çalıĢmada, İran Meşrutiyet İnkılâbı‘nın genel bir tasviri yapılarak gerekçeleri ve
sonuçlarına dair kısa bir bilgi verilecek; bu dönemde yaĢayan, eserlerini bu dönem odaklı
kaleme alan ve vatan kavramını Ģiirlerinde kullanan Ģairlerden Ģiir örnekleriyle birlikte
bahsedilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ġran Edebiyatı, Ġran MeĢrutiyet Ġnkılâbı, Fars ġiiri, Vatan Kavramı.
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HOMELAND MANIFESTATION IN THE POEMS OF POSTCONSTITUTIONAL IRANIAN POETS
Abstract
The works of most of the writers, in which they reflect the important political and social
events that took place during the period in which they lived, are a mirror and historical
document of that period. In this context, the literati who expressed the desires and needs of the
people, kept a kind of record of most of the events that took place in the period with their works.
The 'Constitutional Revolution' (1906), which took place in Iran at the beginning of the
twentieth century, not only affected the political and social structure of the country, but also
deeply affected Iranian literature due to Iranian intellectuals. Especially after the Iranian
Constitutional Revolution, most of the poets of the period, who wanted to ensure the national
unity of the country, to get rid of the hegemony of the Western states that always interfere in its
internal affairs, to have more freedom for the people of the country, to increase the level of
development and prosperity, wrote their poems to declare their innovative ideas that they
adopted as their mission. They used it as propaganda. In order to raise the awareness of the
public and to enable people to participate in the national struggle, they changed the poetic
metaphors and enabled the poem to gain a social and political character. Some of the poets
continued their struggle in this field not only with their writings but also by actively
participating in politics for this cause; they even sacrificed their lives for this cause. Some of the
most influential poets of the period had expressed the perception of homeland in their poems.
They made determinations in order to protect and watch their homeland, which they loved
dearly, and offered solutions for the country to get out of the bad situation it was in through
their poems.
In this study, a general description of the Iranian Constitutional Revolution will be made
and brief information will be given about its reasons and results; in this article, the perception of
homeland in the poems of the poets who lived in this period and wrote their works focused on
this period will be mentioned with examples.
Keywords: Iranian Literature, Iranian Constitutional Revolution, Persian Poetry, the Concept of
Homeland.

GiriĢ
Ġnkılâp kavramının ―yanlıĢ, yozlaĢmıĢ, tatmin edici olmayan Ģeylerin iyileĢtirilmesi ya
da toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek amacıyla yapılan köklü değiĢiklik‖
gibi tanımları vardır (TDK). Dünyada gerçekleĢen her inkılâp gibi Ġran‘da yaĢanan Meşrutiyet
İnkılâbı‘nın da bazı sebepleri vardır. Gene R. Garthwaite, Kaçar Hanedanlığı‘nın hüküm
sürdüğü yüz otuz yılın daima kötü yönetimle hatırlandığını ve o dönemde yaĢayan
gözlemcilerle tarihçiler arasında onların baĢarılarından bahsedenlerin sayısının oldukça az
olduğunu söylemektedir (2011: 176). Özellikle, hanedanlığın neredeyse elli yılında hüküm
süren ve en uzun saltanat dönemine sahip Nasıruddin ġah Kaçar‘ın son zamanlarından
itibaren yönetimde ortaya çıkan zafiyet, Rusya ve Ġngiltere arasındaki rekabet dolayısıyla bu
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iki ülke tarafından Ġran‘ı güçsüzleĢtirmek adına ülkede gerçekleĢmesi planlanan her türlü
ıslahatın önünün kesilmesi gibi faktörler Meşrutiyet İnkılâbı‘na zemin hazırlamıĢtır
(Tecrübekâr, 1995: 26).
1. MeĢrutiyet Ġnkılâbı‟nın Gerekçelerine Dair
Nasıruddin ġah, saltanatı esnasında devlet reformlarını baĢlatmakla beraber bu
reformları yüzeysel olarak, sadece Osmanlı ve Rusya‘ya giden diplomatlarının ısrarı üzerine
gerçekleĢtirmiĢtir. 1859, 1870, 1871 ve 1875 yıllarında Ġran‘da ayan meclisi, danıĢma meclisi,
idari konsey gibi yapılar kurulmuĢ ancak bu bürokratik reformların ülke üzerinde olumlu bir
katkısı olmamıĢtır; zira Ģah mutlak iktidarından hiçbir zaman vazgeçmemiĢtir. Bu gibi
olumsuzlukların yanı sıra etkili mali reformlar gerçekleĢtiremeyen, sarayın ve hükümetin
sürekli artan masraflarıyla ülkeyi ağır borçlara sokan Ģahın çok merak ettiği Avrupa‘yı 18731889 yılları arasında üç kez ziyaret etmesi, hâlihazırdaki ülkenin ekonomik durumunu daha da
kötüleĢtirmiĢtir. Nasıruddin ġah 1896 yılında öldürüldüğünde yerine geçen veliahdı
Muzaffereddin ġah zamanında da benzer olumsuzluklar devam etmiĢtir (Garthwaite, 2011:
185-192). Ülkede fakirliğin, iĢsizliğin, rüĢvetin artması; salgın hastalıkların yaĢanması veya
halktan ağır vergilerin toplanması gibi faktörler toplumsal yapıyı derinden yıpratmıĢtır. Bu
kötü gidiĢata dur demek isteyen bazı din adamları ve tüccarlar ülkenin farklı bölgelerine
giderek yönetime ve yeni Ģaha muhalif kimselere katılmıĢlardır. Aydınlar, bilim insanları ve
yerel halk ise Kasım 1905‘te Şah Abdülazim türbesinde toplanarak tepkilerini dile
getirmiĢlerdir. Ġran böylesine kaotik bir ortamdayken Haziran 1906‘da çarĢıların
kapatılmasıyla da ülkede geniĢ çaplı isyanlar baĢ göstermiĢtir. YaĢanan bu tür olumsuzluklar
Meşrutiyet İnkılâbı‘nın öncüsü olmuĢtur. Muzaffereddin ġah 5 Haziran 1906‘da MeĢrutiyet
Fermanı ile Milli Meclis‘in kurulmasını çaresiz kabul etmiĢtir. Ġmzalanan fermanla, Ġranlıların
refahının ve emniyetinin tesis edilmesi, devlet kurumlarında gereken reformların yapılması
için Ģehzadeler, bilim insanları, hanedana mensup kiĢiler, âyan, tüccar ve esnaftan seçilen
üyelerle Millî Şurâ Meclisi, baĢkent Tahran‘da kurulmuĢtur. Fermanın imzalanmasıyla
yurtdıĢına kaçan aydın kesim Ġran‘a dönmeye baĢlamıĢtır. Muzaffereddin ġah ömrünün son
günlerinde hazırlanan anayasayı imzalamıĢ, 1 Aralık 1906‘da vefat edince yerine veliahdı
Muhammed Ali Mirza geçmiĢtir. Ancak ilan edilen reformların gerçekleĢmemesi ve
uluslararası alanda yapılan baĢarısız antlaĢmaların iptal edilmemesi üzerine muhalefetin
tepkisi iyice artmıĢtır. Muhaliflerin sesinin yükselmesinden rahatsız olan Ģah bir de kendisine
suikast teĢebbüsünün yaĢanması neticesinde bu olayı bahane ederek meclisi bombalatmıĢ, bir
bakıma meĢrutiyeti ve hazırlanan anayasayı lağvetmiĢtir. Böylece 13 ay sürecek olan kısa bir
istibdat dönemi baĢlamıĢtır. Ülkenin çeĢitli yerlerinde isyanlar çıkmıĢ, Rus ordusundan destek
alan iktidar ve muhalif güçler arasındaki çatıĢmalarda birçok kiĢi hayatını kaybetmiĢ, ülke tam
bir kargaĢaya sürüklenmiĢtir. Settar Han komutasındaki meĢrutiyetçiler Tahran‘ı kuĢatınca
ġah, Rus ordusuna sığınmıĢ daha sonra, meclisi tekrar dağıtmak için saldırmıĢsa da baĢarısız
olmuĢ ve Rusya‘ya kaçmıĢtır. Kısa süre sonra meclis kararıyla padiĢahlıktan azledilerek
yerine 13 yaĢındaki oğlu ve Kaçar Hanedanlığı‘nın son padiĢahı olan Ahmed-i Mirza tahta
geçirilmiĢtir. Ġkinci meclis, birinci meclisin kapatılmasından yaklaĢık bir yıl sonra 16 Kasım
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1909‘da açılmıĢtır. Ahmed-i Mirza her ne kadar 17 yıl hükümdarlık yapmıĢ olsa da
saltanatının ilk yarısında yaĢının küçüklüğü ve naif bir karaktere sahip olması sebebiyle
ülkede beklenen reformları tam olarak gerçekleĢtirememiĢtir. 1914 yılında çıkan I. Dünya
SavaĢı ve savaĢın getirdiği olumsuzluklar Ġran‘ın geliĢmiĢ Ģehirlerinin yıkılmasına, halkın
daha da fakirleĢmesine neden olmuĢtur. Ülkenin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik
sorunlara ek olarak, Dünya savaĢı süresince Ġran‘ın toprak bütünlüğünün dahi tehlikeye
girmesi, Batılı ülkelere imtiyazların fütursuzca tanınması gibi unsurlar neticesinde dönemin
Millî Savunma Bakanı Rıza Han 1923‘te Ahmed ġah‘ı geri dönmemek üzere Avrupa‘ya
göndermiĢ ve 1924 yılında BaĢbakan olmuĢtur. Ahmed ġah 12 Kasım 1925‘te meclis
tarafından saltanattan azledilmiĢ ve böylelikle Kaçar Hanedanı‘na son verilmiĢtir. Tüm
yetkileri eline alan Rıza Han, Pehlevi soyadını alarak 25 Nisan 1926‘da Tahran‘da taç
giymiĢtir. Yeni gelen ġah da ülkeyi demir yumruğuyla yönetmiĢ ve Ġran halkı arzu ettiği
özgürlük ortamına yine kavuĢamamıĢtır. Aydınlar bu dönemde de yazınları aracılığıyla
mücadeleye kaldıkları yerden devam etmiĢlerdir (Kanar, 1996: 24-40).
2. MeĢrutiyet Dönemi ġiir Üslubu
On dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın baĢlarında Ġran, bahsedilen siyasi
belirsizlikler neticesinde gerek toplumsal gerek sosyal bakımından çalkantılı bir dönem
geçirmiĢtir. Özellikle Batı ülkelerinin Ġran‘ın iç iĢlerine yoğun müdahaleleri Kaçar
yönetimiyle Ġran halkını birleĢtiren bağları zayıflamıĢtır (Abrahamian, 2014: 48). Bu dönemin
batı edebiyatı etkisindeki edebiyatı da toplumsal yaĢamın baskın sorunlarını gündeme
getirmek, ülkede yaĢanan baskıyı eleĢtirmek amacıyla aristokrat edebiyatın üstlendiği rolden
farklı bir görev üstlenmiĢtir (Âbidînî, 2002: 3). Batı dünyasıyla olan temas ise yeni
düĢünceleri ve bu düĢünceleri beyan eden yeni bir orta sınıfı ortaya çıkartmıĢtır. ‗AydınlanmıĢ
düĢünürler‘ olarak kendini tanımlayan bu insanlar, kendilerini tanıtmak için önceleri Arapça
kökenli ‗münevverü‘l-fikren‘ terimini kullanmıĢ sonrasında kendileri için Farsça ‗ruĢenfikrân‘
terimini türetmiĢlerdir (Abrahamian, 48-49).
Zamanın gereğini halkın anlayabileceği sade bir dille eser üretmede ve vatana dair
sorunları ortaya koymada gören bu aydın kesim, eski edebî geleneği eleĢtirmiĢtir (Âbidînî, 3).
Bu nedenle, MeĢrutiyet inkılâbı yalnız siyasi bir inkılâp değil aynı zamanda edebî bir inkılâp
olarak kabul görmüĢtür (Tecrübekâr, 1995: 39). Edebiyatın neredeyse her konusuna tesir eden
bu değiĢim dönemin Ģiir anlayıĢında da benimsenmiĢtir. Bu dönemin aydın görüĢlü çoğu
Ģairi‗sanat toplum içindir‘ ilkesini benimseyip ülkede refah ve huzur özleminin ifade edildiği
Ģiirler yazmıĢ, Ģiirlerini bu düĢüncelerinin ifadesi için vasıta olarak kullanmıĢlardır
(Anbarcıoğlu, 1966: 85). Önceleri, düĢüncelerini geçmiĢte yaĢamıĢ kudretli Ġran Ģahlarının
baĢarılarını anımsatarak dolaylı Ģekilde aktaran ve Ġran halkının kendilerini hakir görme
karmaĢıklığından kurtarmayı amaçlayan bazı Ģairler sonrasında doğrudan vatanî ve sosyal
içerikli Ģiirler söylemek gerekliliğini savunmuĢlardır (Kanar, 1999: 199-200). ġiirde klasik
kaside türünü bir kenara bırakıp yeni mazmunların kullanılmasının yanında Ģekil ve anlatımda
da yenilik yapılması gerektiğini savunmuĢlar ve bu doğrultuda halkın anlayabileceği sanatsız,
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sade bir dil kullanmayı tercih etmiĢlerdir. Her ne kadar, bunun için bazı giriĢimlerde
bulunmuĢlarsa da klasik Ģiirin kemikleĢmiĢ kalıpları karĢısında fazla bir etki
gösterememiĢlerdir. ġairler Türk edebiyatı baĢta olmak üzere Rus ve Fransız etkisinde kalarak
vatan ve özgürlük temlerini kasidede memduh, gazelde ise sevgili yerine kullanmıĢlardır
(Kanar, 218; Temîmdârî, 1323: 120).
Ġran edebiyat tarihinde, Bâzgeşt Üslubu ile Çağdaş Üslub arasında yer alan ve
‗MeĢrutiyet Dönemi‘ olarak kabul edilen bu ekolün en büyük önemi ve farkı zamanenin
sorunlarına paralel Ģekilde yeni sosyal kavramların Ģiirde kullanılmasıdır. Edebiyatçılar
ülkede yabancı devletlerin baskı ve hâkimiyetlerinin arttığı bu ara dönemde yoğun biçimde
siyasi içerikli eserler kaleme almıĢlardır. Bu hususta, sürece destek vermeyen Ģairler için
Âbidînî-i Merâgâî Ģunları söylemektedir: ―Eğer şairlerimizin çoğunluğu, bu yolda adım atıp
birbirlerinin sesine kulak verseler ve yurtseverliği seslendirselerdi, bizi muhakkak
bilgisizliğin tehlikeli bataklığından kurtuluş sahiline, azgınlık tepesinden hidayet ve saadetin
anayoluna iletirlerdi‖ (Âbidînî, 3-4). Ancak talep edilen bu yardıma çoğu Ģair veya yazarın
cevap vermesi çok kolay olmamıĢtır. Aydınlar yenilikçi fikirlerini daha rahat aktarmak adına
ülkede gördükleri baskı karĢısında daha fazla dayanamayıp Osmanlı, Rusya, Mısır gibi
ülkelere gitmek durumunda kalmıĢlar ve yazınlarını Ġran‘a gizlice göndermiĢlerdir. Ancak bu
uğurda ölümü dahi göze alan Ģairler de olmuĢtur. Özellikle, bu devrin Edîbül-Memâlik-i
Ferâhânî, Edîb-i PîĢâverî, Ebû‘l-Kasım-i Lâhûtî, Ârif-i Kazvînî, Seyyid EĢrefuddîn Gîlanî,
Muhammed Takî Bahâr, Ġrec Mirzâ, Mirzâde-i IĢkî gibi etkin Ģairleri tarafından, inkılâp
sonrası kaleme aldıkları Ģiirlerinde, halka özgürlüğü tanıtan, baskı ve diğer sosyal olayları
eleĢtiren yeni düĢünce, mazmun ve ıstılahlar sıkça tercih edilmiĢtir (Tecrübekâr, 40).
3. MeĢrutiyet Sonrası Yazılan ġiirlerde Vatan Tezahürü
MeĢrutiyet ve MeĢrutiyet sonrası dönemin etkin Ģair ve aydınları olarak kabul edilen
ediplerin divanları veya Ģiir seçkileri incelendiğinde, ince ayrımlarla da olsa vatan temi
üzerinden düĢüncelerini, hassasiyetlerini, eleĢtirilerini dile getirdikleri görülmektedir.
ġairlerin, vatanın yani Ġran‘ın ve Ġran halkının geliĢmiĢlik düzeyinin artması, refah seviyesinin
yükselmesi, devlet adamı ve bürokratların layıkıyla görev yapması, eğitim ve bilimde atılım
gerçekleĢtirilmesi gibi talepleri vardır. Bu taleplerin elde edilmesi adına Ģiirleri aracılığıyla
sundukları çözüm yolları kimi zaman farklılık gösterse de paydaları ortaktır. Bu bağlamda,
Muhammed Takî Bahâr‘ın divanında vatan kavramını haiz birçok Ģiiri bulunmaktadır. Yaptığı
ateĢli konuĢmalar, yazdığı Ģiirler neticesinde kendisine suikast giriĢiminde bulunulan Ģair,
vatan sevgisini dile getirmekten hiçbir zaman geri durmamıĢtır. Örneğin, ‗Vatan
Tehlikededir‘ baĢlıklı musammatı ile vatanın tehlikede ve tehdit altında olduğunu hüzünlü bir
anlatıyla dile getirmiĢ, halkın ve özgürlük isteyenlerin vatanı kurtarmak adına birlik ve
beraberlik içinde olmasını öğütlemiĢtir (ĠĢimtekin, 2012: 133; Bahâr, 1378: 168):
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ّطي در خلز اطت
اؿزًغؿکبٌ َٕدّ ثغآعیض چًٍ صع س غ اؿذ

يٓغگبٌ آيض ٔ صكذ ٔ صيٍ صع س غ

چًٍ اػ ؿهـهۀ ػاؽ ٔ ػؿٍ صع س غ اؿذ ؿُجم ٔ ؿٕؿٍ ٔ عیذبٌ ٔ ؿًٍ صع س غ اؿذ
ثهجم كیلزۀ سٕة ؿشٍ صع س غ اؿذ
ای ٔطٍ سٕاْبٌ ػَٓبع ٔطٍ صع س غ اؿذ
Mihrigân geldi, ova ve yayla tehlikededir; kuşlar ağlayıp inleyin, gül bahçesi tehlikededir
Gül bahçesi, karganın ve çaylak kuşunun yaygarasından ötürü tehlikededir; Sümbül, yasemin,
fesleğen tehlikededir
Güzel sözlü âşık bülbül tehlikededir; ey vatanseverler, uyanık olun, vatan tehlikededir...
Bahâr, benzer Ģekilde ‗Ey Vatanım‘, ‗Vatan Sevgisi‘, ‗Vatanın Doktorları‘, ‗Vatan Derdi‘
gibi Ģiirleriyle de gerek Ġran halkının millî duygularını üst seviyeye çıkartmak gerek
yöneticilerin kötü gidiĢat karĢısında önlem alması gerektiğini vurgulamak adına düĢüncelerini
aĢağıdaki dizelerde Ģöyle dile getirmiĢtir (ĠĢimtekin, 136, 141-42; Bahâr, 177, 553, 561, 759):

ای ّطي هي
ٍای گلزّ ثّ يٓغ رٕ ػجیٍ جبٌ ٔ رٍ ي
ٍآكلزّ کُبعد چٕ صل پغ دؼٌ ي
ٍای ثبؽ گم ٔ انّ ٔ ؿغٔ ٔ ؿًٍ ي

ٍ ای ٔطٍ ي،ٍای س ّ ی ایغاٌ يٓی
ای ػبصًّ ی صَیی آثبص کّ كض ثبػ
صٔع رٕ اػ گم ٔ انّ ٔ ؿغٔ ٔ ؿًُى َیـذ

Ey büyük İran ülkesi, ey benim vatanım; ey bedenimin ve canımın sevgisiyle karışmış olduğu
(vatan),
Ey bayındır dünyanın merkezi olan (vatanım) yine her kenarın köşen, benim hüzün dolu
gönlüm gibi perişan hale geldi
Ey benim gül, lale, servi ve yasemin bahçesi olan vatanım, senin etrafın (artık) gül, lale, servi
ve yaseminle (çevrili) değil

حةا ْطي
يهک ثیكغُْگ ٔ ثیآئیٍ صعسزی ثیثغ اؿذ
اػزجبع صیٍ ٔ آئیٍ پبؿجبٌ ْغ صع اؿذ

صع عِ كغُْگ ٔ آئیٍ ٔطٍ ؿلهذ يٕعػ
عَٔن كغُْگ صیغیٍ عًُْبی ْغ صنـذ

Vatanın kültürü ve geleneği yolunda gaflete düşme; kültürsüz ve geleneksiz bir memleket
meyvesiz bir ağaçtır
Eski kültürün parlaklığı her gönlün kılavuzudur; gelenek ve dinin itibarı her kapının
bekçisidir
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یا هزگ یا تجذد
یب يغگ یب رجضص ٔ اصالح عاْی جؼ ایٍ صٔ پیق ٔطٍ َیـذ
ایغاٌ کٍٓ كضِ اؿذ ؿغاپبی صعيبَق جؼ ثزبػِ كضٌ َیـذ
Ya ölüm ya yenilik ve ıslahat, bu ikisinden başka artık yol yoktur vatanın önünde
İran baştan sona eskimiş, kalmamıştır yenilenmekten başka çare

َتاریخچَ اًقالب هؼزّط
صعآيض ػ صع پیغی ٔ َبرٕاَی

صعیـب کّ ثگظكذ ػٓض جٕاَی

صعیـب ٔطٍ عكذ ٔطی كض جٕاَی

جٕاَی ثغاِ ٔطٍ صاصو اػ کق

َیبعص جٕاَی ثًب اعيـبَی

ٔ گغ ثبػ گغصص ٔطٍ ثبع صیگغ

Ne yazık ki gençlik dönemi geçti; kapıdan yaşlılık ve güçsüzlük içeri girdi
Gençliği vatan yolunda (uğruna) kaybettim; yazık ki vatan da gençlik (gibi) gitti
Eğer vatan tekrar dönse de artık bize bir armağan olarak getirmez gençliği
Dönemin bir diğer aydın Ģairi Mirzâde-i IĢkî‘nin divanında yer alan ‗Vatan Sevgisi
Adına‘, ‗Vatan Derdi‘, ‗Vatan AĢkı‘ baĢlıklı (Bodur, 2013: 86, 93) Ģiirlerinde ya da ‗Ġran
ġahlarının DiriliĢi‘, ‗Kefen-i Siyah‘ gibi piyeslerinde ülkesine olan sevgisini, ülkesi adına
yapılan yanlıĢ iĢleri, yabancıların Ġran üzerindeki emellerini korkusuzca dile getirmiĢ buna
sessiz kalan halkı ve yönetenleri çoğu zaman üst perdeden eleĢtirmiĢtir. Bu sebepledir ki Ģair
yazdığı Ģiirlerden ötürü 1924 senesinde vurularak öldürülmüĢtür (Gedik, 2018: 51,56; Selimî,
1308: 80).

تٌام عؼق ّطي
 سَٕبثۀ صل کغصِ اؿذ،ٍ اكک يٍ گم کغصِ اؿذ ؿـم ثغ َؼق ٔط، ػ اَؼنی رب ثهز ٔ ثى عا
 اػ سٌٕ سهن آعؿزّ اَض،سٕاَی اَضع يهک يب
صؿذ ٔ پبی گهّ ثب صؿذ كجبَلبٌ ثـزّ اَض
! سٕاٌ گـزغاَی يیکُض،ٌْیئزی ْى ثٓغكب
 ثغ آٌ ثُلـزّ اَض،ٌٕگغگٓبی آَگهٕؿبکـ
 ایٍ صعسذ، کؼ عیلّ کُضَض،عكذ كبِ ٔ عكذ يهک ٔ عكذ ربج ٔ عكذ رشذ ثبؿجبٌ ػدًذ يکق
Enzeli‟den Belh ve Bem‟e kadar söndürmüştür gözyaşı, gönlün kanlı gözyaşı guslettirmiştir
vatanın naşını
Sürünün elini ve ayağını bağladılar çobanlarının eliyle, halkın kanından bir sofra süslediler
bizim ülkemizde
Anglosakson kurtları oturdular ona, bir heyet de onlar için yayıyordu sofra!
Şah gitti, mülk gitti, gitti taht ve taç, bahçıvan zahmet çekme, çünkü kökünden (söküldü) bu
ağaç
416
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عؼق ّطي
 چّ سبکی ثـغ کُى؟، سبک اگغ کُى سبک ٔطٍ کّ عكذ، ػ ؿصّ ثـغ،سبکى ثـغ
 كکغ کبنٓی صگغ کُى،ثغصاكزُض
آٔر کبنّ َیـذ ٔطٍ رب کّ اػ ؿغو
 ای ػلن پبک! ای آَکّ طکغ ػلن رٕ كبو ٔ ؿذغ کُى،ٍيؼلٕم «ػلوی» ای ٔط
Üzüntüden başıma toprak saçayım, eğer toprak saçarsam, vatan toprağı gitti, hangitoprağı
başıma saçayım?
Ah vatan külah değil ki başımdan alsınlar, (ben de) fikir külahımı takayım
„Işkî‟nin maşuku ey vatan ey temiz aşk, sabah akşam senin aşkını anayım
Bu dönemde, daha çok Ġranlı kadınların toplumdaki yeri ve kadın sorunları üzerine
yazdığı eserlerle tanınan Ġreç Mirza da çeĢitli nazım biçimlerinde yazdığı Ģiirlerde vatan
sevgisini dizelerine yansıtmıĢtır. Bir mesnevisinde ―Benim dinim şâhı sevmektir; vatan sevgisi
benim mesleğim ve geleneğimdir‖ diyen Ģairin aĢağıda kıt‘a biçiminde kaleme almıĢ olduğu
‗Vatan‘ adlı Ģiiri, çocuklarda erken yaĢta vatan sevgisinin ve bilincinin oluĢması için
ilköğretim ders kitaplarında okutulmuĢtur (Sevdim, 2015: 389).
Biz bu ilkokulun çocuklarıyız,
Hepimiz İran‟ın temiz toprağındanız
Hepimiz vatan kardeşiyiz,
Bedenimiz gibi canımızla severiz
Milletin şerefli ve en değerli,
Geçmiş dönemlerinin yadigârıyız
Bizim vatanımız annemiz gibidir
Biz vatana itaat ederiz
Vatan sevgisi dersini çocuklukta
Sürekli okuduğumuz için şükrederiz
Çünkü vatan sevgisi imandandır
Biz tam olarak iman ehliyiz
Eğer vatana bir düşmanlık söz konusu
olursa
Kalbimizi ve canımızı karşılıksız veririz

يب کّ اطلبل ایٍ صثـزبَیى
ًّْ اػ سبک پبک ایغاَیى
ًّْ ثب ْى ثغاصع ٔطُیى
يٓغثبٌ ًْچٕ جـى ثب جبَیى
اكغف ٔ اَََجت رًبو يهم
یبصگبع هضیى صٔعاَیى
ٔطٍ يب ثّ جبی يبصع يبؿذ
يب گغِٔ ٔطٍ پغؿزبَیى
ُ
كکغ صاعیى کَؼ طلٕنیذ
صعؽ ُدت انٕطٍ ًْی سٕاَیى
 ِػ ایًبَـذ، ٍچٌٕ کّ ُدت ٔط
يب یویُب ػ اْم ایًبَیى
ٍگغ عؿض صكًُی ثغای ٔط
جبٌ ٔ صل عایگبٌ ثیللبَیى

ġairliği kadar askerî baĢarılarıyla da bilinen, yüzbaĢı rütbesine kadar yükselen hatta
Settar Han‘dan liyakat madalyası alan, Tacikistan‘ın millî Ģairi unvanlı Lahuti ise,
‗Vatanıma‘, ‗Annenin Ninnisi‘, ‗Fedakârlık Yapalım‘, ‗Ey Vatan‘ gibi daha çok kıta ve gazel
biçimindeyazdığı Ģiirlerinde vatan hassasiyetini dizelerine aktarmıĢtır (Âtifî, 1383: 101;
Âryenpûr, 1379: 172; Sadighzadeh, 2018: 178, 207):

اای يبصع
 ٔطٍ رٕؿذ،ٌرٕ کٕصک ایغاَی ٔ ایغا
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 چٕ رٍ رـذ،ٌرٕ جبَی ٔایغا
 رٕ صع دلظ ٔطٍ کٕف،ثغسیؼ ؿهذلٕع
 ثبانى انی، یبع اؿذ،ٕثب آَکّ ٔطٍ عا چٕ ر
!... سٕاع ثگغصص،ٍَبيؾ ٔط
Sen İranlı bir çocuksun ve İran vatanındır senin
Sen cansın ve İran tenin gibidir senin
Ey savaşçı, kalk ve çaba göster vatanını korumak için
Vatanın yabancılara nasip olmasına verme izin
Vatanın senin gibi yâri varken, yavrum ninni,
Vatanın namusunun iki paralık olmasına verme izin

! یبعی کُیى،یبعی کُیى
! ؿًشٕاعی کُیى،سیؼیض
، ایغاٌ يب،ِثـًم كض
! يضص گبعی کُیى،ٌیبعا
،ٍرب ٔا عْض سهن اػ يذ
!.ثبیض كضاکبعی کُیى
،صع صايٍ سٕص پغٔعیض
!ثب ٔی ٔكبصاعی کُیى

كضاکبعی کُیى
ٌ ایغاَیب،ٌایغاَیب
،ٍػسًی كضِ جـى ٔ ط
، ؿبيبٌ يب،ِٔیغاٌ كض
، جبَبٌ يب،جبٌ يیکُض
،ٍرب يـزوم گغصص ٔط
ٍرب ثگـهض ثُض ٔ عؿ
، يیٍٓ صيیض،ٌ عٔا،ثغ يب
،صاعص ثًب چلى ايیض

İranlılar, İranlılar! Yardım edelim, yardım edelim!
Vatanımızın bedeni yaralanmış, Kalkın, ona merhamet edelim!
Bizim vatanımız viran olmuş, Bizim İran‟ımız kurban edilmiş,
Canımız can çekişiyor; Ey dostlar, ona yardım edelim!
Vatan bağımsız olana kadar, Halk zulümden kurtulana kadar,
Zincirler ve askılar çözülene kadar, Fedakârlık yapmalıyız!
Bize vatan can verdi, Eteğinde büyüttü bizi,
Bize ümidi olarak bakıyor, Ona vefa gösterelim!

ای هیِي
!ٍٓ ای يی،ٍٓ يی، ٔجٕصو،ثٕص نجغیؼ اػ ػلوذ
!ٍٓ ای يی،ٍٓ يی، ثٕص ٔ َجٕصو،ٕكضای َبو ر
!ٍٓ ای يی،ٍٓ يی،ثّ دبل پغػظاثذ يی گلٕصو
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!ٍٓ ای يی،ٍٓ يی، صع ربع ٔ پٕصو،ٕرُیضِ یبص ر
،رٕ ثٕصو کغصی اػ َبثٕصی ٔ ثب يٓغ پغٔعصی
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،ثّ ْغ يبرى،ثّ ْغ كبصی،ٌثّ ْغ ػَضا،ثّ ْغ يجهؾ
! ٍٓ ای يی،ٍٓ يی،ثّ ْغ دبنذ کّ ثٕصو ثب رٕ ثٕصو
!ٍٓ ای يی،ٍٓ يی،ثّ ؿٕی رٕ ثٕص عٔی ؿجٕصو
، اگغ سٕاثى اگغ ثیضاع،اگغ يـزى اگغ ْلیبع
!ٍٓ ای يی،ٍٓ يی،يٍ ایٍ ػیجب ػيیٍ عا آػيٕصو
، گیبْی جؼ گم عٔیذ ًَی عٔیض،ثّ صؿذ صل
Senin hatıran bütün vücuduma işlenmiş vatan, ey vatan, Senin aşkınla dolu benliğim, vatan,
ey vatan.
Sen yokluktan var ettin beni ve şefkat ile büyüttün, Senin ismine feda olayım, varım ve yoğum,
vatan, ey vatan.
Senin o aşırı şefkatin bana etki ediyordu, bunu görünce, Senin o ıstıraplı haline bir şarap
açtım, vatan, ey vatan.
Her toplantıya, her hapishaneye, her sevince ve her hüzne, Her ne halde olduysam, seninle
oldum, vatan, ey vatan.
Eğer sarhoşsam ya da ayık, eğer uyuyorsam ya da uyanık, Sana doğruydu secdem, vatan, ey
vatan.
Gönül çölümde senin o yüzünün çiçeğinden başka bir şey yeşermiyor, Ben bu güzel toprağı
sınadım, vatan, ey vatan.
Ârif-i Kazvînî, Ġran edebiyatında ‗tasnif‘ denilen ve musiki ile söylenen nazım Ģeklinin
en baĢarılı Ģairi olarak kabul edilir. ġairin vatana dair söylediği özellikle gazeller, dubeytiler
ve marĢlar halkın üzerinde oldukça etkili olmuĢtur. Ġstanbul‘da yaĢadığı dönemde yazmıĢ
olduğu bir Ģiirinde ise vatan için her daim ölmeye hazır olduğunu belirtmiĢtir (Âryenpûr, 150
164; IĢık Bağrıaçık, 2020: 432-3):

چٓکجغكزبعیبیچغر! چٓجضکغصاعیبیچغر
 َّ آییٍ صاعی (َّ آییٍ صاعی) ای چغر،ؿغ کیٍ صاعی ای چغر! َّ صیٍ صاعی
ِاػ سٌٕ جٕاَبٌ ٔطٍ انّ صيیض
ِاػ يبرى ؿغٔ هضكبٌ ؿغٔ سًیض
چٓکجغكزبعیبیچغر! چٓجضکغصاعیبیچغر
 َّ آییٍ صاعی (َّ آییٍ صاعی) ای چغر،ؿغ کیٍ صاعی ای چغر! َّ صیٍ صاعی
ٍاػ اكک ًّْ عٔی ػيیٍ ػیغ ٔ ػثغ ک
ٍيلزی گغد اػ سبک ٔطٍ ْـذ ثّ ؿغ ک
Ey kötü davranışlı felek, ey düzgün işi olmayan felek
Kin dolusun ey felek! Din yoksunusun, ne âdetin ne geleneğin var ey felek
Vatanın gençlerinin kanından çıktı lale(ler) topraktan
Selvi ağacının (beli) büküldü bedenlerinin mateminden
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Ey kötü davranışlı felek, ey düzgün işi olmayan felek
Kin dolusun ey felek! Din yoksunusun, ne âdetin ne geleneğin var ey felek
Yeryüzü altüst oldu gözyaşından
Al başına koy bir avuç varsa (ki kaldıysa) eğer vatan toprağından

 هم چو من است،مسلـــک مرغ گرفتار قفس
ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است
جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهروطن بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفـــن است
Tutsak kuşun bütün ağıtı vatanı içindir; kafese tutsak kuşun mesleği tıpkı benimki gibidir
Vatan için kana bulanmayan elbise kefenden değersizdir, yırt o elbiseyi zira bedenin (onun
içinde) utanç içindedir

ٌسغاثّ كضِ ایغاٌ ٔ يـکٍ صػصا
کُى چّ چبعِ کّ ایُجب پُبْگبِ يٍ اؿذ
اگغ چّ ػلن ٔطٍ يیکلض يغا ايب
سٕكى ثًغگ کّ ایٍ صٔؿذ سیغ سٕاِ يٍ اؿذ
İran oldu viran, (oldu) hırsızların meskeni
Ne çare ki burası sığınağımdır benim
Her ne kadar vatan aşkı öldürse de beni
Ölmeye razıyım çünkü o, iyiliğimi isteyen dostumdur benim
Seyyid EĢrefuddîn Huseyin Gîlânî, nam-ı diğer Nesîm-i ġimâl ise, kurduğu eleĢtiri
amaçlı mizahî gazetesi ile her daim MeĢrutiyetin gerçekleri, bu yeni rejimin aksayan yönleri
ve toplumsal hayatın bozuklukları hakkında Ġran halkını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
hedefi gütmüĢtür. Özellikle vatan temli Ģiirleriyle halkın beğenisi kazanan Ģair, 1920
senesinde dönemin hükümeti tarafından meczup olduğu ithamıyla, ‗Daru‘l-Mecânîn‘ olarak
bilinen akıl hastanesine kapatılır. AĢağıdaki Ģiirinde, bir annenin kızıyla sohbeti esnasında
annenin, ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğine ve ülkenin geliĢmiĢ bir orduya sahip olması
gerekliliğine dair kızına yaptığı açıklama ile EĢrefuddîn, yöneticilere düzenli ve geliĢmiĢ bir
ordu kurmaları yönünde öğüt vermektedir (ĠĢimtekin, 2018: 54, 62; ġimâl, 1333: 20-21):

ٌثّ ْى گغصص آثبٌ اػ ثًٓضا
ٍکی اػ ْیچ آثبص گغصص ٔط
هلٌٕ جالصد ًٌَٕ اػو اؿذ
ٌٕيًبنک يـشغ كٕص اػ هل
كلُگ ٔ رلُگ ٔ کًغ اػو اؿذ
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هیًّ ثب ؿیٍ َیـذ
ٌٔطٍ َّ يُظى كٕص اػ كال
ٍکی اػ دغف آػاص گغصص ٔط
ثغای ٔطٍ ْى هلٌٕ اػو اؿذ
ٌٕكُٓلّ يظلغ كٕص اػ هل
ثغای هلٌٕ ؿیى ٔ ػع اػو اؿذ
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ثّ كُٓبيّ اػ گلزّ ػال ػع
ٍٔػٔ ػضِ صكًُبٌ کبؿز

چّ سٕكگلذ كغصٔؿی َبيٕع
ٍثؼع يیزٕاٌ نلکغ آعاؿز

Vatan ne saygıdeğer olur falandan; ne de bayındır olur filandan
Birinin sözüyle özgür mü olur vatan? Hiç kimseden dolayı abat olur mu vatan?
Vatan için de ordu lazımdır; cesaret gösteren ordu şarttır
Ordu memleketi düzenli kılar, ordu rahatlığı sağlar
Şahin Şah muzaffer olur orduyla; memleketlere boyun eğdirilir orduyla
Ordu için gümüş ve altın lazımdır; fişek, tüfek ve kemer lazımdır
Ne güzel söylemiş Şahnâme‟de, Zâl-i Zer‟in sözüyle namlı Firdevsi:
Süslenir ordu altınla, azalır düşmanın niceliği onunla
ġairin müstezad biçiminde yazdığı aĢağıdaki Ģiiri de Ġran‘ın içinde bulunduğu Ģartları
hüzünlü bir Ģekilde dile getirmektedir:

ای ّای ّطي ّای
ای ٔای ٔطٍ ٔای
ای ٔای ٔطٍ ٔای
ِعَگیٍ طجن يب
ای ٔای ٔطٍ ٔای
كٕ جُجق يهذ؟
ای ٔای ٔطٍ ٔای
ای ٔای ٔطٍ ٔای
ای ٔای ٔطٍ ٔای

گغصیضِ ٔطٍ ؿغهّ اَضِٔ ٔ يذٍ ٔای
 عٔیض اػ پی ربثٕد ٔ كلٍ ٔای،سیؼیض
ِاػ سٌٕ جٕاَبٌ كّ كضِ كلزّ صع ایٍ عا
سَٕیٍ كضِ صذغا ٔ رم ٔ صكذ ٔ صيٍ ٔای
كٕ ًْذ ٔ كٕ ؿیغد ٔ كٕ جٕف كزٕد؟
صعصا كّ عؿیض اػ صٔ طغف ؿیم كزٍ ٔای
پژيغصِ كض ایٍ ثبؽ ٔ گم ٔ ؿغٔ ٔؿًٍ ٔای
ای ٔای ٔطٍ ٔای ٔطٍ ٔای ٔطٍ ٔای

Vatan üzüntü ve kederle boğulmuş; vah, eyvah vatan
Kalk, tabutu ve kefenin git peşinden; vah, eyvah vatan
Bu uğurda öldürülen gençlerin kanından ay (kızıl) renge büründü
Kan olmuş dağlar, taşlar, ovalar; vah, eyvah vatan
Nerede himmet, nerede gayret, hani fütüvvet? Nerede halktaki o cesaret?
Yazık ki iki taraftan da ulaştı fitne seli vah, eyvah vatan
Soldu bu bağ bahçe, bu gül, bu yasemen, bu selvi vah eyvah vatan
Vah, eyvah vatan; vah (ki) vah vatan…
Kaçar döneminde, meĢrutiyet Ģairlerinin öncülleri arasında gösterilen Emirî mahlaslı
Edîb‘ul-Memâlik her ne kadar geçimini temin etmek amacıyla zamanında övgü kasideleri
yazmıĢsa da vatan ve toplumsal sorunlara değindiği etkileyici Ģiirler de kaleme almıĢtır. ġairin
421
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divanı incelendiğinde vatana dair duygulu dizelerin varlığı göze çarpmaktadır (Destgirdî,
1312: 169, 285, 400):

ٍػؼد ٔ سبَضاٌ ٔ يبل ٔ ٔط
ٍيٓغ َبيٕؽ ٔ ػَضگبَی ٔ صی
ٍيغصِ ػ آٌ سٕثزغ ثًظْت ي
ٔ آَکّ دت ٔطٍ َضاكذ ثضل
ٍای ٔطٍ ای رٍ يغا يـک
ای ٔطٍ ای صل يغا يأٔای
ٍای ٔطٍ ای رٕ َٕع ٔ يب ًّْ چلى ای ٔطٍ ای َٕ جبٌ ٔ يب ًّْ ر
Namus, hayat, din, izzet, aile, varlık ve vatan şefkati
Yoksa o kişinin içinde vatan sevgisi, benim mezhebime göre ölü olması daha iyi
Ey vatan, ey gönlüm, sığınağım, yurdum, bedenim
Ey vatan, sen ışıksın biz hepimiz göz; ey vatan sen cansın biz hepimiz birer beden
Ey vatan, ey gönlüm, sığınağım, yurdum, bedenim

يبصع رٕؿذ ایٍ ٔطٍ کّ صع طهجق سصى َبع ر بٔل ثشبَضاٌ رٕ اكکُض
ْیچذ اگغ صاَق اؿذ ٔ ؿیغد َبيٕؽ يبصع سٕص عا ثضؿذ صكًٍ يپـُض
ٔعَّ چٕ َبيٕؽ عكذ َبو ًَبَض سبَّ َپبیض چٕ سبَٕاصِ پغاکُض
جبی ًَبَض ثضِ ثغیق رٕ ؿٕگُض
سبَّ چٕ ثغثبص عكذ سبَّ سضاعا
ًْچٕ (گغٔگغ) كٕص ثـٕک ٔطٍ جلذ ْغ کّ َگیغص ػ ؿٕک أ ثٕطٍ پُض
ایٍ ٔطٍ يب يُبع َٕع انٓی اؿذ ْى ػَجی سٕاَضو ایٍ دضیث ٔ اػ ػَض
ایٍ صل يٕيٍ کُض ثًجًغِ اؿپُض
آرق دت انٕطٍ چٕ كؼهّ كغٔػص
ؿٕػ ٔطٍ گغكزض ثضايٍ انَٕض
اػ صل انَٕض صٔص ریغِ ثغ آیض
Bu vatan düşmanın talep ettiği senin annendir; eğer senin biraz ilmin biraz namus gayretin
varsa verme anneni düşmanın eline
Yoksa gider elinden namusun, ismin; dağılır aile - kalmaz evin, ev yok olunca kalmaz
Tanrının evi de,
Allah‟ın adına yaptığın gibi vatanı gözetmede söz ver sakalının üzerine
Bizim vatanımız ilahi nurun minaresidir; ben bu hadisi işittim peygamber efendimizden de
Vatan aşkının ateşi ile yanan bu müminin kalbi ateş kabına atılan tohuma benzemekte
Elvend (dağının) gönlünden kara duman yükselmekte; vatan ise yanıyor Elven‟in eteğinde

رب کی ای كبػغ ؿشٍ پغصاػ يی کُی ٔصق صنجغاٌ طغاػ
کُّٓ كض ایٍ كـبَُٓی یکـغ کٍ دضیث َٕی ػ ؿغ آؿبػ
اػ ٔطٍ َیـذ صنجغی ثٓزغ ثٕطٍ صل ثضِ ػ عٔی َیبػ
پیق اػ ٔهذ چبعِ ثبیض کغص کّ صع كزُّ ثغ ٔطٍ كضِ ثبػ
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Ey şair daha ne zamana kadar söyleyeceksin şiir sevgililerin güzelliğine
Köhneleşti bu efsaneler tümüyle; sen artık yeni bir söz söyle
Vatandan daha güzel yaren mi ola; gönül ver o vatana, zira muhtaçsın ona
Vakit geçmeden önce düşünmeli bir çare; zira vatanda ortaya çıkmış (bir) fitne
ġiirlerinde sebk-i Horasanî‘ye bağlı kalan ve Ģiirleri tahsilli kimseler tarafından bile
güçlükle anlaĢılan Edîb-i PîĢâverî de vatana dair hissettiği sevgiyi coĢkulu biçimde dizelerine
yansıtmıĢtır (Abdulresûlî, 1362: 47, 111, 120):

صع پُض ٔ يٕػظذ ٔ رغؿیت دًبیذ ٔطٍ گٕیض
ای كیغ كغػِ رب کی اػ ثیى عٔ ثٓبَذ صع َیـزبٌ ػؼنذ سهٕد گظیض ثبیض
ثغ صق عٔ ثٓبَذ سٌٕ رُض ثبص صیًّ ثغ ثغگ سلک یب سؾ ایضٌٔ ٔػیض ثبیض
Vatanı koruma yolunda öğüt, vaaz ve ikna etmeye dair
Ey aslan, ne zamana kadar bir bahaneyle korkacaksın; sen yalnızlık neyistanında yalnız
olmalısın
Kan bahanesiyle saf tutup sonbaharın sert rüzgârı misali; kuru veya yaş yaprak
üzerinde esmelisinşimdi

ٍجؼ ؿشٍ ٔ عٔی صٔؿذ ْیچ يگٕ ٔيجی
ٍگغص ٔی اػ صجغ کٍ ثبعِ ٔ دصٍ دصی
ٍعاؽ پغ اػ انّ كض پغ اػ یبؿًی
ٍعٔػ سٕكى کغص كت سبطغ اَضْٔگی
ٍَیـذ يگغ آكزبة جبی يـیخ يٓی
ٍػ آَکّ گلبصِ کًبٌ ْـذ يهک صع کًی

ٍصع رـؼل ٔ ؿیبؿذ ٔ دًبیذ ٔط
ٍچلى ٔ ػثبٌ يغا ػلن رٕ گلزب کّ ْی
نلکغ ؿى عا يضِ عا ِ ثلٓغ ضًیغ
پغصِ ثغ اكکُض یبع صیضِ يٍ سٌٕ كلبَض
طٕطی يٍ ایؼجت ثـذ ػ گلزبع نت
يغؽ يـیذب چغا يیغيض اػ آكزبة
صیٕ پی صیض عاػ ثغ َلٕص ثغ كهک

Vatanın himayesi ve siyasete dair
Benim gözüm ve dilim senin aşkınla konuşur; arkadaşın yüzünü ve sözünden gayrı ne söz
söyle ne başkasını gör
Hüzün ordusunun vicdan şehrine gitmesine izin verme; düğümlerini defalarca kez sabır ve
sağlam atın
Sevgilinin üzerine perde atıldı benim gözümden kan boşaldı; ova lale ve yaseminle dolup taştı
Vah ki benim papağanım konuşmayı bıraktı benim güzel günüm hüzün nedeniyle geceye
karıştı
Hıristiyan kuşu neden güneşten kaçıyor; yoksa Hıristiyan ülkesinde güneşe yer mi yok
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Av peşindeki düşman feleğe sırrını açık etmez; çünkü padişah tuzak esnasında gerilmiş bir
yay gibidir

ٍصع رـؼل ٔ َلغیٍ ثغ سبئُیٍ ٔط
ٕػنق رٕ آكلزّ كض هصّ صل گلزّ كض کٕؿذ پغیلبٌ چُبَک ػنق پغیلبٌ ر
ٕيیکُض ٔ كغح صل ػنق ػعِ ؿبٌ ر
ًٕكغح پغیلبَی ػنق رٕ صل يٕث
ٕصیضِ گغیبٌ يٍ ثؾ صعٔ ثیچبعِ عیشذ رب کّ نت يٍ عؿبَض ثغ نت سُضاٌ ر
Vatan hainlerini lanetleme
Senin zülfün karışmış, gönlün kıssası söylenmiştir; senin perişan zülfün gibi gönül de perişan
hale gelmiştir
Zülfünün perişanlığını açıklamada gönül lime lime olmuştur; gönül senin zülfünden
bahsederken kılıçla kesilmiş gibidir
Dudaklarım senin gülen dudaklarına ulaşana (görene) kadar benim ağlayan gözüm birçok
çaresiz yaş dökecektir
Sonuç
MüĢahede edildiği üzere, MeĢrutiyet dönemi Ģairlerinin Ģiirlerinde vatana özel bir yer
ayırdıklarını, hissettikleri sorumluluk duygusuyla vatana olan bağlılıklarını dizelerine
yansıttıklarını görmekteyiz. MeĢrutiyet ve MeĢrutiyet sonrası dönemin etkin Ģair ve aydınları
olarak kabul edilen ve bahsi geçen sekiz edibin divanları ya da Ģiir seçkileri incelendiğinde,
çalıĢmaya konu olan Ģairlerin gazel, kaside mesnevi, kıta, dubeyti, terane gibi nazım
türlerinde ince ayrımlarla da olsa vatan temi üzerinden düĢüncelerini, hassasiyetlerini,
eleĢtirilerini dile getirdiklerine Ģahit olmaktayız. ġairlerin ortak paydaları vatan sevgisidir. Bu
doğrultuda, Ģiir biçeminin anlaĢılması zor olarak telakki edilen Edîb-i PîĢâverî, biçemleri
klasik Ģairlerin üslubuna benzeyen Emirî ve Ġrec, Ģiirlerinde realizmi benimseyen Lâhûtî,
Ģiirlerinde konuĢma dilini tercih eden EĢrefuddîn ve Ârifya da Ģiir üslubunda yenilik
yapılmasını eski geleneklerin muhafaza edilmesi kaydıyla salık veren Bahâr ve IĢkî gibi
Ģairlerin ister hicviye ister methiye ister habsiye örneği olsun bu temdeki yazınlarını halkın
anlayabilmesi amacıyla daha anlaĢılır biçimde kaleme aldıklarını fark etmekteyiz. Dönemin
değiĢen edebî anlayıĢına bağlı olarak edebiyat halk içindir görüĢünü benimseyen edipler
bilhassa Ġran MeĢrutiyet Ġnkılâbı‘nın ardından, ülkenin millî birliğinin sağlanması, iç iĢlerine
her daim müdahale eden Batılı devletlerin hegemonyasından kurtulması, ülke halkının daha
fazla özgürlüğe sahip olması, geliĢmiĢlik ve refah düzeyinin artması arzusunu taĢıyan çoğu
dönem Ģairi, kendilerine görev olarak benimsedikleri yenilikçi düĢüncelerini beyan etmek için
Ģiirlerini birer propaganda aracı olarak kullanmıĢlardır. Halkı bilinçlendirmek, insanların millî
mücadeleye katılmalarını sağlamak adına Ģiir mazmunlarını değiĢtirerek, Ģiirin sosyal ve
siyasal bir nitelik kazanmasını, bu bağlamda edebiyatta yeni bir ekolün ortaya çıkmasını
sağlamıĢlardır.
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Prof. Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır
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Doç. Dr. Tülin Kartal Güngör
Jean-Christophe Grangé‟nin Son Av adlı Romanında Öjeni Kavramı
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Edebiyat-Tarih İlişkisini Küresel Roman Örnekleri Cehennem ve Veba Geceleri Bağlamında Okumak
Dr. Araş. Gör. Enes Şahin
Bilimkurgu Edebiyatı Siyasetname Olarak Okunabilir Mi?: Isaac Asimov‟un Vakıf Üçlemesi‟nde
Siyaset ve Toplum Düşüncesi
Gülcan Aydoğan
Sait Faik‟in Hikâyelerinde Anlatıcı

3. Oturum 15.30– 17.00 / Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Eltut Kalender (Oturum Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Taşkesenligil
Aleksandr Puşkin'in Erzurum'a Yolculuk Seyahatnamesinde Geçen Türkçe İfadeler
Dr. Öğr. Üyesi Keziban Topbaşoğlu Eray
Rüyalara Öykünen Şair: Nazım‟ın Mayakovski‟si
Dr. Öğr. Üyesi Nergiz Gahramanlı
Mirza Fethali Ahundzade‟nin Hacı Kara Komedisindeki Karakterlerin Toplumdaki Yeri
Konul Aliyeva
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Öğr. Gör. Dr. Fatih Yerdemir
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Öğr. Gör. Şerife Yerdemir
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Sultan Şairlerin Perspektifinden “Sultanlık”
Ceylan Kan
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Doç. Dr. Seba Namazova
Azerbaycan Edebî Düşüncesinde “Füyuzat” ve Füyuzatçılık
Şükran Koçak
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6.Oturum 14.00 – 15.30 / Doç. Dr. Mustafa Kaya (Oturum Başkanı)
Burak Ateş – Doç. Dr. Mustafa Kaya
5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin-Görsel Uyumu Üzerine Bir İnceleme
Yunus Taştan – Doç. Dr. Mustafa Kaya
Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metinlerdeki Dil Bilgisi Yanlışları Üzerine
Bir İnceleme
Dr. Araş. Gör. Muhammed Tunagür – Erkan Aydın
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Dil Becerilerine Dayalı Stratejilerin Türkçe Öğretim
Programındaki Stratejiler İle Karşılaştırılması
Gülhan Ayar
Uzaktan Eğitimle Yapılan Türkçe Dersinde Dilbilgisi Öğretimi ve Uygulamaları: Öğretmen
Görüşleri

7.Oturum 16.00 – 17.30 / Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım Yaşar (Oturum Başkanı)
Doç. Dr. Mustafa Kaya
Türkçe Dersi Öğretim Programlarının Medya Okuryazarlığı Kazanımları Açısından
Değerlendirilmesi
Araş. Gör. Gamze Bilir Seyhan
Uluslararası Evlat Edinme Bağlamında Çocuklarda Dil Edinimi
Dr. Öğr. Üyesi Arif Gezer
Çerkesçedeki (Adığe Dili) Bazı Atasözleri ve Türkçedeki Karşılıkları
Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım Yaşar
COVID-19 sürecinde Türkiye‟deki Çevirmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir
Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Altaylı
Yabancı Dil Olarak Macarca Öğretiminde Ekler ve Durum Eki ve İyelik Eki Kullanımında
Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Bir Değerlendirme

22 Ekim 2021 (Üçüncü Gün)
8.Oturum 10.00 – 11.30 / Prof. Dr. Mehmet Şirin Çıkar (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Şirin Çıkar – Öğr. Gör. Dr. Murad Kafi
Fasih Arapça Arap Dilinin Gelişmesine Engel midir?
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez
Farsça – Türkçe Dil İlişkisinde Arapça Kökenli Yalancı Eş Değer Kelimeler
Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Akbaş – Elif Toz
Bir Kadın Akademisyen Olarak Hatice El-Hadîsî ve Arap Dilbilimine Katkısı
Dr. Eşref İnan
Kur‟an‟da İnsanın Dil Yeteneğiyle Meleklere Üstün Gelme Yönü
Öğr. Gör. İbrahim Güngör
Nevşân El-Himyerî‟nin “Şemsu‟l-„Ulûm” Adlı Sözlüğünün Yöntembilim Açısından Değerlendirilmesi

9.Oturum 12.00 – 13.30 / Doç. Dr. Gülşen Torusdağ (Oturum Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Torusdağ – Doç. Dr. Gülşen Torusdağ
Çok Dillilik ve Ekonomik Faydaları
Araş. Gör. Meltem Merve Konu
Yazma Becerisinin Geliştirilmesinde Metindilbilimsel Boyutlar
Dr. Araş. Gör. Ümit Gedik
Türkiye Türkçesi ve Modern Farsçanın Sözdizimsel Görünümlerinin Karşıtsal Dilbilim
Açısından İncelenmesi
Araş. Gör. Can Kaygın
Mehdî Ehevân-i Sâlis‟in Şiirlerinde Yineleme Grupları
Araş. Gör. Esma Sönmez ÖZ – Prof. Dr. Kamil İşeri
Değerleme Kuramı Çerçevesinde Katılım Dizgesi: Gazete Köşe Yazıları Örneği

10.Oturum 14.00 – 15.30 / Dr. Öğr. Üyesi Esra Yalazı (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Gafar Çakmaklı Mehdiyev
Ermenice Kaynaklarda Türkçeden Ermeniceye Geçen Kelimelerle İlgili Araştırmalar
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yalazı
Antik Yunan Edebiyatı‟nda Bir Coğrafya Tasarım Örneği: Aiskhylos‟ta Pers Coğrafyası
Öğr. Gör. G. Berat Torusdağ – Doç. Dr. Gülşen Torusdağ
Dilsel Etkileşim Yönüyle Türk Gastronomisindeki Fransızca Terimler
Doç. Dr. Soner İşimtekin
İran Meşrutiyet Sonrası Şairlerinin Şiirlerinde Vatan Tezahürü
Dr. Narmin Cahangirova
Lao She'in Edebi Kişiliği ve Eserleri

Kapanış Oturumu 16.00 - 17.00
 Sempozyuma dair genel bir değerlendirme
 Merkez bünyesinde yapılması planlanan bilimsel etkinliklere dair
 Temenni ve dilekler

