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ÖN SÖZ
İçinde bulunduğumuz zaman dilimi Doğa Bilimleri kadar Sosyal
Bilimlerin de önemini ortaya koymaktadır. Bir yandan savaşlar, silahlı
çatışmalar ve emperyal uzantılı işgalleri yaşanırken diğer yandan da
bunların geçmişteki izdüşümüne müracaat edilerek yaşanılanlar
anlamlandırılmaya çalışılıyor. Üstelik Covid 19 salgını tüm dünyayı
etkilerken Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi gibi birçok bilim dalı
topluma yol gösterici olmaktadır. İnsanlık geçmişini etkileyen Kara Ölüm
gibi salgınların dünyayı nasıl şekillendirdiği tartışılmakta, yeni
araştırmalar yapılmaktadır. Temizlik, maske, mesafe üçlüsünde buluşan
slogan belki insanı virüsten koruyacak ama takıntı haline gelen bir
davranışa da yol açabileceği psikologlarca sıklıkla dile getirmektedir.
Birbirine uzak, görüşmekten kaçınan toplum artık görüntülü arama
teknolojisiyle hayatını şekillendiriyor. Büyükleri ziyaret bir anda sağlık
için uzak durmaya dönüştü. Ölülerini gömemeyen insanlar ve ölüler için
özel mezarlıklar açmak zorunda kalan belediyeler artık yaşadığımız
dönemin sıradanlaşan olgusu. Tüm bunlar yaşanırken ekonomik durum
Demokles’in kılıcı gibi toplumda gerginliğin en büyük alanını
oluşturmaktadır. Evine ekmek götürmek zorunda olan insanlar virüse
rağmen yollara düşmekteler. Kısıtlamalar devlet desteğiyle aşılmaya
çalışılsa da önümüzdeki günler kıtlık/kuraklık belirtileri vermekteler.
İngiltere Genel Kurmay Başkanı’nın, Üçüncü Dünya Savaşı hiç bu kadar
yakın olmamıştı ifadesi gerilen dünya kapitalizminin bir çıkış yolu
aradığının ve savaşa götürmeye kadar varacak yolun hızla alındığını
göstermektedir. Belki şimdilik savaş piyonlarla devam ediyor ama gelecek
geçmişe bakınca hiç de umut verici değil.
İnsan, bu kaos ortamında yaşama çabası verirken bu çabayı şüphesiz
somutlaştıran ürünler ortaya koymaktadır. Bilim insanları çalışmalarıyla
insanlığa ışık olmaya çalışmaktalar. Elinizdeki bu eser de böyle bir çabanın
ürünü olarak alanında ses getirecek değerli çalışmaları içermektedir.
Sağlığın insan ve çevre üzerindeki etkileri, turizm politikaları, mimari ve
kültürel yapılar, edebî eserler, e-ticaret, basın gibi önemli alt başlıklardan
ve konulardan oluşan kitabımız artık disiplinler arası çalışmanın bir
zorunluluk olduğunun da göstergesi niteliğindedir. Günümüz insanının tek
boyutla ve bilgi donanımıyla hayatını idame ettirmesinin mümkün
olmadığı ortadadır. Bu vesileyle alanlarında söz söyleme niteliğine sahip
bilim insanlarının meydana getirdiği çalışmamızın insanlığa hayırlı
olmasını diliyoruz.
Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU
Samsun/ 2020
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OYLUM HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞI KİL SAPAN
TAŞLARI VE DENEYSEL ARKEOLOJİ ÇALIŞMASI
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit KAVAK
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis-Türkiye, e-mail: akavak@kilis.edu.tr
Orcid ID: 0000-0003-2096-2760
1. Giriş
Neolitik dönemden itibaren insanoğlu tarafından kullanıldığı düşünülen
sivri uçlu, düz uçlu, yuvarlak, yuvarlak bikonik şekilli, kil, taş, kurşundan
yapılan ve sapan tarafından fırlatılan mühimmata, sapan taşı denir. Sapan
taşlarının ilk örneklerini, nehir kenarında bulunan küçük çakıl taşları
oluşturmaktadır. Ancak savaş esnasında düzleştirilmiş taşların bulunması
ve sapan taşına dönüştürülmesi zor olduğu ve zaman aldığı için, yapımının
ve hammadde temininin kolay olması nedeniyle kilden yapılan sapan
taşları tercih edilmiş olmalıdır. Korfman makalesinde ise, bu görüşten
farklı olarak, prehistorik insanların, taştan yapılan sapan taşlarının yerine,
kilden yapılan sapan taşlarını tercih etmelerinde, taşın az bulunmasının
değil, kilden yapılan sapan taşlarının tesir gücünün daha fazla olduğunun
anlaşılmasının etkili olduğunu söylemektedir (Black vd., 2000:26;
Korfman, 1973:38-39; Curtis,1984:41; Mortensen, 1983:214; Doherty,
2006:298).
Neolitik dönemden itibaren kullanılmaya başlanan kil sapan taşlarının
yapımında kil, taşçık ve saman gibi organik malzemeler kullanılmıştır. Bu
organik malzemelerin, su ile karıştırılıp el ile iyice koyu hale getirildikten
sonra, etkin bir silaha dönüşmesi için iki yöntem uygulanmıştır. Bu
yöntemlerden ilkinde, sapan taşları kuruması için güneş ışınlarının direk
gelmediği bir gölgeye bırakılmıştır. Sapan taşlarının direk güneş karşısına
çıkarılmasının yerine, gölgede kurutulmasının temel amacı, aşırı
ısınmadan dolayı sapan taşlarının dağılıp parçalanmasını önlemektir. Diğer
bir teknik ise, aşırı ısıya maruz bırakılmadan sapan taşlarının fırınların
yanında fırınlanmasıdır. Sapan taşlarının güneşte kurutulması, fırınlamaya
nazaran daha az kayıpla sonuçlanmış olmalıdır. Bu kaybın az olmasındaki
temel sebep, fırınlama sırasında, aşırı ısı nedeniyle, kilden yapılan sapan
taşının içindeki suyun hızlıca kuruması ve bu sebeple kolayca dağılmasıdır
(Selover, 2015:193-19; Melleart,1970:18).
Sapan taşlarının konu edildiği çok sayıda çivi yazılı metin
bulunmaktadır. Bu metinlerden ilki, bir kuşatma savaşını anlatan Ur’un
M.Ö. ikinci bin yılda Elamlılar tarafından yıkımını konu edinen bir ağıttır.
İlgili metinde sapan ve sapan taşlarıyla ilgili şu ifadeler bulunmaktadır:
“Ur’un sur duvarları ve çevresinde ağıtlar duyuldu,
Büyük yaylar, sopalar, sapanlar parçalıyor yutuyor
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Ok uçları vücutlarını şiddetli yağmur gibi doldurdu,
Kocaman taşlar uzağa gidiyor kemikleri kırıyor,
Her gün kötü rüzgâr onları şehre insanların üzerine geri getiriyor,
Aslanlarına bel bağlayan Ur, katliama maruz bırakıldı
Halkı düşmanın gücüne yenik düştü” (Prichart,1969:618).
Sapan taşlarının konu edindiği diğer metin ise geç tunç çağına
tarihlenen ve bir kuşatmayı anlatan Kirta masalında bulunmaktadır:
“Oklarınızı şehre, sapanlarınızı kulelere atmayın,
Sonra yedinci (kuşatma günü) günbatımında (o şehrin) kralı Pabil
uyumayacak (yapamayacak)
Boğalarının kükremesinin sesi için,
Eşeklerinin anırmasının gürültüsü için,
Koşum öküzlerin böğürmesi için
Av köpeklerinin uluması için” (Hallo, 2003:336).
2. Arkeolojik Çalışmalarda Ortaya Çıkarılan Sapan Taşları
Yapılan arkeolojik çalışmalarda çivi yazılı metinlerin yanı sıra kil, taş
ve kurşundan yapılan çok sayıda sapan taşları ortaya çıkarılmıştır. Ancak
çalışmamızın konusu kil sapan taşları olduğu için, arkeolojik çalışmalarda
ortaya çıkarılan kil sapan taşları hakkında bilgi vereceğiz. Arkeolojik
çalışmalarda ortaya çıkarılan sapan taşları için kil nesneler, sapan tanesi,
sapan topu, sapan mermisi ve sapan taşı olmak üzere farklı adlandırmalar
yapılmıştır. Arkeolojik araştırmalar sonucu, Çatalhöyük’te neolitik
döneme tarihlendirilen tabakalarda, çok sayıda kil top adı verilen
arkeolojik malzeme bulunmuştur (Mellaart, 1966:16) (Resim 1). Bu
topların ağırlığı 900 gram ile 1 kg arasında, boyutları ise 1 cm ile 9 cm
arasında değişmekte olup, şekilleri oval, yumurta, küremsi biçimli
olmasına rağmen çoğunluğunu küremsi biçimli kil topları oluşturmaktadır.
Bu kil toplarının yapımında iki teknik kullanılmıştır. Bu tekniklerden
ilkinde, çapı 3 cm ve 3 cm’den küçük olan mini toplar adı verilen grup,
güneşte kurutulmuş, 3 cm ve üzeri çapa sahip olan kil toplar ise
fırınlanmıştır. Çatalhöyük’ü araştıran James Mellaart bu yuvarlak kil
toplarının
sapan
taşı
olarak
kullanıldığını
düşünmektedir
(Mellaart,1967:78; Suponcic,1998) (Resim 2).
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Resim 1: Kil Sapan Topu (Hodder,2019:84)

Resim 2: Sapan ile Av Sahnesi (Mellaart,1967:94-95).
Antalya il sınırları içerisinde yer alan Bademağacı Höyüğü’nde, Erken
Neolitik döneme tarihlenen, fırınlanmış ve ucu sivriltilmiş kil sapan taşları
bulunmuştur. Bu sapan taşlarının tamamı kahverengi ve katkısız
hamurludur. Ağırlıkları 20 gram ile 40 gram arasında değişmekte olup,
uzunlukları ise 3.4 cm ile 5.1 cm’dir. Ayrıca en geniş noktasının çapı 2.4
cm ile 3 cm arasında değişmektedir (Korfman ve Dedeoğlu, 2007:44;
Duru, 2002:561) (Resim 3).
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Resim 3: Kil Sapan Taşları (Duru ve Umurtak, 2008:258).
Neolitik döneme tarihlendirilen diğer kil sapan taşı örneği ise İzmir il
sınırları içerisinde yer alan Ulucak Höyük’te ele geçmiştir. Kil, kahverengi
toprak, taşçık ve organik malzemeden yapılmış olan bu sapan taşları, çift
konikli, uzunluğu 3 cm ile 4.9 cm iken, en geniş noktasının çapı ise 1.8 cm
ile 3.2 cm arasında değişmekte ayrıca oldukça küçük olup, genellikle
fırınlanmamıştır. Çok fazla sayıda rastlanmasa da, kil sapan taşının
etkinliğini artırmak için, kilin içerisine yaklaşık 2 cm büyüklüğünde taş
yerleştirilmiştir (Korfmann vd., 2007:43). Ulucak Höyüğün yanı sıra, Ege
Gübre Höyük, Yeşilova Höyük, Çukuriçi Höyükte de neolitik döneme
tarihlenen kil sapan taşları bulunmuştur (Fındık ve Derin, 2018:218).
Geç Neolitik ve erken kalkolitik döneme tarihlendirilen Hacılar VI
tabakasında Q5 evinin içinde fırının yanında çok sayıda kil sapan taşı
ortaya çıkarılmıştır (Mellart,1970a:18; Clare vd., 2008:76-77) (Resim 4).

Resim 4: Kil Sapan Taşı (Mellaart, 1970b:171).
Diğer bir geç neolitik döneme tarihlendirilen kil sapan taşı örnekleri
Kuzey Suriye topraklarında yer alan Tell Sabi Abyad’ta, küçük oval
çukurların içinde ortaya çıkarılmıştır. Bu sapan taşları şekillerine göre dört
gruba ayrılır. İlk grup, muhtemelen eldeki bir parça kili sıkarak yapılan,
oval veya bikonik şekilli sapan taşlarından oluşur. Bu tür en yaygın
olanıdır ve hemen hemen tüm tabakalarda bulunmuştur. Bu kil sapan
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taşlarının uzunlukları 4.8 cm ile 7.2 cm arasında, çapları ise 2.9 cm ile 4.9
cm arasında olup, en hafif olanının ağırlığı 49.3 gram, en ağırı 7.4 gram,
ortalama ağırlık ise 74.4 gramdır. İkinci grup ise, elde bir parça kilin
sıkılarak ve her iki ucunun da düzleştirilmesiyle üretilen, düzleştirilmiş
silindir şeklindeki sapan taşlarından oluşur. Bu silindir sapan taşlarının
uzunlukları 4.5 cm ile 7.9 cm arasında, çapları ise 3.1 cm ile 5.5 cm
arasında değişmektedir. Ağırlıkları ise 53.7 gramdan 136.4 grama kadar
değişmekte olup, ortalama ağırlık ise 86.4 gramdır. Üçüncü grup,
muhtemelen bir kil parçasının iki el arasında veya düz bir yüzeyde
yuvarlanmasından dolayı uzun çekilmiş, silindirik bir şekle sahiptir.
Silindir biçimli sapan taşlarının uzunluğu 7.4 cm ile 17.4 cm arasında,
çapları 2.2 cm ile 3.2 cm arasında, ağırlıkları ise 60.1 gram ile 101.0 gram
arasında değişmektedir. Ortalama ağırlık ise 80.70 gramdır. Son olarak
dördüncü grubu, iki eliyle bir kil topaktan yoğrulmuş küre biçimli sapan
taşları oluşturur. Bu sapan taşlarının çapı 5 cm ile 5.5 cm arasında
değişmekte, ağırlığı ise 70 gram civarındadır. Bu gruba ait kil sapan taşları
çok az sayıda bulunmuştur (Akkerman, 1996a:48; Akkerman, 1996b:446450) (Resim 5).

Resim 5: Kil Sapan Taşları (Akkerman, 1996b:446)
Kalkolitik döneme tarihlendirilen kil sapan taşları örneklerine, Bursa ili
Nilüfer ilçesinde yer alan Aktopraklık Höyükte rastlanılmıştır. Bu sapan
taşlarının %41’i yüzeyde, %28’i avluda, %23’ü tabaka dolgusunda, %6’sı
konutlar arasında, %2’si ise hendeklerde bulunmuştur (Yiğit, 2019:89).
Ayrıca Mersin Yumuktepe kalkolitik tabakalarında sadece yıkıntılar içinde
değil, savunma duvarları boyunca yığın halinde kullanıma hazır pişmiş
kilden sapan taşı ortaya çıkarılmıştır (Garstang,1953; Reichel, 2006:73 ).
Kalkolitik döneme ait kil sapan taşlarının güzel örneklerine Suriye
topraklarında yer alan Hamoukarda da rastlanılmıştır. Kabaca yumurtaya
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benzeyen bu sapan taşları, sivri ve incelen bir başlıkla sona ermiştir (Resim
6).

Resim 6: Kil Sapan Taşları (Reichel, 2009:23)
Kil sapan taşları üzerindeki baskılar, sapan taşının el ile yuvarlanıp
şekillendirildiğinin göstergelerinden biri olmasının yanı sıra, sapan
kesesininde izlerini taşımaktadır. Bu sapan taşlarının ağırlıkları 21 gram
ile 31 gram, uzunlukları ise 3,7 cm ile 4 cm arasında değişmektedir.
Maksimum çap, 2,6 cm ile 2,9 cm arasındadır. Ayrıca çok sayıda kil sapan
taşının ıslakken kullanıldığını gösteren örnekler ele geçmiştir (Reichel,
2009:23-25) (Resim 7).

Resim 7: Kil Sapan Taşı (Reichel, 2006: 73-74)
Irak sınırları içerisinde yer alan Tepe Gavra da yapılan arkeolojik
çalışmalarda, çok sayıda güneşte kurutulmuş sapan taşına Kalkolitik
döneme tarihlendirilen XI-A,XI, XIII, XVI, tabakalarında rastlanmıştır.
Çoğunluğu oval olan bu sapan taşlarının ölçüleri 30 mm ile 45 mm arasında
değişmektedir (Tobler, 1950:173) (Resim 8).
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Resim 8: Kil Sapan Taşları (Tobler,1950:Plate LXXXVIIb)
Diyarbakır ili Ergani ilçesinde yer alan Girikhaciyan da yapılan
arkeolojik çalışmalarda, Halaf dönemi tabakalarında çok sayıda kil sapan
taşı bulunmuştur. Bu oval kil sapan taşlarının uzunluğu 45 mm ile 52 mm
arasında, çapları 24 mm ile 32 mm arasında, ağırlıkları ise 24 gram ile 50
gram arasında değişmektedir (Leblanc and Watson,1990:96) (Resim 9).

Resim 9: Kil Sapan Taşları (Leblanc and Watson,1990:95).
İran’da bulunan Tepe Yahya kazıları, tunç çağına tarihlenen
tabakalarda çok sayıda kil sapan taşı bulunmuştur. Bu sapan taşlarının
ölçüleri ve bulundukları tabaka aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Potts and
Lamberg, 2001:57-60) (Tablo 1).
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Tablo 1: Tepe Yahya Kazılarında Bulunan Sapan Taşlarına Ait Ölçüler
(Potts and Lamberg, 2001)
Bulunduğu Yer

Ölçüleri

Adeti

3 cm

IVC Binası :A-E Bölgeleri

4.3 x 2.7 cm

2

IV Nolu Oda

-

2

F-G Bölgesi

3.2 x 1.75 cm

1

4.4 x 2.5 cm
IVB5

2
4.8 x 2.7 cm

Basra Körfezi Odasının Doğusu

4.7 x 2.7 cm

Basra Körfezi Körfezi Odasının Güneyinde

1

4.5 x 2.2 cm
2
4.8 x 2.8 cm

Suriye topraklarında yer alan Banat-Bazide yapılan araştırmalarda,
müstahkem yerin üzerinde bulunan saldırı sonucunda, kısmen yıkılmış
olan 2 Nolu binanın girişinde, erken tunç çağına tarihlendirilen çok sayıda
kil sapan taşı bulunmuştur (Otho, 2006:22-23) (Resim 10-11).

Resim 10: Kil Sapan Taşları 2 Nolu Binanın Girişi (Otto,2006:12)
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Resim 11: Banat- Bazinin Kuzeyden Görünümü (Otto, 2006:17).
Kilise tepede yapılan çalışmalarda tunç çağı tabakalarında çok sayıda
sapan mermisi olacağı düşünülen kil malzeme ele geçmiştir (Postgate and
Thomas, 2007:466).
Suriye'deki Tell Es-Sweyhat'ın, tunç çağının son dönemlerine
tarihlenen tabakalarında, sivri uçlu elipsoit, düz uçlu elipsoit, yuvarlak,
bikonik ve uzun bikonik olmak üzere beş farklı şekilde, çok sayıda kilden
sapan taşı bulunmuştur. Bu taşların neden farklı şekilde yapıldığını
öğrenmek için yapılan deneyde, önemli sonuçlar elde edilmiştir. Buna
göre, beş tür sapan taşından dördünün, kilden yapılarak güneşte
kurutulduğu, bu sapan taşları fırlatıldığında ise, taştan yapılan sapan
taşlarının yaklaşık 200 metre civarında mesafe kat ettiği, kilden yapılan
sapan taşlarının ise, ağırlık ve türüne göre Tablo 2’de belirtildiği şekliyle
mesafe kat ettiği sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 2).
Tablo 2: Sapan Taşlarının Türüne ve Ağırlığına Göre Kat Ettiği Mesafe
Ağırlık

Tür

35 gr

Bikonik Kil Sapan Taşı

95.0 m

57 gr

Uzun Bikonik Kil Sapan Taşı

120.0 m

28 gr

Sivri Uçlu Elipsoid Kil Sapan Taşı

103.0 m

43 gr

Düz Uçlu Elipsoid Kil Sapan Taşı

94.5 m

Mesafe

Açıkça görülüyor ki, sadece mekanik bir kol yakın mesafeyi defalarca
tekrarlayabilir. Bu deneysel çalışma ile farklı tür sapan taşları arasında,
küçük de olsa bir mesafe farkının oluşmasının sebebinin, sapan taşlarının
şekilleri olduğu sonucuna varılmıştır (Stout, 1977:63-65; Jabbour,
2020:39; Burke, 2004:59; Hodder, 2019:86). Diğer bir tunç çağa tarihlenen

9

sapan taşlarının bulunduğu yer, Kuzey Suriye topraklarında yer alan Tell
Brak’tır. Yapılan arkeolojik çalışmalarda tunç çağına tarihlenen
tabakalarda çok sayıda kil sapan taşı bulunmuştur (Oates and Mcdonald,
2001:275-276).
Ulucak Höyük’ün tunç çağına tarihlendirilen tabakalarda kilden
yapılmış sapan taşları bulunmuştur. Bu kil sapan taşlarının içine etki
gücünün arttırması için, fırınlanmadan önce taş yerleştirilmiştir. Örnekler
dikkatli incelendiğinde, neolitik tabakalarda bulunan mermilere nazaran,
tunç çağı tabakalarında bulunan mermilerin bir standartlaşma yakaladığı
anlaşılmaktadır. Tunç çağı tabakasında bulunan örnekler çift konik,
keskinleştirilmiş gövdelidir. Ayrıca elle şekillendirilen mermiler
açkılandırılarak düzleştirilmiştir (Korfmann vd.2007:43).
3. Sapan Taşlarının Menzili
Sapan taşlarının menzili hakkında antik dönemden günümüze kadar çok
sayıda bilgiye rastlanmaktadır. Ksenephon, Anabasis (Onbinlerin
Yürüyüşü) adlı eserinde, kurşun sapan taşlarını Rodosluların Perslerden iki
kat daha uzağa fırlattığını söylemektedir. Bu mesafenin yaklaşık 400 metre
civarında olduğu düşünülmektedir (Korfman,1973:37; Ksenephon,
2014:128).
Manfred Korfman, 1970’li yıllarda Türkiye’de genç insanlardan
kendisi için sapan ile çakıl taşlarından yapılmış sapan taşlarıyla, atış
yapmalarını istemiştir. Yapılan 11 atıştan 5 tanesi, 200 metrenin uzağına
gitmiştir. 2009 yılında Margaret Brown, Vega ve Nathan Craig tarafından
yapılan bir çalışmada 16 farklı sapancı tarafından, 142 atış yapılmıştır. Bu
atış yapan 16 sapancı, 8 erkek ve 8 kadından oluşmaktadır. Bunlar ayrıca
kendi aralarında 3 genç yetişkin, 12 yetişkin ve 1 yaşlı olarak üç sınıfa
ayrılmıştır. Sapancılar 5 ile 15 arasında değişen atış yapmıştır. Yapılan
142 atışın 69 tanesini kadınlar, 73 tanesi erkekler gerçekleştirmiştir. Bu
gerçekleştirilen atışların mesafesi 30.61 metre ile 101.54 metre arasında
değişmektedir (Korfman,1973:37; Vega and craig, 2009:1265-1266).
4. Oylum Höyük Tunç Çağı Kil Sapan Taşları
Oylum Höyük, Gaziantep'i Kilis'e bağlayan 60 km’lik asfalt
karayolunun 53. km’sinde, yolun hemen solunda aynı adı taşıyan
mahallenin yanında yer almaktadır (Harita 1).
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Harita 1: Oylum Höyük Haritası (Engin, 2014:148)
Kilis ili sınırları içerisinde yapılan ilk arkeolojik araştırmalar Prof. Dr.
Bahadır ALKIM tarafından 1960’lı yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırmalarda Kilis ili sınırları içerisinde yer alan çok sayıda höyükten
bahsedilmiştir. Prof. Dr. Bahadır ALKIM’dan sonra, 1960’lı yılların
sonunda İtalyanlar tarafından yapılan çalışmalarda, Kilis ili sınırları
içerisinde yer alan höyüklere değinilmiştir. Oylum höyükte ilk arkeolojik
kazı çalışmalarına 1980’li yıllarda Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji
bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Engin ÖZGEN başkanlığında başlanmış
olup, 2012 yılından itibaren ise arkeolojik kazılara Gaziantep Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla ENGİN başkanlığında
devam edilmektedir. 1980’li yıllardan günümüze kadar kesintisiz olarak
devam arkeolojik kazı çalışmalarında çok sayıda kilden sapan taşı ele
geçmiştir. Oylum höyükte 2011, 2014, 2015, 2019 yıllarında, Erken Orta
Tunç II, Orta Tunç, Orta Tunç I, Orta Tunç II, tabakalarında yapılan
arkeolojik çalışmalarda 32 adet sapan taşı bulunmuştur (Özgen,1995:183186; Engin, 2014:129-139) (Tablo 3). Bu sapan taşlarının 26 tanesi güneşte
kurutulmuş, 6 tanesi ise fırınlanmıştır. Biçimleri, kabaca yuvarlak,
düzensiz yuvarlak ve yuvarlak olarak üçe ayrılır. Kil, saman ve taşçıktan
yapılan bu sapan taşlarına ait yükseklik, genişlik, kalınlık ve ağırlık
bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 3).
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Tablo 3: Oylum Höyük Sapan Taşları
Dönemi

Yapıldığı Malzeme

Uzunluk

Genişlik

Kalınlık

Ağırlık

Erken Orta
Tunç II

Güneşte Kurutulmuş
Kil

1.9 cm-

1.9 cm-

1.8 cm-

7.5 gr-

4.25 cm

3.8 cm

3.4 cm

49.3 gr

Orta Tunç

Fırınlanmış Kil

Orta Tunç I

Güneşte Kurutulmuş
Kil

Orta Tunç II

Güneşte Kurutulmuş
Kil

-

-

-

1.8 cm-

1.7cm-

1.5 cm-

2.55 cm

2.4 cm.

2.35 cm

3.5 cm

3.2 cm

3.6 cm

-

5. Sapan Taşları Deneysel Arkeoloji Çalışması
Sapan eskiçağdaki örnekleri gibi tarafımızca yün, kirman (Resim 12)
ile eğrilip ip haline getirilmiştir. Bu ip örülerek bir bütün halinde sapan
hazırlanmıştır (Resim 13).

Resim 12: Kirman (Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit KAVAK, 2020).
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Resim 13: Yün İp ve Sapan Yapımında Kullanılan Malzeme (Dr. Öğr.
Üyesi Abdulhamit KAVAK, 2020).
Sapanın kese kısmı, sapan taşlarının iyice oturması için esnek
yapılmıştır. Sapan taşları, Oylum Höyük Orta tunç tabakalarında ele geçen
kil sapan taşları boyutunda, yaklaşık 3 cm çapında hazırlanmıştır. Höyük
çevresinden getirilen toprak su ile karıştırılarak, kil haline getirilmiş olup,
sapan taşlarının tesirini artırmak için çamurun içine taşçık katılmıştır.
Hazırlanan sapan taşlarının ağırlıkları 17 gram ile 24 gram arasında
değişmektedir (Resim 14). Hazırlanan sapan ve sapan taşları ile yapılan
deneysel arkeolojik çalışmada, sapan taşları önce elle, sonra sapanla
fırlatılarak mesafe ve hız ölçümleri yapılmıştır. Buna göre deneyi
gerçekleştiren kişi, elle sapan taşını yaklaşık 50 metreye fırlatabilirken,
sapanla yaklaşık 150 metreye fırlatabilmiştir.

Resim 14: Modern Kil Sapan Taşları (Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit
KAVAK, 2020).
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Sapan taşı fırlatırken, sapan yanda hızla çevrilerek taşın büyük bir ivme
kazanması sağlanmakta, daha sonra bu ivme yitirilmeden sapan başın
üzerinden hızla ileri doğru, hedefe fırlatılmaktadır. Sapan taşını fırlatırken
kol ve vücut da ileri doğru hareketlendirilerek, taşa büyük bir hız
kazandırılmaktadır. Böylece, fiziksel güç arttırılarak elle atılandan en az
üç kat daha uzağa taş fırlatılabilmektedir.
Deneysel çalışma gününde rüzgâr faktörü kil sapan taşlarının daha uzak
mesafeye gitmesine engel oluşturmuştur. Yapılan deneysel çalışma, sapan
kullanarak en az üç kat daha uzun mesafeye sapan taşı fırlatılabileceğini
ortaya koymuştur. Yapılan ölçümlerde, rüzgâra rağmen sapan taşının
saatte ortalama 135 km hızla gittiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte,
sapan kullanımı özel bir uzmanlık gerektirdiğinden, bu konuda uzmanlaşan
birinin sapan taşlarını, sapanla daha uzak mesafelere ve daha hızlı
fırlatabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.
6. Sonuç
Neolitik dönemden itibaren avcılar tarafından kullanılan sapan taşları,
zamanla zırhları delen ölümcül bir silaha evirilmiştir. İlk başlarda nehir
kenarlarında çakıl taşlarının düzleştirilmesiyle oluşturulan sapan taşlarının
yapımının zor oluşu ve malzemesinin her yerde istenilen zamanda
bulunmayışı nedeniyle insanoğlunu farklı arayışların içerisine sokmuştur.
Özellikle taşın az bulunduğu Mezopotamya ve Suriye topraklarında, her
yerde rastlanılması ve yapımının kolay olması nedeniyle kil sapan taşları
kullanılmaya başlanmıştır. Bu sapan taşlarının yapımında güneşte
kurutulma ve fırınlama adı verilen iki teknik kullanılmıştır. Güneşte
kurutulan sapan taşları, fırınlamaya nazaran daha az kayıpla yapıldığı için
tercih edildiği düşünülmektedir.
Sapan taşlarının kat ettiği mesafeyi, hızlarını ve tesir gücünü artırmak,
için farklı şekillerde (oval, silindir, bikonik, vb.) sapan taşları yapılmış,
ayrıca içlerine 2 cm büyüklüğünde taşlar yerleştirilmiştir. Böylece hedefe
daha çabuk varılması ve varıldığında verilen zayiatın fazla olması
hedeflenmiştir.
Yapılan arkeolojik çalışmalarda çok sayıda sapan taşına rastlanmasına
rağmen, bu sapan taşları hakkında araştırmacılar tarafından çok az sayıda
yayın yapılmıştır. Bu az sayıda yapılan yayınların büyük bir kısmı ise
Neolitik ve Kalkolitik dönem sapan taşları ile ilgilidir. Bu nedenle tunç
çağı kil sapan taşlarının genel dağılımı ve tipolojileri hakkında çok az
sayıda bilgi bulunmaktadır.
Oylum Höyükte yaşamış olan insanların sapan savunma silahını, nasıl
kullandığını araştırmak için yapılan deneysel arkeoloji çalışmamızda,
sapanı fırlatanın kişinin yeteneğinin ve fiziki gücünün, sapan taşının
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boyutunun ve şeklinin ayrıca hava şartlarının, sapanın kat ettiği mesafeyi
etkilediği sonucuna varılmıştır.
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Ek: Kilis İli Oylum Höyük’te Bulunan Kil Sapan Taşları
1. Erken Orta Tunç Çağı II
Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

1 3.6 x 3.3 x 3.4 cm; 40.8 gr.
Ölçüler

2 3.05 x 3 x 2.6 cm; 27.0 gr.
3 2.8 x 2.5 x 2.25 cm; 16.6 gr.

Tanım

Kabaca yuvarlaklaştırılmış üç adet sapan taşı. Sıkıştırılmış kilden
yapılmışlardır. Açık grimsi bej renklidirler.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

1 3.3 x 3.2 x 2.8 cm; 24.7 gr.
Ölçüler

2 3.6 x 3.2 x 2.8 cm; 19.7 gr.
3 2.75 x 2.4 x 2.3 cm; 12.3 gr.
4 2.6 x 2.4 x 2 cm; 10.7 gr.

Tanım

Kabaca yuvarlaklaştırılmış dört adet sapan taşı. Sıkıştırılmış taşçık
katkılı kilden yapılmışlardır. Gri renklidirler.
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Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

1 2.5 x 2.4 x 2 cm; 13.9 gr
Ölçüler
2 1.9 x 1.9 x 1.8 cm; 7.5 gr.
Tanım

Kabaca yuvarlaklaştırılmış iki adet sapan taşı. Sıkıştırılmış kilden
yapılmışlardır. Büyüğü devetüyü, küçüğü gri renklidirler.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Eserin Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

Ölçüler

1 3.4 x 3.4 x 3 cm; 32.7 gr.
2 3.4 x 2.9 x 2.25 cm; 16.4 gr.

Tanım

Kabaca yuvarlaklaştırılmış iki adet sapan taşı. Sıkıştırılmış kilden
yapılmışlardır. Gri renklidirler.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Eserin Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

Ölçüler

Tanım

Yükseklik

3.4 cm

Genişlik

3.3 cm

Kalınlık

2.8 cm

Ağırlık

28.2 gr.

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış sapan taşı.
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Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

Ölçüler

Tanım

Yükseklik

3.4 cm

Genişlik

3.4 cm

Kalınlık

3.3 cm

Ağırlık

33 gr.

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış sapan taşı.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II

Ölçüler

Tanım

Yükseklik

2.25 cm

Genişlik

2.1 cm

Kalınlık

2.05 cm

Ağırlık

9.5 gr

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan taşı.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

2.8 cm

Genişlik

2.15 cm

Kalınlık

2.05 cm

Ağırlık

12 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan taşı.
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Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

3.1 cm

Genişlik

2.8 cm

Kalınlık

2.15 cm

Ağırlık

18.3 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan taşı.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

2.9 cm

Genişlik

2.6 cm

Kalınlık

2.45 cm

Ağırlık

17.9 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan taşı.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

4.25 cm

Genişlik

3.4 cm

Kalınlık

3 cm

Ağırlık

39.8 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan taşı.
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Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

4.05 cm

Genişlik

3.8 cm

Kalınlık

3.2 cm

Ağırlık

49.3 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan
taşı.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

3.1 cm

Genişlik

2.85 cm

Kalınlık

2.85 cm

Ağırlık

22 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan
taşı.

Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Erken OTÇ II
Yükseklik

2.8 cm

Genişlik

2.15 cm

Kalınlık

2.05 cm

Ağırlık

12 gr

Ölçüler

Tanım

Sıkıştırılmış, taşçıklı kilden yapılmış yuvarlaklaştırılmış küçük sapan
taşı.
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2. Orta Tunç Çağı
Eserin Adı

Fırınlanmış Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı

Ölçüler

Genişlik

Tanım

Düzensiz yuvarlak biçimlidir.

Eserin Adı

Fırınlanmış Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı

Ölçüler

Genişlik

Tanım

Düzensiz yuvarlak biçimlidir.

2.7 cm-3.3 cm

3.2 cm-3.6 cm

Eserin Adı

Fırınlanmış Sapan Taşı

Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı

Ölçüler

Genişlik

Tanım

Düzensiz yuvarlak biçimlidir.

Eserin Adı

Fırınlanmış Sapan Taşı

Yapıldığı
Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı

2.75 cm-3.35 cm

Ölçüler

Genişlik

Tanım

Düzensiz yuvarlak biçimlidir.

2.95 cm-3.4cm
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Eserin Adı

Fırınlanmış Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı

Ölçüler

Genişlik

Tanım

Düzensiz yuvarlak biçimlidir.

Eserin Adı

Fırınlanmış Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı

Ölçüler

Genişlik

Tanım

Düzensiz yuvarlak biçimlidir.

2.9 cm-3.5cm

2.9 cm-3.25cm

3. Orta Tunç Çağı I
Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı I

Ölçüler

Tanım

Yükseklik

1.8-2.55 cm.

Genişlik

1.7-2.4 cm.

Kalınlık

1.5-2.35 cm.

Üçü küçük, ikisi büyük, kabaca yuvarlatılmış beş adet kil sapan taşı. İki
büyük sapan taşı üzerinde iri saman izleri vardır.

4. Orta Tunç Çağı II
Eserin Adı

Güneşte Kurutulmuş Sapan
Taşı

Yapıldığı Madde

Kil

Eserin Devri

Orta Tunç Çağı II

Ölçüler

Tanım

Yükseklik

3.5 cm.

Genişlik

3.6 cm.

Kalınlık

3.2 cm.

Yuvarlak kilden sapan taşı (?). Bir tarafı kırıktır.
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Introduction
Male categorization of female with binary epithets as angel-demon,
good-bad, witch-holly or virgin-fallen has been one of the main concerns
of researchers, feminists and scholars since the ancient times. Women have
been alienated, ignored, blamed, categorized and accepted as the
subordinate in many fields of life, particularly in patriarchal societies.
From Adam and Eve to the present, women have been blamed to be
responsible of man’s fall from the heaven of God by seducing Adam to eat
the forbidden fruit. Although Adam and Eve committed the first sin
together, it was Eve who was blamed: “the Bible teaches that woman
brought sin and death into the world that she precipitated the fall of the
race, that she was arraigned before the judgment seat of Heaven, tried,
condemned and sentenced” (Stanton, 1898, p. 8). On the other hand, in the
Quran, the name of Eve (Hawwa) is never mentioned (Sonbol, 2005, p. 9).
In the sacred book of Islamic religion, it was stated that woman was created
from the rib of man and together they committed the original sin (Engineer,
2008): “they ate of it” and both were to blame for the fall of human from
the Garden of Eden (Quran 20:121–122).
Since it was believed that Eve was created from the rib of Adam and
that bone was fragile, women were accepted as weak and unreliable
(Hepşen, 2010, p. 31). Therefore, women were the descendants of Eve and
were “corruptible and corrupting” (Basch, 1974, p. 4). According to Perkin
(1993), the perception of women as the subordinate figure emerged from
the religious beliefs:
Christian teaching, too, implied that women were inferior in the
story of the creation of Eve from the rib of Adam. Divine
providence held that women should be subordinate and resignation
to her lot, with true Christian humility, was the only proper
response of a good woman (p. 1).
Accepting Virgin Mary as the pure soul who cleaned the sins of Eve,
many Christian societies began to associate women with a holy spirit, yet
the perception of women as evil could not completely change in history
(Karaca, 2019, p. 10). The duality between Eve and Virgin Mary initiated
the opposing depictions of women in art and literature in the western
societies. For Büyükgöze (2005), women have been categorized based on
their bodies rather than intellect and skills (p. 8). When they become
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mothers, women are holly beings, yet when they fail to bear a child, their
bodies serve only for bodily pleasures of men. Reacting against this
dichotomy, feminists initiated movements for gender equality, which
influenced literature in the 1960s in America, England and France.
According to Moran (2011), male authors, who have dominated the literary
canon for ages, humiliated the female characters by degrading them
inferior to male characters (p. 249). Therefore, feminists need to analyse
and criticize the depiction of female characters in literary texts to change
the traditional perceptions in patriarchal societies (Moran, 2011, p. 251).
There are notable feminists who studied the literary canon in world
literature to criticize the depiction of female characters. In her work, A
Vindication of the Rights of Woman (1792), Mary Wollstonecraft identified
the inequalities between the sexes and emphasized the significance of
women’s education for a prosperous nation. In The Second Sex (1949),
Simone De Beauvoir criticized the male authors, who advocated the
patriarchal system and stated that female authors were isolated from the
canon (Moran, 2011, p. 250). As De Beauvoir (1968) asserted: “He is the
subject; he is the Absolute-she is the Other” (p. xvi) and explained how
women have been imprisoned in domestic spheres:
Throughout history they [women] have always been subordinated
to men and hence their dependency is not the result of a historical
event or a social change – it was not something that occurred. The
reason why otherness in this case seems to be an absolute is in part
that it lacks the contingent or incidental nature of historical facts
(De Beauvoir, 1968, pp. xviii-xix).
Kate Millett in Sexual Politics (1970) asserted that the perception of
women by men as the second sex has dominated literature. In another
ground breaking piece, The Madwoman in the Attic, Sandra Gilbert and
Susan Gubar (1979) asserted the fact that female characters have been
categorized as either ‘angels’ or ‘monsters’ by male authors: “the ideal
woman that male authors dream of generating is always an angel” (2000,
p. 20) and “a woman writer must examine, assimilate, and transcend the
extreme images of ‘angel’ and ‘monster’ which male authors have
generated for her” (2000, p. 17). For Gilbert and Gubar, the purity of Virgin
Mary became a tradition for Dante, Milton and Goethe, which was replaced
by “the angel in the house” in the 19th century literature by male authors
(p. 20).
The cult of domesticity and ideal womanhood have been the main
concerns since the mid-nineteenth century in literature. Welter (2011)
defined the ‘true womanhood’ with four main virtues: “piety, purity,
submissiveness and domesticity” and added that while men dominate over
women, women have been “judged by her husband, her neighbours and
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society” (p. 152) and have been labelled with many epithets both in
societies and literature: angels, demons, good, bad, witch, fallen, mother
or femme fatale.
Epithets Attributed to Female Characters
Female characters have been defined by certain epithets in a literary
texts such as ideal, angel, monster, evil, insane, mother, fallen or femme
fatale. The ideal women of the 19th century have been defined as passive,
innocent, and pure opposed to the “monsters” that “refuse the traditional
role imposed on them by patriarchy” (Moi, 1985, p. 58) in the western
world. This concept of womanhood involved various characteristics
attributed to women. First, in the western cultures, traditional Victorian
women were expected to be obedient wives and sacrificing mothers, which
degraded them to a lower status than men in society. They have no
ambition other than to please others in the family (Zedner, 1991, p. 15).
Being kept in domestic spheres, women were educated to be the “angel of
the house” (Braun, 2007, p. 107) and had to obey the unwritten laws of
patriarchy: satisfying the needs of their husbands, looking after children,
cleaning and cooking, following the rules in submissiveness: “acquiescent,
passive, unintellectual creature, whose life revolved entirely around social
arrangements, domestic management, and religion” (Peterson, 1984, p.
678) and had “no existence outside the context of her home and whose sole
window on the world is [was] her husband” (Hartnell, 1996, p. 460)
because their place “was unquestionably by her own fireside as daughter,
sister, but most of all as wife and mother” (Welter, 2011, p. 162). Ideal
women were expected to be naive, pure and sexually passive and educated
from childhood to become a virtuous good wife and a sacrificing mother:
Before marriage a young girl was brought up to be perfectly innocent
and sexually ignorant. The predominant ideology of the age insisted
that she have little sexual feeling at all, although family affection and
the desire for motherhood were considered innate (Vicinus, 1972, p.
ix).
Secondly, the traditional women, angels, were supposed to function as
the moral and religious guides of the family (Farrell, 1996) because they
were responsible of the “preservation of traditional moral and religious
values” (Zedner, 1991, p. 12). Since, morality and virtue were emphasized
(Bradstreet, Warren & Ossoli, 1995, p. 71), ideal women were expected to
properly educate their children for a prosperous nation. Susan Zlotnik
(1996) stated that the Victorian ideal model was the result of an “ideology
of domesticity”:
Emphasizing separate gendered spheres of private and public life,
the ideology of domesticity emerged out of the evangelicalism of
the Calphan Sect in the earlier decades of the nineteenth century to
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become the dominant ideology of the middles classes by the 1830s
and 1840s. It figured women not merely as disembodied angels in
the house but as powerful moral missionaries within the domestic
realm. Women contained the potential repair and reform not only
their husbands but also the nation—as long as they remained
morally intact and politically aloof, isolated from the workaday
world of capitalist competition and parliamentary process (p. 53).
Thirdly, the angels of the house were expected to be physically
beautiful rather than intellectually superior to men:
Women are told from their infancy, and taught by the example of
their mothers that a little knowledge of human weakness, justly
termed cunning, softness of temper, outward obedience, and a
scrupulous attention to a puerile kind of propriety, will obtain for
them the protection of man; and should they be beautiful.
Everything else is needless, for, at least, twenty years of their lives
(Wollstonecraft, 1892, p. 14).
Moreover, since social spheres of men were dangerous for their
innocence and reputation, they were never exposed to the actual world
outside (Peterson, 1984, p. 678), and thus, became the weaker sex:
“Femininity was associated with weakness; women had to be protected
because they could not protect themselves” (MacMillan, 2007, pp. 47-8).
This domestication of women kept them from acquiring equal rights in
public spheres, education, marriage and professional life: “The workingclass wife was not supposed to work, at least outside the home. To do so
would offend her husband’s manhood, for it would demonstrate his
inability to provide for her” (Stearns, 1972, p. 113).
Also, the angels of the house were supposed to be obey the rules in a
submissive manner because their “highest duty is so often to suffer and be
still” (Ellis, 2012, p. 15). Degrading the power of women, the patriarchal
systems accepted women as the “other” (Flanders, 2004, p. 313). Finally,
“marriage was the ultimate goal” (Flanders, 2004, p. 219) for the ideal
women. In other words, ideal woman had “the spirit of obedience and
submission, pliability of temper, and humility of mind” (Welter, 2011, p.
159). Therefore, women, who refused the traditional roles imposed on
them by the patriarchy, were considered as abnormal, dangerous and evil.
In the late 19th century, there were noteworthy changes in social,
political and cultural fields in many societies. With the educational reform
in New England and America in 1840, education for girls became
prominent and women entered private spheres although they were still
inferior to men (Bradstreet, Warren & Ossoli, 1995, p. 73). Due to the First
and Second World Wars, the Industrial Revolution, reforms, economic
booms and women’s movements, women entered the public spheres both
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to substitute men and gain independence. The Divorce Act, Women’s
Suffrage Movement and Married Women’s Property Act provided
freedom, equality and voice for women in many societies. Also, with the
rise of “individualism” and “self”, women gained economic independence,
which initiated gender shifts:
This goal of selfhood had particular significance for nineteenth
century women, whose struggle for suffrage mirrored the larger
aim of achieving the recognition of their personhood in society and
in law. That greater struggle proved much more formidable than
achieving the right to vote. In The United States as in most nations
and cultures, patriarchal custom explicitly defined women as selfless. They were named and described only in terms of their
relationships to men – daughter, wife, mother, sister, widow – or
more specifically, in terms of their sexual relationships to men:
virgin, whore, mistress, spinster (Ewell, 1992, p. 158).
Since women participated in politics and professions, men considered
those new women as s rivals (Jung, 2015, p. 41-42) and labelled them as
indecent, evil and fatal (Jung, 2015, p. 41-42). At the end of the 19th
century, Sarah Grand in her famous novel The Heavenly Twins (1979)
coined the “the New Woman” concept in literature for the first time and
depicted the difficulties faced by the Victorian women. The new woman
was a threat to the traditional norms of patriarchal societies because women
began to react against the ideal woman by representing a new model of
women: educated, sociable, active, economically and spiritually
independent:
The New Woman was by turns; a mannish amazon and a Womanly
woman; she was oversexed, undersexed, or same sex identified;
she was anti-maternal, or racial supermother; she was maleidentified, or manhating and/or man-eating or self-appointed
savior of benighted masculinity; she was anti-domestic or she
sought to make domestic values prevail; she was radical, socialist
or revolutionary, or she was reactionary and conservative; she was
the agent of social and/or radial degeneration, or symptom and
agent of decline (Richarson & Willis, 2001, p. xii).
However, due to modernization, reforms and feministic movements in
the western culture, women figures evolved and turned out to be “femme
fatales” in literature and art at the end of the 19 th century. It is a term
derived from French and refers to an attractive, beautiful and dangerous
woman, who uses her charm to seduce and destroy men with evil
intentions. Although as a term, it is not used until the twentieth century
(Allen, 1983, p. vii), the fallen woman or fatal woman has been rooted
since the ancient times. The first femme fatales were witches during the
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16th and 17th centuries and they were isolated, alienated and punished in
patriarchal societies because they were brave, strong and evil. One of the
first examples of seductive women is Medusa who turned men into stone
with her seductive looks in Greek mythology (Simkin, 2014, p. 22-23). It
would be proper to state that evil women have always existed in biblical
stories, mythology, art and literature:
There have always existed Fatal Women in both mythology and
literature, since mythology and literature are imaginative
reflections of the various aspects of life, and the real life has always
provided more or less complete examples of arrogant and cruel
female characters” (Praz, 1978, p. 161).
Femme fatales have various traits. First, they are sexually charming,
seductive, mysterious and dangerous women who cause disaster and create
chaos for patriarchy. They are depicted as “bodies full of sexuality”
(Foucault, 2003, p. 79). In Merriam-Webster’s Dictionary (1997), femme
fatale is defined “as a seductive woman who lures man into dangerous or
compromising situations”. Similarly, Allen (1983) stated that femme fatale
is a woman “who lures men into danger, destruction, even death by means
of her overwhelmingly seductive charms” (p. vii).
Secondly, although they are attractive and irresistible, they are
unwanted, isolated and doomed (Yeşilyurt, 2003, p. 83) because they rebel
against the norms of patriarchy. This evil nature of women reflects the
religious beliefs based on the original sin of Eve as the fallen woman: “the
femme-fatale is sometimes associated with Eve after the Fall” (Frye, 1992,
p. 220).
Thirdly, femme fatale “embodies socioeconomic problems, such as
abandonment, poverty, and spinsterhood, that real-life, unmarried, middle
class women must overcome” (Hedgecock, 2014, p. 21). They are unable
to adapt the society and norms. For Allen (1983), the concept of femme
fatale emerges from the “fear and desire experienced by men confronted
with women who demand the right to control their own desires, their
bodies, their reproductive tracts-women who, in other words, deny the right
of men to control female sexuality” (p. x). For many feminists, femme
fatales have born from the male gaze and due to the fears of male authors
who considered the new woman as the “other”, subordinate and inferior
(Büyükgöze, 2005, p. 7).
Similarly, in Turkish literature from the oral tradition to modern period,
authors have depicted the ‘angels’ as obedient, sacrificing, decent, loyal,
pure and decent while the ‘evils’ are sexually and economically
independent, courageous, rebellious, violent, cruel, intriguing and
destructive.
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For many purposes, in literary texts, authors preferred to present the
duality between the good (angel-traditional) and bad (monster-femme
fatale) female characters. First, male writers have aimed at criticizing the
changing state of women and shifting gender roles, which destroyed the
harmony in societies. By creating two female characters, authors have
created a sense of war between the good and the bad, which resulted with
the victory of the angel and the punishment of the femme fatale. Therefore,
through the failure of monsters, male authors tended to warn the female
readers about the destruction of greed, independence and revolt against the
norms of society. Secondly, female authors created both the angel and the
evil to show the restrictions of traditional roles while depicting the
perfection of liberty. Finally, the duality between the angel and the evil in
the literary texts maintain the critical awareness of readers about the
societal changes.
Tanzimat Novels in Turkish Literature
19th century was a ground breaking period both for the western cultures
and the Ottoman Empire in terms of the social, political and economic
changes. Wars, revolutions, economic instability, movements and
changing values which emerged in the western societies inevitably
influenced Turkish culture in many ways. In 1910, during the Balkan War
and the First World War, similar to the western cultures, in Turkish culture,
women substituted men and participated in professional life to contribute
to the government’s economy. This change influenced the status of women
both in the domestic spheres and public fields. With the Independence War
(1945), women both became nurses in the battlefields and involved in
politics by organizing conferences and meetings to awake the public
attention about independence.
Women’s rights and feminism, which started in the 19th century
Europe, appeared in Turkish culture in the second half of the 19 th century
after the reforms during the Tanzimat Period (1839-1876). Due to the
reforms and the impacts of the feministic views rooted in the 19th century
western world, the Ottoman women were highly influenced by the
independence and new appearance of the western women who visited
İstanbul and they increased “the desire of european way of life for İstanbul
women” (Tanpınar, 2003, p. 133) [“İstanbul hanımlarının alafranga
yaşama hevesini arttırır”]. The westernization, initiated with the Tanzimat
Period, caused social, politic and cultural changes in the Turkish culture,
yet, the most notable impact of the movements was the human rights
(Tanpınar, 2003, p. 130-131). Those reforms affected the Turkish women
who desired self-identity and equality in society and the status of women
in the Ottoman society changed: “In this period, woman began to interact
with the outer world by being freed from her own narrow modes [“Bu
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devrede kadın kendi dar kalıplarından kurtularak dış dünya ile temas
kurmaya başlar”] (Denizli, 2004, p. 4).
According to Okay (1991), the women issue emerged as a problem
with Tanzimat period (p. 159), and therefore, in order to create an
awareness, Turkish feminists and intellectuals established organizations,
wrote articles in magazines and newspapers and struggled for women
rights (Çakır, 1991, p. 59). These movements attempted to challenge the
perception of women by the society and stereotypical roles imposed on
women by the patriarchy. However, despite all the efforts in society and
literature, there was no change in the status of Turkish women because the
Ottoman society was based on a strict patriarchal system:
Ottoman women’s demands were parallel to the struggle for
women’s rights in the West. They followed women’s movements
around the world but underlined the fact that living in an Islamic
society set different conditions for them. When they discussed
their demands within the framework of Islam, they provided
supportive examples from “asri saadet”, the “undistorted” days of
Islam, but they refused to compromise (Demirdirek, 1999, p. 79).
Moreover, for many male intellectuals, the changing status of women
was accepted as the main cause of indecency in public: “A moral decline
is observed in society as a consequence of the occurring social change and
liberalized woman-man relation compared to the old” [“Yaşanan büyük
toplumsal değişim ve eskiye kıyasla oldukça serbestleşen kadın-erkek
ilişkileri sonucu toplumda ahlaki bir çöküş gözlenir”] (Esen, 1990, p. 11).
Therefore, during the Tanzimat period, authors created works which
focused on the education of the public about the reforms, false
modernization, impacts of gender shifts, the status of women in society and
the clashes between the traditional and the new with their writings. In order
to idealize the traditional Ottoman women, Tanzimat authors used an evil,
selfish, seductive and indecent female figure, ‘femme fatale’ that is
punished at the end of the stories.
Due to the socio-cultural changes (Turan, 2005, p. 117), many authors
in Turkish literature criticized the changing women who became social,
active, independent and rebellious against the traditional roles in the
modern period. The clash between the modern life and cultural background
caused conflicts both in society and in literary texts. Many Turkish authors,
particularly males, tended to warn the readers about the false
modernization by depicting two opposing female characters in their
writings: an angel and a femme fatale. The main goal of appearance of
‘femme fatale’ was both to question ethics and to convey messages to the
readers in Turkish literature: women who refuse to obey the norms of
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society are dangerous and should be avoided because they cause
destruction.
According to Moran (2010), ‘femme fatale’ concept was rooted from
the 17th century encomiastic stories (meddah stories/the public story
tellers) in which two opposing female characters were depicted: a
prostitute and a decent woman. The evil female character’s trial for revenge
from her lover, who chose the traditional angelic woman, constituted the
encomiastic stories of Turkish literary canon:
We can call the former of these types as ‘victim type’ and the latter
as ‘femme fatale type’. (…) In the novels in which love is
idealized, the victim appears as a romantic young girl who choses
death rather than betraying her lover. Fatal woman is, on the other
hand, is seen as another heroine in the novel that depicts the story
of the destruction of a man, dominated by sexual desires, by a
woman
[Bu iki tipten birincisine ‘kurban tipi’, ikincisine de ‘ölümcül
kadın tipi’ diyebiliriz. (…) Kurban tipi aşkın idealize edildiği bir
öyküyü anlatan romanlarda, sevgilisine ihanet etmektense ölümü
tercih eden romantik bir genç kız olarak çıkar karşımıza. Ölümcül
kadın ise, cinsel tutkunun egemen olduğu genç bir adamın bir
kadın tarafından mahvedilişini anlatan başka bir romanın
kahramanı olarak görülür] (Moran, 2010, p. 39-40).
In the novels of the Tanzimat Period, the duality between the old and
new; the traditional and the modern and the west and Islamic codes were
greatly observed. Influenced by the western literary novels, Turkish
authors preferred novel genre as a means not only to present the effects of
false modernization but also to awake the readers about the impacts of false
modernization through femme fatale figures in struggle with the societal
expectations of the patriarchy. Femme fatale was portrayed as the isolated,
alienated and unwanted female character that caused destruction for the
traditional Turkish families in novels. Since accepted as ‘the other’ in
society, femme fatales in Turkish literature were portrayed as revengeful,
greedy, indecent, brave, materialistic, intriguing, envious and challenging.
Although the depiction of female characters in literary texts has been a
notable research field for feminists and scholars, this study provides an
analysis of male gaze and ‘femme fatale’ concept during the Tanzimat
Period in Turkish literature. For the analysis part, noteworthy authors of
Tanzimat period authors were intentionally chosen due to various reasons.
The first reason was based on the fact that all the writers, chosen for this
study, were accepted as the spokesmen and social reformers of their ages
in literary canon. Secondly, their pieces focused on both the criticism and
the presentation of feministic views, emerged due to societal and historical
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changes during the reforms with different perspectives. Finally, in all the
works analysed for this study, authors underscored the destructive nature
of shifting gender roles by implying how societies accepted and rewarded
the traditional ‘angels’ while punished the ‘monsters’ that failed to obey
the unwritten laws of patriarchy in Turkish culture.
‘Femme Fatales’ in Turkish Literature
Turkish authors of the Tanzimat period, Nabizade Nazım was one of
the male authors who depicted the clash between an angel and a femme
fatale in his novel, Zehra (1894). The story is about a woman who turns
out to be a monster after the betrayal of her husband, Suphi. When Zehra
was at age of 14, her mother died and Zehra became a jealous, ill-tempered
and restless girl, deprived of love and affection. One day, she meets her
father’s clerk, Suphi and they fall in love each other. However, Zehra’s
father warns Suphi about her nature: “she will make her husband
desperate” [“kocasını mutsuz eder”] (Nazım, 2010, p. 21). Ignoring the
warnings, Suphi marries Zehra. Although, in the early years of marriage,
Zehra is happy and calm, she is still hysterically obsessed with the
husband: “However, her mind cannot be considered to have released from
the attacks of the dark evils” [“Fakat zihni kara şeytanların hücmundan
yine kurtulmuş sayılamazdı”] (Nazım, 2010, p. 34).
Her jealousy becomes unbearable after Suphi’s mother brought a
beautiful maid, named Sırrıcemal, for housework. Zehra gradually turns
into an evil-tempered woman after she learns the affair between Sırrıcemal
and Suphi. Suphi divorces Zehra and marries Sırrıcemal who is pregnant.
With the desire of revenge, Zehra hires an attractive prostitute, Ürani to
seduce her ex-husband. However, she reaches her goal in a short time and
Suphi leaves Sırrıcemal for Ürani. Suffering from grief, Sırrıcemal loses
her unborn baby and commits suicide. Meanwhile, Zehra marries Muhsin
only to envy Suphi: “Zehra did not love Muhsin” [“Zehra Muhsin’i
sevmemişti”] (Nazım, 2010, p. 146). After giving birth to a boy, Zehra
loses her child and Muhsin leaves her. She becomes a lonely widow who
has caused many deaths and tragedies in others’ lives.
Although at the beginning of the novel, Zehra is the angel of the house:
obedient, pure, domestic and submissive as defined by Welter (2011), she
becomes monstrous and a madwoman throughout the end due to her
envious nature. Although she is accepted as the demon, she becomes one
of the victims of Suphi who ignores her jealousy and provokes her anger
(Aytaç, 2014, p. 84). By punishing Zehra, Nabizade Nazım aimed at
warning the female readers of the period about the destruction of jealousy,
disobedience and hysteria.
Another femme fatale figure is Ceylan in Ahmet Mithat’s Jön Türk
(1908). Similar to the novelists of Tanzimat period, Ahmet Mithat Efendi
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aimed at educating the public with his messages based on the impacts of
false modernization. Women’s value in society, the significance of virtues
and honourable life, the conflicts between the women of Ottoman and the
new Turkish society, education of women, changing lifestyles of women
due to westernization and feminism were his main concerns. Jön Türk is
based on the family, marriage, virtues, place of women in society, women
rights, feminism, westernization, nationalism and social ills. In the novel,
Ceylan is an independent and a rebellious feminist who was brought up in
the European style. For Has-Er (2000), not only the women but their
parents favoured the European way of education and lifestyle for their
daughters and many families tried to educate the girls in western style (p.
405). Ceylan, for instance, knows languages, reads French books, plays the
piano and a great supporter of “mariage libre” (marriage liberty) (Ahmet
Mithat, 2011, p. 59) and ‘feminism’. Due to her parents’ manners, she is
considered as unethical and a representative of femme fatale. Her real name
is “Ayşe”, yet, in order to appear modern, she uses the name “Ceylan”. For
Arık (2005), Ceylan “perceived the concept of liberty as indecency”
[hürriyet anlayışını ahlaksızlık olarak agılamıştır”] (p. 26).
Ceylan is in love with Nurullah who advocates the traditional gender
roles: “The woman should know her femininity and men his maleness”
[“Kız kızlığını bilmeli erkek de erkeliğini”] (Ahmet Mithat, 2011, p. 50).
One night, Ceylan puts opium in the drink of Nurullah and sleeps with him.
Although she gets pregnant, Nurullah refuses her and the baby and engages
with Fatma Ahdiye, the representative of traditional woman. For revenge,
Ceylan puts the forbidden books in Nurullah’s library and causes his exile
to Akka on his wedding day. However, the novel ends as Ceylan dies and
Nurullah and Ahdiye start a new life in Egypt.
In Mithat Efendi’s novel, Ceylan is both femme fatale and a perfect
sample of Sarah Grand’s ‘the new woman’ because she is “quite
independent, quite a brave girl” [“Pek serbest, pek yürekli bir kız”] (Ahmet
Mithat, 2011, p. 55). Moreover, she is a dangerous woman who
manipulates, controls and ruins Nurullah with her sexuality and intrigues.
In the novel, the author mentions how men are afraid of Ceylan and her
“bravery” (Ahmet Mithat, 2011, p. 149) because she is a “naughty girl that
can teach evil to devils” [“iblislere kötülük dersi vermeye muktedir olan
bu afacan kız”] (Ahmet Mithat, 2011, p. 191). Ceylan is a monster, an evil
(Ahmet Mithat, 2011, p. 222) and the cursed girl (Ahmet Mithat, 2011, p.
179).
Ceylan is a perfect sample of ‘femme fatale’ with her beauty, lust and
evil intentions (Ahmet Mithat, 2011, p. 117) while Fatma Ahdiye is the
angel of the house who was raised in accordance with the Islamic codes.
The writer praised Ahdiye while degraded Ceylan to a lower status:
“Ahdiye is a pure and innocent virgin, Ceylan is, on the other hand, is
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pregnant to be called half-mother” [“Ahdiye temiz ve masum bir bakire,
Ceylan is yarı anne sayılacak hamile”] (Ahmet Mithat, 2011, p. 139).
Ahmet Mithat Efendi depicted Ceylan and Ahdiye as two opposing
figures and punished the monster while rewarding the angel. Grown up in
a well-educated family, like Zehra, Ceylan cannot resist her envy and greed
and causes both her tragedy. By ending the novel with the death of Ceylan,
the writer provided his messages to his readers: a woman should be
consistent, virtuous and honourable to find peace and happiness and
Turkish woman should combine the new reforms with the traditional value.
Also, the author, with Ceylan character, presented how males are afraid of
a strong woman through the regression of Ceylan’s father:
I wish …I had never approached you to that society! God has
overlooked by cursing us because of that damned european style…
My daughter pleased me for having european way of education
[Keşke seni o…çevreye hiç yaklaştırmasaydım! Allah bizim
belamızı o lanet alafranga yüzünden vermek için bütün
basiretimizi bağlamış da…Kızım orada alafranga bir terbiye alıyor
diye beni sevindirmişti.] (Ahmet Mithat, 2011, p. 178).
Another novel by Ahmet Mithat Efendi, An Angel on Earth
(Yeryüzünde bir Melek) (1879) is based on the duality between an angel
and a femme fatale. Şefik and Raziye are two lovers who grew up together.
When Şefik moves to Paris for education; he neglects Raziye and ignores
her letters. When he returns to İstanbul, he learns that Raziye is married to
an old man due to her father’s desire. Şefik realizes that he is still in love
with Raziye and the two lovers secretly meet. As a successful doctor, Şefik
meets Arife, a patient who is with him. As Şefik declares his love for
Raziye, Arife vows for revenge. In order to destroy the lovers, Arife plans
her revenge. Arife reveals their love to the public and Raziye divorces and
Şefik is exiled. In prison, Şefik receives a letter that explains how Raziye
has become a prostitute. Meanwhile, Raziye receives another letter that
declares the death of Şefik. As the lovers learn the truth and the intrigues
of Arife, they marry and Arife commits suicide on their wedding night.
Therefore, similar to many Tanzimat period authors, Ahmet Mithat Efendi
rewards the angelic Raziye and punishes the femme fatale Arife at the end
of the novel.
Raziye is one of the main characters of the novel. She is charming and
beautiful: “Raziye… is an angel that has left her wings in the sky”
[“Raziye… kanatlarını gökte bırakarak yeryüzüne inmiş bir melektir”]
(Ahmet Mithat, 2000, p. 83). Raziye is portrayed as decent, honorable and
innocent victim who suffers for her love and struggles with Arife
throughout the novel. The novel ends as the author rewards Raziye due to
her good nature and naive spirit.
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Arife, on the other hand, is the evil, seducing and destructive femme
fatale of the novel. For revenge, she even considers murder of the lovers.
As the lovers reunite, she states that she cannot bear the happiness of her
enemy and she comments on Raziye as: “as she has become a happy
woman, I cannot live in misery! I must die” [“mesut bir hanım olduktan
sonra, ben sefil sergerdan sürünemem! Ölmeliyim”] (Ahmet Mithat, 2000,
p. 340) and finally she commits suicide.
Arife is ‘femme fatale’ of the novel due to many reasons. First, she is
attractive, charming and beautiful. Her main attraction is her eyes and
eyebrows as described in detail by the author (Ahmet Mithat, 2000, p. 62).
Her mysterious looks and manners affect Şefik who becomes paralyzed.
Second, Arife is courageous, charming and flirtatious (Ahmet Mithat,
2000, p. 71). The narrator defines her indecency as: “She is the rose of all
gardens, the nightingale of all roses” [“O her bahçenin gülü, her gülün
bülbülüdür”] (Ahmet Mithat, 2000, p. 77). The narrator frequently uses the
words ‘prostitute’, ‘envious’, ‘indecent’ and ‘furious’ for Arife while
depicting her joy and livelihood: “Quite joyful, quite flirtatious, and quite
cheerful” [“Pek şen, pek şuh, pek şetaretlidir”] (Ahmet Mithat, 2000, p.
80). Arife is the unwanted, isolated and alienated in her society since she
acts with her instincts and sexual desires. Arife is not in love with Şefik,
yet, she wants “the one who loves her must be a slave for her” [“Onu seven
kendine kul köle olmalıymış”] (Ahmet Mithat, 2000, p. 78). In other
words, she desires to be loved, to be devoted and adored by men. That is
why, the author resembles her to ‘a lion’ (Mithat, 2000, p. 75). Her anger
increases her envy which results with tragedy.
Another author who presented two opposing female figures in his works
is Namık Kemal with his masterpiece, İntibah (1874). In the novel, the
protagonist Ali Bey is a well-educated and virtuos man who was brought
up in a wealthy family. He was educated by private tutors and has a
respectable status in society. After the loss of his father, he works hard to
take care of his mother. One day, he meets Mahpeyker in Çamlıca and falls
in love with this ‘evil’ woman. Although he learns that she is a “prostitute”
(Kemal, 2011, p. 50), he fails to escape from the intriguing and cruel
woman who is: “quite indecent, brought up in a highly mean family and
became the master of those who were samples for her in terms of all kinds
of disgrace” [“gayet namussuz, gayet alçak bir ailede yetişmiş ve erginlik
çağına erişir erişmez, rezilliklerin her türlüsünde, ona örnek olanlara bile
usta olmuştu”] (Kemal, 2011, p. 29).
The novel revolves around the struggle of Ali Bey with the femme
fatale Mahpeyker and his desire to find peace with the angel, Dilaşub.
However, he cannot escape from Mahpeyker who is depicted as “an evil
disguised as an angel” [“melek kıyafetine girmiş bir şeytan”] (Kemal,
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2011, p. 55). The novel ends as Dilaşub sacrifices her life to save Ali Bey
from the murder planned by Mahpeyker.
In İntibah, Mahpeyker, who is the unwanted and avoided femme fatale:
“If she had died before birth, Satan would have been destitute of a helper”
[“Doğmadan gebermiş olsaydı şeytan bir yardımcıdan mahrum kalırdı”]
(Kemal, 2011, p. 99). She is defined as evil: “Mahpeyker was eager to
revenge. Do such horrible dreams suit to her angelic body? But why not?
Azrael is also an angel…” [Mahpeyker intikam heveslerine düştü. Bir
melek gibi vücuduna o kadar korkunç hayaller yakışır mı? Ama niçin
yakışmasın? Azrail de melek…”] (Kemal, 2011, p. 108).
Mahpeyker is indecent, capricious, intriguing, hypocrite and unreliable
(Kemal, 2011, p. 98) and is resembled to a “snake” (Kemal, 2011, p. 112)
with her “poisonous smile” (Kemal, 2011, p. 89) that could disgust the
“wild monsters” (Kemal, 2011, p. 141). The author frequently used the
word ‘prostitute’ to refer Mahpeyker, to underscore her sexuality and
indecent life. However, throughout the story, Mahpeyker is defeated by the
mother of Ali Bey who idealized Dilaşub and manipulated her son.
Mahpeyker recalls Arife in terms of her desires and revengeful nature.
Both protagonists are sexually independent, isolated by the society and
have an indecent past. They both disobey the unwritten laws of Islamic
code and patriarchal Ottoman society. However, Mahpeyker causes the
death of Ali Bey while Şefik manages to escape from a downfall.
Unlike Ceylan or Zehra, Mahpeyker grew up in an indecent and poor
family, which causes her anger and envy towards Dilaşub. Although she is
not in love with Ali, she only has desires for him. Namık Kemal preferred
adjectives related to evil while she praised the angelic Dilaşub for his moral
tecahings. As explained by Gilbert and Gubar, as a male writer, Namık
Kemal presented the female characters with epithets of either a prostitute
and an indecent monster or a divinely perfect angel. Also, by setting two
opposing figures in the novel, and by praising Dilaşub, Namık Kemal
warned his readers about the danger of corruption and significance of
honour (Atalay, 2010, p. 128).
It would not be wrong to generalize that by praising the angels (Dilaşub,
Sırrıcemal, Raziye and Fatma Ahdiye) while punishing the femme fatales
(Ceylan, Zehra, Arife and Mahpeyker), the authors of the Tanzimat Period
aimed at warning the readers, particularly female readers, about the
corruption, decay and indecency caused by the changes and reforms. The
duality between the angel and the femme fatale provided readers an insight
for the clash between the old and new and the defeat of the evil women in
Turkish culture.
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Conclusion
Women have been categorized with various epithets as angels, evils,
witches, good, bad, virgin or fallen in literature since the ancient times and
this issue has been one of the major concerns for feminists and researchers.
In western literature, Gilbert and Gubar’s work The Madwoman in the Attic
(2000) presented how male authors have generated women as either
‘angels’ or ‘demons’ (p. 17) in literary works. Similarly, according to the
Turkish academician and scholar, Berna Moran (2011), male authors, who
dominated the literary canon for ages, degraded female characters to an
inferior status to males (p. 249).
In order to idealize the traditional women and criticize the new women,
many authors presented the duality between the angels and evils in world
literatures. In many literary texts under male gaze, while the angel has been
presented as obedient, loyal, sacrificing, domestic, decent and pure, the evil
female characters have been portrayed as indecent, brave, independent,
rebellious, seducing and violent. This new figure evolved throughout the
end of the 19th century and turned into a new female character: ‘femme
fatale’, a French term that refers to an attractive but destructive woman.
Influenced by the changes in western cultures, during the Tanzimat
period in Turkish culture, authors aimed at presenting the impacts of false
modernization by underscoring the duality between the traditional
Ottoman women and femme fatale figures. In other words, for many male
intellectuals, the changing status of women was accepted as the main cause
of indecency in public after the Tanzimat Reforms which provided women
rights and equalities and caused gender shifts. Through the victory of the
traditional woman and the defeat of ‘femme fatale’ figure, therefore,
Tanzimat Period authors tended to convey messages to the readers in
Turkish literature: women, who refuse to obey the norms of society, are
doomed and should be avoided because they cause destruction.
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1-Giriş
Akıl ile doğa arasındaki karşıtlık Batı kültürünün merkezinde yer alır.
Bu karşıtlıkta üstün tarafta olanların tümü akıl ve akıl biçimleri olarak
gösterilirken, doğa daima aşağı tarafta konumlandırılır (Plumwood, 2017:
67). Burada doğa en genel anlamıyla duyularımızla algıladığımız
değişimin, oluşumun, biyolojik yaşamın hüküm sürdüğü görünür dünyayı
imlemektedir. Bu görünür dünyanın içindeki madde, beden, dişil olan,
benliğin sahici ve ebedi yanının aşağısında konumlandırılan tutku ve
duygular akıl alanından dışlanan aşağı taraf olarak kabul edilir (2017: 115).
Akıl-doğa karşıtlığını, Batı kültürünün egemen öyküsü olarak gören
Plumwood (2017: 264), sakatlayıcı olarak nitelendirdiği bu öyküde akla
efendiliğin ayrıcalıklı konumunun verildiğini söyler. Efendi konumundaki
aklın doğayı, kendinden ayrı tutup aşağı gördüğünü vurgulayan
Plumwood, aklın maddesel alanı, hayatın sürdürülmesini ve dişil olanı
içeren ve temsil eden karısı ya da tȃbi durumundaki öteki olarak
tasarladığını belirtir (2017: 12). Plumwood’un bu düşüncesi oldukça
yerindedir, zira Lloyd’un (2015: 23) da belirttiği gibi, felsefi düşüncenin
doğuşundan itibaren kadınlık, simgesel olarak, aklın dışında kaldığı
varsayılan şeylerle eş tutulmuştur. Benzer şekilde Freeland (2004: 38) da,
felsefenin bir disiplin olarak kurulmasından itibaren dişi olanın
rasyonellikten ve bilginin kaynağından dışlandığına dikkat çeker.
Bu dışlanma, “Batı’nın temelindeki egemen ideolojik gelenek olan
hiyerarşik düalist” (Berktay, 1996: 131) gelenekle yakından ilgilidir.
Hiyerarşik düalist gelenek içinde beden kavramı ruh ya da zihin/akıl
kavramına karşıt bir biçimde oluşturulmuştur. Evrenin uzlaşmaz
karşıtlıklar halinde kavranması, Eski Yunan felsefesinden kaynaklanan bir
düşünce geleneğidir (Berktay, 1996: 131). Bu gelenekte hiyerarşik
düalizmin en genel, temel ve birleştirici olanı toplumsal cinsiyetli akıldoğa karşıtlığı (Plumwood, 2017: 67) olarak karşımıza çıkar.
Doğa’nın doğurganlığı ile kadınların çocuk doğurma yetileri arasında
bir bağlantı kuran Eski Yunanlılar, insan üremesinin gerçek nedensel
gücünün, biçimlendirici ilkeyi sağlayanın baba olduğunu düşünmüşlerdir.
Burada annenin rolü, bu biçimi/formu ya da belirlenmiş olanı kabul eden
bir madde olmayla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, anne babanın ürünü olan
şeyi besleyendir. İnsan üremesine ilişkin bu anlayış, Yunan felsefi
düşüncesinin daha geç dönemlerinde ortaya çıkan erkekliğin etkin,

43

belirlenmiş formla, kadınlığın ise edilgen, belirlenmemiş maddeyle
eşleştirilmesinin uygun ortamını hazırlamıştır (Lloyd, 2015: 23-25).
Yunan felsefi düşüncesinde üreme Sissa’nın (2005: 95) da belirttiği
gibi, teknik bir etkinlik olarak görülür. Bu etkinlikte baba, tüm doğuma
egemen olan biçim ya da model olarak belirir. Buna karşın anne, bebeğin
biçimlendiği maddi malzemeyi verendir. Nihai ürün olan çocuk ise,
metafizik döldür.
Bu bağlamda Keller (2005: 45) Batı düşünce tarihinde, bilgiye
ulaşmada cinsellik dilini açık ve sistematik bir şekilde kullanan ilk
düşünürün Platon olduğunu söyler. Nitekim, Platon Timaios diyaloğunda
sınırlayıcı formun rolünü babanın rolüne, belirsiz maddenin rolünü ise
annenin rolüne benzetir. Bu benzetme, bilginin doğasının üstü örtük bir
biçimde, simgesel olarak kadınlıkla çağrıştırılan şeylerin dışlanması ile
ilişkili olduğunu imler (Lloyd, 2015: 26).
Platon’un kadına, cinselliğe ve doğuma ilişkin simgesel dil
kullanımının sadece Timaios’a özgü olmadığını belirten Sampson (2004:
20), esas olarak Platon’un pek çok metnine söz konusu dilin nüfuz ettiğini
öne sürer. Örneğin, Devlet’in VII. Kitabındaki mağara metaforuna ilişkin
Irigaray’ın yorumunu buna örnek olarak gösterir.
Bilindiği gibi, Devlet’in VII. Kitabında Platon eğitimle aydınlanmış
insanı ve aydınlanmamış insanı mağara metaforuna tutunarak anlatır ve
görünen dünyayı mağara zindanına benzetir (Devlet, 514a-518b). Burada
Irigaray Platon’un mağarayı ana rahmi gibi karanlık, yuvarlak, dışına
yalnızca dar bir kanaldan çıkılabilen bir oda şeklinde tasvir ettiğini ileri
sürer ve onun dişi bedeni bir cehalet ve yanılsama durumunun sembolü
olarak kullandığını savunur. Platon için gerçeğe erişmek ve bilgiye
ulaşmak için dişi beden geride bırakılmalıdır. Gerçek bilgi ile yanılsama
arasında bir karşıtlık kuran Platon, yanılsamayı dişi olarak, gerçek bilgiyi
ise erkek olarak sembolize eder (Stone, 2016: 188).
Platon’un mağara metaforunun kadın rahmini imlediğini öne süren
Irigaray gibi Sampson (2004: 20-21) da mağaranın Timaios’ta karşımıza
çıkan uzay, yer, kap, hazne gibi terimlerle ifade edilen khoraya
benzediğini, onun da aynı khora gibi kadınsı bir simge olduğunu söyler.
Khora ve mağara metaforlarının yanı sıra Platon’un Phaidon
diyaloğundaki yeryüzünü -Gȇ- kadınsı simgenin bir diğer örneği olarak
gören Sampson, dünyanın şekli ve bölgelerinin anlatıldığı bölümün mağara
mitine paralel olarak kadınsı bir simge olarak işlev gördüğünü ileri sürer.
Platon (2015: 118-119), Phaidon 109c ve 110b’de okyanusun dibinde olan
bir insanın her yere aynı uzaklıkta olmasına karşın, kendisinin denizin
üstünde olduğunu sanmasından söz eder. Bu kişinin güneşi ve gökyüzünü
suların arasından gördüğünü, kendi ağırlığının ve zayıflığının suyun üstüne
çıkmasına engel teşkil ettiğini belirtir. Buradan hareketle insanların da
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aslında yeryüzündeki bir çukurda yaşadıklarını ancak buna karşın onların
kendilerini çukurun üstünde yaşıyor sandıklarını söyler. Platon’un
Phaidon’da sözünü ettiği yeryüzü çukuru Devlet’in VII. Kitabındaki
mağara metaforuna oldukça benzer: “Eğer birisi kanatlanıp uçsaydı ve
aynı balık gibi deniz yüzeyine çıkıp dışarı bakabilseydi, o da dışarıdaki
dünyayı fark edebilirdi. Doğamızda bu güç var. İşte bunu yaparsak, asıl
konu olan gerçek gökyüzünü, ışığı ve toprağı fark edebiliriz” (Phaidon,
109e).
Burada Sampson’ın (2004: 20-21) iddiası, Phaidon’da, doğmuş olan her
şeyin ölecek olmasını, bununla birlikte ruhun yeni bir bedende tekrar
doğacağı düşüncesini ve dolayısıyla doğumla ölümün iç içe geçmişliğini
anlatmak için kullanılan yeryüzü simgelerinin -yeryüzündeki çukurların ve
oyukların yanı sıra nehirlerin doğduğu ve döküldüğü uçurum- aynı mağara
metaforunda olduğu gibi kadınsı bir figür olduğu ve kadın rahmini
simgelediği yönündedir: “Gerçekten de tüm nehirler aynı uçuruma
dökülürler ve bu uçurumdan doğarlar. Her nehir aktığı bölgenin
özelliklerini alır. Buradan doğmalarının ya da buradan sonlanmalarının
nedeni, orada herhangi bir yatak ya da desteklerinin olmamasıdır”
(Phaidon, 112b) (Platon, 2015: 121).
Sampson’a (2004: 23) göre, khora, mağara ve yeryüzü kavramlarının
üçü de değişebilen olanı anlatan kavramlardır. Değişebilen şey ölümü,
ölüm de doğumu imlediğinden, bu düşünce kadının doğum yapma
kapasitesiyle örülmüştür. Sözgelimi, Phaidon’da yeryüzü -Gȇ- hem yaşam
hem de ölüm getirir. Ayrıca kadınsı simgeler olan khora, mağara ve
yeryüzü Platon için hem gerekli görülür hem de gerçek bilgiye ulaşmada
bunların aşılması gerektiğine inanılır (2004: 29).
Bu çalışmanın esas konusunu oluşturan Timaios’a odaklandığımızda,
Platon’un zihin-madde düalizmine dayanan kozmolojisinde “kadınlık
çağrışımlarıyla yüklü olan madde, rasyonel bilgi arayışı içinde aşılması
gereken bir şey olarak görülür” (Lloyd, 2015: 27). Form/zihin/erilmadde/beden/dişil ayrımı Platon’un düalist rasyonalizmiyle doğrudan
ilgilidir. Lloyd’un (2015: 26-27) da belirttiği gibi, erken dönem Yunan
düşüncesinden beri süregelen dünyanın akıl ile donanmış olduğu fikrini
sofistike bir hale getiren Platon, zihinle dolu dünya düşüncesini formmadde ayrımı açısından ifade eder. Platon’a göre dünya, sadece form
bakımından rasyonel kabul edildiği için rasyonel evren ile rasyonel
düşünce özdeştir. Bu noktada madde irrasyonelin, rastlantısal ve düzensiz
olanın hüküm sürdüğü bir alana indirgenir. Bilgi denilen şey, rasyonel
zihin ile rasyonel formlar arasında bir karşılıklılık ilişkisi olarak
görüldüğünden bilen zihin maddeyi aşar. Bu durum, rasyonel olanı
kavrayan zihin ile bilgide hiçbir payı olmadığı düşünülen madde arasında
keskin bir ayrımı da beraberinde getirir.
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Erkeklik ve form, kadınlık ve madde arasında kurulan bu Platoncu
çağrışım, Batı düşünce tarihinin daha sonraki aşamalarında da hem
kullanılmış hem de daha da pekiştirici biçimlerde tekrar edilmiştir (Lloyd,
2015: 27-28). Nitekim, Butler (2005: 60) Platon’la başlayıp Descartes,
Husserl ve Sartre ile devam eden felsefi geleneğin, ruh (bilinç, zihin) ile
beden/madde arasında ontolojik bir ayrıma dayandığını ve bu ayrımın
daima siyasi ve ruhsal tȃbi kılmayı, hiyerarşi ilişkilerini desteklediğini öne
sürer. Bu gelenekte zihin tarafından bedene boyun eğdirildiğini vurgulayan
Butler, kültürel olarak zihnin erillik ile bedenin de dişillik ile
bağdaştırıldığının altını çizer.
Bu bağdaştırmayı sistemli bir şekilde ilk ortaya koyan Platon, akıl
alanını, doğa alanına üstün olarak kurgulayıp hiyerarşik ikicilik etrafında
felsefesini örgütler (Plumwood, 2017: 115). Platon’un akıl-doğa
ikiciliğinde “maddi doğa dişidir ve akıl ile doğa, eril ile dişi arasında
hiyerarşik bir ilişki vardır” (Keller, 2005: 56) Aslına bakılırsa Keller’in
(2015: 53) de belirttiği gibi, “Platon’un ne epistemolojisi, ne evrenbilimi
ne de sevgi modeli hiyerarşiden azadedir.” Platon’un epistemolojisinde,
ontolojisinde ve sevgi kuramında soyut ve zamansız formlar alemine
tanıdığı üstünlük kozmolojisinde de karşımıza çıkar. Düzensizliğin,
değişimin, varoluş ve yok oluşun hüküm sürdüğü görünür dünya, formların
zamansız, soyut dünyasından ayrı ve azami bir mesafededir. Bu görünür
dünyanın en iyi şekilde düzenlenmesi ancak formlarla mümkün görülür
(Plumwood, 2017: 115).
Buradan anlaşılabileceği gibi, Platon’un kadın ve erkek cinsi arasında
yapmış olduğu keskin ayrım, varlık ve oluş, form ve madde, idealar ve
duyulur dünya arasında yapmış olduğu keskin ayrımın bir tür yansıması
olarak belirir. Platon için insanlığın gerçekliği Türcke’nin (1995: 72) de
vurguladığı gibi, erkek cinsinde yatmaktadır, dişi cins yalnızca buna
katılan bir yansımadır. Düşünsel ve maddesel varlığın birbirlerine nasıl
bağlı olduklarını açıklamaya yönelik felsefi bir terim olan katılma,
Türcke’ye göre aynı zamanda patriyarkayı da rasyonalize etmektedir.
Nitekim, “Timaios’ta doğayı denetleyen bir rasyonel düzen
kozmolojisisin ana hatlarını çizen” (Plumwood, 2017: 149) Platon, ideaları
örnek alarak bu evrene biçim verip düzenleyenin Demiourgos olduğunu
söyler. Evrenin oluşumunda söylencebilimsel bir anlayışın ürünü olan
Demiourgos, düzenleyici bir tanrı olarak biçimsiz maddeye biçim,
kurallılık ve düzen veren ve böylece kaosu kosmosa dönüştüren bir
zanaatkȃr ya da sanatçı olarak belirir (Cassirer, 2005: 292-293). Bu
noktada Vlastos (1941: 298) evrenin babası olan Demiourgos’un ilkel
kaosa rasyonel düzeni dayatan bir efendi konumunda olduğunu söyler.
Zira, Plumwood’un (2017: 119) da belirttiği gibi, evrenin oluşumunda
belirsiz ve biçimsiz maddeye biçim dayatılmasındaki ilke ve süreç,
rasyonel düzenin/logos’un dişil alıcıya dayatılması olarak açıklanır. Kaosu
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kosmosa dönüştürme süreci de bir üreme modeline göre şekillendirilir. Bu
modelde, erillikle ve dişillikle ilişkilendirilen tanrısal/rasyonel neden ile
maddesel neden, kosmos ile kaos birbirine koşuttur ve aralarında
hiyerarşik bir ilişki söz konusudur. Buradan hareketle, Platon’un Timaios
diyaloğu feminist bir okumaya tȃbi tutularak, toplumsal cinsiyet kategorisi
üzerinden söz konusu ilişki serimlenmeye çalışılacaktır.
2-Tanrısal/Rasyonel Neden ve Zorunlu Neden
Platoncu düşüncede var olan hiyerarşik ikicilik, Timaios’ta birbirinden
çok farklı iki tür nedensellik ayrımında da belirir. Vlastos’un (1941: 296)
da belirttiği gibi, Timaios’ta dünyaya ve insana ilişkin tüm hesap adil ve
iyi olan tüm şeylerin kaynağı olan rasyonel birincil neden ile tesadüfi,
düzensiz ve akıldışı olan zorunlu ikincil neden arasında döner.
Nitekim, Platon (2018: 57) evrenin oluşumunda akılla hareket eden iyi
ve güzel sonuçlar oluşturan neden ile akılsız, düzensiz ve rastlantısal
sonuçlar ortaya çıkaran neden olmak üzere iki tür neden olduğunu belirtir
ve bu neden türlerini birbirinden ayırır (Timaios, 47). Bu iki ayrı tür nedeni
zorunlu ve tanrısal neden olarak adlandıran (Timaios, 68) (2018: 86)
Platon, gözle görülebilen, akıldan yoksun, düzensiz ve rastlantısal sonuçlar
ortaya çıkaran nedenin zorunlu neden olduğunu söyler. Maddesel
zorunluluğu imleyen bu nedeni Platon ikinci türden neden olarak
adlandırır. Nesnelerin uzaması, kısalması, soğuması, ısınması gibi fiziksel
nitelikleri ikincil nedenden kaynaklanır. Bununla birlikte, ikincil nedenin
akılla hareket etme ihtimali bulunmaz (Timaios, 46-47) (Platon, 2018: 57).
Platon, akılla hareket eden, iyi ve güzel sonuçlar oluşturan tanrısal
nedeni ise, forma mahsus bir neden türü olarak asıl ya da gerçek neden
olarak konumlandırır. En iyi düşüncesini gerçekleştirmek için ikinci türden
nedenleri kullanan tanrısal neden, Timaios’ta birincil neden olarak öne
çıkar. Platon için gözle görülebilir bir şey olmayan ruh, akla sahip olan tek
varlıktır. Bundan ötürü, bilgiyi seven bir varlık öncelikle özünde akıl
bulunan nedenleri incelemelidir. Farklı nedenlerle hareket eden ikincil
nedenin incelenmesi, ancak bundan sonra gelmelidir (Timaios, 46-47)
(Platon, 2018: 57). Platon’a (2018: 86) göre, kendi yaşamını en iyi şekle
büründürmek isteyen kişi, sürekli olarak tanrısal nedenin peşinde koşmalı,
zorunlu nedeni tanrısal nedenlere ulaşmada bir araç olarak görmelidir
(Timaios, 68-69).
Timaios’ta zorunlu neden Freeland’ın (2014: 41) da belirttiği gibi,
yaşamın oluşması için araçsal maddi malzemeyi sağlayan maddi
nedenselliktir. Platon (2018: 86) Timaios’ta zorunlu nedene araçsalcı bir
şekilde yaklaşır ve doğan nesnelerin en güzelinin ve en iyisinin yaratıcısı
olan tanrının, zorunluluk tarafından kurulan şeyleri evreni yaratırken
kullandığını söyler: “Doğan her şeye bir iyilik ekledi ve bu tür nedenlerden
de yararlandı” (Timaios, 68).
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Burada Platon’un forma mahsus tanrısal nedene, zorunlu neden
karşısında öncelik tanıması, Keller’in (2005: 54) de ifade ettiği gibi,
formların Platon’un tüm felsefi sistemine sirayet etmiş olmasındandır.
Formları merkeze yerleştiren Platoncu düşünce kişisel ve tikel olanı daima
aşmaya çalışır. Bilginin gerçek nesnesini değişimin hüküm sürdüğü maddi
doğanın dışında konumlandıran Platon, bu düşüncesine paralel bir şekilde
aklı da bedensizleştirir. Saf ve mutlak olan varlık dünyasının hakikati
verebileceğini düşünen Platon, aklın bu hakikate ancak fiziksel olanın içini
ve ötesini görmeyi öğrenmesiyle ulaşabileceğini savunur (2005: 46).
Bu bakımdan,“Timaios’un kozmolojisinin amacı, aklın önceliğini
gerekçelendirmek ve akıl alanının maddesel zorunluluk olarak temsil
edilen aşağı doğa alanını en iyi düzenlemeleri üretecek şekilde nasıl
denetleyip nizama soktuğunu göstermektir” (Plumwood, 2017: 119). Bu
amaca uygun olarak, Timaios’ta tanrı evrene en mükemmel biçimi
vermiştir: “Tanrı, evreni küre şeklinde yarattı. Bu sayede her kısım
merkezden aynı uzaklıkta oldu. Bu biçim hem en muhteşem şekildir hem de
tanrıya en fazla benzeyen biçimdir” (Timaios, 33).
Timaios’ta doğa Plumwood’un (2017: 123) da belirttiği gibi,
zorunluluğun, rastlantı ve düzensizliğin mahiyetinde tasavvur edilir ve
burada düzensizlik logos’un düzen ve amacına karşıtlık üzerinden
açıklanır. Doğanın kendisi birbirinden farklı olan tanrısal ve zorunlu
nedenselliğe denk düşecek bir şekilde üstün, akılcı kosmos ve aşağı,
maddesel kaos olarak ikiye ayrılır. Tanrı, rasyonel kosmos, rasyonel ilke
ve evrensel yasa gibi sıfatlarla anılan logos kuraldışı, belirsiz, değişken,
kestirilemez olan maddesel zorunluluğu (kaosu) zapteden, yatıştıran ve
düzenleyen en üst ilke konumundadır. Bundan ötürü, rasyonel kosmos ile
zorunluluğun akıldışı alanı olan kaos arasında hükmeden-hükmedilen
şeklinde bir ilişki söz konusudur (2017: 116-117).
Zira Platon (2018: 59) evrenin ortaya çıkışında her ne kadar akıl ve
zorunluluğun bir araya geldiğini, evrenin akıl ve zorunluluk üzerine kurulu
olduğunu söylese de, ilk baştan bu yana zorunluluğun aklın egemenliği
altına girmiş olduğunu belirtir: “Akıl doğan şeylerin çoğunda üstün geldi
ve bu şeylerin çoğunu iyiliğe doğru götürdüğü için zorunluluğun önüne
geçti” (Timaios, 48). Zorunluluğun aklın boyundurluğu altında olduğunu
öne süren Platon Vlastos’un (1941: 297) tabiriyle, maddi zorunluluktan
adeta bir hizmetkȃr olarak bahseder.
Bu noktada Vlastos (1941: 298) nedenselliğin üstün biçimi ya da asıl
nedensellik olan tanrısal neden ile nedenselliğin ikincil ya da aşağı
biçimini oluşturan maddi zorunluluk arasındaki ilişkiyi efendi-köle
ilişkisine benzetir. Çünkü düzenleyici tanrı Demiourgos’un ilkel kaosa
rasyonel düzeni dayatması bir efendi-köle ilişkisi modelini imler (1941:
298).
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Vlastos gibi Plumwood (2017: 119) için de, logos kaotik ve düzensiz
sayılan doğa dünyasını rasyonel bir düzenin dayatılması olarak tasavvur
edilen bir tahakküm ilişkisi içinde düzenler ve idare eder. Plumwood’a
göre Platon, kosmosun kaosla ve rasyonel nedenin maddesel nedenle
ilişkisini çoklu dışlamalar çerçevesinde oluşturulan bir dizi tahakküm
metaforu –formun maddeye, ruhun bedene, erkeğin kadına – üzerinden
açıklar.
Nitekim, nedenselliğin düalist ayrımında tanrısal/rasyonel neden ile
zorunlu/maddesel neden arasındaki ilişki bir tür tahakküm ilişkisi şeklinde
belirir. Bu ilişkide, erillikle ilişkilendirilen en üst düzey form olan tanrısal
ya da rasyonel neden hükmeden tarafı oluştururken, dişi olanla
ilişkilendirilen zorunlu ya da maddesel neden hükmedilen tarafı oluşturur.
Plumwood’un (2017: 120) da ifade ettiği gibi, Timaios’ta tanrısal/rasyonel
neden/logos babaya, zorunlu/maddesel neden de anne ya da bakıcıya
benzetilir. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile metaforu, Platon’un
kozmolojisinde bir model durumundadır (Stanford, 2010: 155).
3-Timaios’un Aile Metaforu
Platon (2018: 37) Timaios’ta nedensiz olarak hiçbir şeyin
doğmayacağını, doğan her şeyin bir doğum nedeni olduğunu söyler
(Timaios, 28). Bu düşünce doğrultusunda Platon’un kozmolojisinde
“sonsuz evrenin nedeni olan bir eril düzenleyici ve ona eşlik eden, her
şeyin kendinde görünür olup kaybolduğu bir taşıyıcı” (Mutlu, 2016: 12)
karşımıza çıkar. Şekillenmemiş doğa, evrenin nedeni olan zanaatkȃr tanrı
Demiourgos’un başlıca hammaddesini oluşturur. Duyulur evrenin ortaya
çıkması için düzenleyici tanrı Demiourgos ideları örnek alarak önceden
hazır bulduğu cisimler olan hava, ateş, toprak ve suya –dört öğeye- şekil
ve düzen verir (Timaios, 53). Tam da bu noktada, duyusal olan tikellerin
bir şeyden meydana gelmesi zorunlu olduğundan ve bu meydana gelme
için bir yere ihtiyaç duyulduğundan, kendinde belirsiz ve çapraşık/karanlık
bir şey olan khoraya ihtiyaç vardır. Tanrı Demiourgos bu dört öğeye işte
bu kap ya da khora olarak adlandırılan yerde düzen vererek söz konusu
öğelerin algılanabilirliğini sağlar (Mutlu, 2016: 12).
Khora, Freeland’ın (2004: 37) da belirttiği gibi Timaios’un en kötü
şöhretli ve en tartışmalı kavramıdır. Bunun nedenini anlamak için,
öncelikle Platon’un Timaios’ta türlere ilişkin açıklamasına bakılmalıdır.
Platon (2018: 60) ilk başta birbirinden farklı iki tür ayıt eder. Bu türlerden
ilk olanı değişmeyen, eksiksiz, her zaman aynı kalan birinci türdür.
İdealara karşılık gelen bu birinci türün karşısında, duyusal evrene karşılık
gelen gözle görülebilen, oluşuma tȃbi, ilk türün kopyası olan örnek
bulunur. Platon bu iki türün yanı sıra daha zorlu ve karmaşık olduğunu
düşündüğü üçüncü bir türden de söz eder. Doğan her şeyi, bütün nesneleri
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kapsayan, içine alan bu üçüncü türü kap/khora olarak adlandıran Platon
onu aşağıdaki gibi açıklar:
Kapsadığı şekillerden hiçbirine benzer bir şekil almaksızın her şeyi
içerir. Özünde her nesneyi kapsamak vardır, onun içine giren şeyler
harekete geçer ve şekil alır. Bu nedenle her seferinde farklı şekillerde
görünmektedir. Onun içine giren ve çıkan nesneler ise, başlangıçsız
varlığın kopyalarıdır. [….] Birincisi olan şey, ikincisi olduğu yer ve
üçüncüsü de neye göre oluşturulduğu. Olan şeyin nerede olduğunu anneye,
benzediği şeyi babaya ve ikisinin karışımını da çocuğa benzetebiliriz
(Timaios, 50) (Platon, 2018: 62).
Stanford’un (2010: 155) da ifade ettiği gibi anne, baba ve çocuklardan
oluşan aile metaforu Platon’un kozmolojisine bir model oluşturur. Evrenin
oluşumunu aile metaforuna tutunarak açıklayan Platon (2018: 63) her şeyi
kapsayan, içine alan, kavranması zor bir bağlantı kuran, görülemeyen,
niteliksiz ve şekilsiz bir şey olarak tanımladığı üçüncü türü varlıktan oluşa
geçiş için gerekli görür ve onun görülebilen ya da duyulabilen her şeyin
annesi olduğunu söyler (Timaios, 51, 53). Her şeyin annesi olan khora
“duygunun olmadığı ve daha karmaşık bir düşünce sistemiyle sezilebilir ya
da zorla inandırılabilir” (Timaios, 52).
Doğası gereği tam olarak tarif edilemeyen, niteliksiz ve biçimsiz olan
khoranın tanımında Sampson (2004: 24) bir belirsizlik, bir tanımlama
eksikliği olduğunu vurgular ve khoranın kimliğini oluşturan şeyin Platon
için işte asıl bu eksiklik olduğunu öne sürer. Sampson’ın cephesinden
bakıldığında tam olarak tanımlanamazlık, bilgisine sahip olamama, kimlik
eksikliği khoranın Öteki olarak sorunlu ontolojik konumuna işaret eder.
Esas olarak, Sampson (2004: 24) söz konusu konumun sadece
Timaios’ta karşımıza çıkan khoraya özgü olmadığını, Platon’un Devlet’in
VII. Kitabındaki mağara metaforunun ve Phaidon’da (109c-110b, 112b)
anlatılan reenkarnasyon mitindeki yeryüzünün -Gȇ- de ontolojik
konumlarının sorunlu olduğunu savunur. Burada Sampson khora, mağara
ve yeryüzü kavramlarının üçünün de kadınsı simgeler olduğunu ve
ontolojik konumları sorunlu olan bu üç kadınsı figürün bir Öteki’lik olarak
konumlandırıldığını öne sürer. Sampson’a göre khora, mağara ve yeryüzü
kavramları Platon tarafından gerekli görülmekle birlikte, söz konusu
kavramlardaki kimlik eksikliği Platon’un Öteki olarak konumlandırdığı bu
kavramların en temel özelliğini oluşturur.
Öteki olarak bir ontolojik konuma sahip olan khora, mağara ve yeryüzü
Platon tarafından hem gerekli görülür hem de gerçek bilgiye ulaşmada
bunların aşılması gerektiğine inanılır (Sampson, 2004: 29). Örneğin,
Phaidon’da yeryüzü dünyası yaşamak için bir yandan gereklidir ama diğer
yandan hakikate ve gerçek bilgiye ulaşmada filozof tarafından aşılması
gereken bir şeydir. Benzer şekilde Devlet’te mağaraya benzetilen görünen
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dünya insan hayatı için gereklidir, ama filozofun gerçeğe ulaşması için
mağarayı aşması gerekir. Yine, Timaios’ta khora nesnelerin oluşması,
onların doğması için gerekli olan yeri sağlar, ancak aynı zamanda
nesnelerin özerkliklerine, kimliklerine ve mükemmeliyetlerine bir tehdit
de oluşturur (Sampson, 2004: 23). Diğer bir ifadeyle, khora “ideaların
gölgelerinin göreli, zamansal, tikel olmasının nedeni” (Mutlu, 2016: 14)
olduğundan, fiziksel alanda akılsal formların mükemmelliğinin
gerçekleşmesi zorunluluk -dişil maddi dayanak- tarafından kısıtlanır
(Freeland, 2014: 41).
Platon, Timaios’ta khorayı altın kullanılarak yapılan farklı şekillerdeki
nesneler (Timaios, 50), anne ya da bakıcı (Timaios, 50), kokulu
merhemlerin yapımı (Timaios, 50), sallanan sepet (Timaios, 53) gibi çok
çeşitli metaforlarla anlatır. Burada Freeland (2014: 38) khoranın niteliksiz
ve sonsuz dişi uzay anlamına geldiğini söyler ve nesnelerin görünürlük
kazanması için gerekli olan khorayı Platon’un, kozmik yaratılışın rahmi
olarak düşündüğünü belirtir. Buradan hareketle onun maddi bir şey olduğu
rahatlıkla söylenebilir. Bunun yanı sıra khoranın temel anlamlarının arazi,
bölge, mevki olarak sıralanabileceğini söyleyen Mutlu (2016: 11-12),
khoranın dört ögenin birbirilerine doğru değişmeleri sırasında içine girip
çıktığı bir yer şeklinde olduğunu ifade eder.
Nitekim, Platon (2018: 62) “eğer bir şeyin mührünün, görme olanağı
olan her şeyi göstermesi bekleniyorsa bu mührün vurulacağı yerin de
bütün bu şekilleri göstermeye uygun olması gerektiğini, eğer bu yoksa
gösterilemeyeceğini” (Timaios, 50) söyler. Bu noktada Plumwood (2017:
147) khoradan özgün madde olarak söz eder ve Platon’un özgün maddeyi,
üzerine rasyonel düzenin dayatılacağı kaos, zihinsiz madde ya da dünyanın
ilkel formu olarak ele aldığını belirtir. Daha açık bir şekilde ifade edilecek
olursa, Platon için “özgün madde hükümran aklın, üzerine biçim olarak
kendini damgalayacağı, amaçtan ve nitelikten yoksun kaotik ve biçimsiz
bir boşluktur, hiçbir karşılıklılık öğesi taşımayan bir süreç içerisinde aklın
kendi amaçlarının ve zekȃsının içine işleneceği pasif bir alıcıdır”
(Plumwood, 2017: 259).
Zira, kosmosun yaratılmasında sadece bir kap ya da hazne olarak
muamele gören (Freeland, 2014: 34) khoranın tek görevi, Mutlu’nun
(2016: 14) da belirttiği gibi, içinde meydana gelen tüm değişimlere bir yer
sağlamaktır. Sürekli nitelik değiştiren şeyleri bilmemizi sağlayan, tüm
değişimleri içinde barındıran, etkin bir biçimde var olmayan, niteliksiz ve
şekilsiz ana taşıyıcıdır.
Maddi neden ya da maddi dayanak olarak da kabul edilen khora,
Derrida, Spivak gibi yapısökümcülerin ve Kristeva, Irigaray, Butler gibi
postyapısalcı feminist düşünürlerin daima ilgisini çeken bir kavram
olagelmiştir (Freeland, 2004: 33). Platon tarafından, kap ya da hazne gibi
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kavramlarla ifade edilen ve anne ya da bakıcıya benzetilen khora, feminist
cephede üreme fonksiyonuyla sınırlı kadın bedeniyle ilişkilendirilmiştir
(Bianchi, 2006: 124). Böyle bir ilişkilendirme oldukça yerindedir, zira
Plumwood’un (2017: 103) da vurguladığı gibi, Platon’un doğaya/maddeye
yaklaşımı kadınlara yaklaşımıyla önemli koşutluklar taşır. Platon’da dişil
olan daima aklın karşıtı olan doğanın daha düşük düzeniyle ilişkilendirilir:
“Biçimsiz, disiplinsiz madde ya da ilksel kaosla” (Timaios, 50), “benliğin
daha düşük kesimleriyle ve bedensel iştahla” (Timaios, 70), “hayvan
doğası ve logos’tan uzaklıkla” (Timaios, 76), “ahlȃki kötülükle” (Timaios,
91) (Plumwood, 2017: 109-110). Plumwood gibi Stanford (2010: 157) da
Platon’da form ve maddenin cinsiyet kategorileri olarak da belirdiğini
ifade eder.
Nitekim, “Timaios’ta belirsiz ve biçimsiz maddeye biçim
dayatılmasındaki ilke ve süreç rasyonel düzenin/logos’un dişil alıcıya
dayatılması olarak açıklanır. Kaosu kosmosa dönüştürme süreci de bir
üreme modeline göre şekillendirilir” (Plumwood, 2017: 119-120). Bu
noktada, Platon’da form ve maddenin cinsiyet kategorileri olarak da
belirdiğinin anlaşılması açısından Plumwood’un, Platon’un Timaios 50’de
yer verdiği aile metaforuna ilişkin yorumu oldukça aydınlatıcıdır:
Annenin bir yansız şekillendirilebilir malzeme olarak tanımlanan,
kendine has bir karakter taşımayan, akıl tarafından üzerine farklı
damgaların basıldığı maddesine (kaos), baba (logos) biçim dayatır. Dişil
madde niteliklerin yokluğu olarak tasavvur edilir, çünkü babanın
damgasının alıcısı olmak alacağı tüm özelliklerden yoksun olmayı
gerektirir. Açıkça pasif bir dişi olarak resmedilir. Platon’a göre doğum
metaforunu kullanarak alıcıyı anneyle, modeli babayla ve birlikte
ürettiklerini de yavrularıyla karşılaştırabiliriz. [….] Rasyonel neden baba
(logos) ise, maddesel neden dişi ya da hazne/bakıcı (madde) ise, buradaki
hazne/bakıcı terimleri dişil olan ile maddenin, aşağı ve arka plana itilmiş
rolüne, şeylerin gerçek (rasyonel) nedeni değil, olsa olsa erkek ürününün
haznesi/bakıcısı olduğuna işaret eder. [….] Bu ikici değerlendirme,
bedenin dişil aşağı düzenine ve tutkulara, doğurma ve kültürel üretim
içerisinde gerçek bir yaratıcı rolü vermeye yanaşmaz, onu berekete, salt
hazne/bakıcı işlevine indirger ve asıl yaratıcılığı erkeğe tahsis eder. Bu
noktada maddesel alan değersiz, asgarileştirilmiş ve arka plana itilmiş bir
rol oynar. Eğer Platon’un evreni aklın ve maddenin evliliği ise, bu aklın
aşağısanmış ve arka plana itilmiş eşinden üstün olduğu bir evliliktir
kesinlikle –yani ataerkil bir evliliktir. Öyleyse bu evlilikte tanrısal olan
koca/efendi kosmostur. Onun kaos olarak tanımlanan ilksel alt tarafı ise,
eşinin iyiliğinden ancak kosmos tarafından tümüyle kapsandığı ve onun
fethinin bütünlüğünü tescil ettiği ölçüde pay alır (Plumwood, 2017: 120121).
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Görüldüğü gibi, Plumwood Timaios’un kozmolojisini aklın ve
maddenin ataerkil bir evliliği olarak yorumlar. Dolayısıyla bu evlilik eşitler
arası bir ilişkiyi değil, köle-efendi ilişkisini imler. Bu ilişkide erillikle
ilişkilendirilen ve logos/kosmos/rasyonel neden/form/Demiourgos gibi
terimlerle ifade edilen taraf efendi konumundadır, buna karşın dişi olanla
ilişkilendirilen ve madde/doğa/kaos/khora gibi terimlerle ifade edilen taraf
onun kölesi durumundadır.
Platon kadınları ve kadınların yaşamlarını akıl ile felsefe tarafından
dışlanan aşağı varlık düzeniyle bağdaştırır. Aklın tam karşıtı olduğu
düşünülen bu aşağı varlık düzeninin logos’a uzak olduğu varsayılarak bir
eksiklik barındırdığı ve dolayısıyla logos’un düzenlemesine muhtaç
olduğu savunulur (Plumwood, 2017: 110). Diğer bir ifadeyle, logos’tan
uzak olduğu düşünülen düşük ya da aşağı yersel düzenin içeriğini oluşturan
şeyler daima dişil olanla ilişkilendirilir. Dişil olanla ilişkilendirilen ve
logos’tan uzak olan “insan-dışı doğayı, insan bedenini ve maddenin
kendisini içeren yersel düzen, özünde düzensiz ya da ahlȃktan yoksun
olarak tasavvur edilir; ancak rasyonel düzenin onun avare ve şuursuz
kaosunu dönüştürdüğü ölçüde ıslah olacağına” (2017: 132) inanılır.
İşte bu dönüştürme, Timaios’ta Platon’un düzenleyici tanrısı
Demiourgos tarafından gerçekleştirilir. Evrenin düzenleyici tanrısı ya da
babası olan zanaatkȃr Demiourgos, ideaları örnek alarak, hazır bulduğu
dört temel öge olan ateş hava su ve toprağı, kap/khora olarak adlandırılan
üçüncü türün içinde karıştırarak biçimsiz maddeye biçim, kurallılık ve
düzen verir. Daha sonra, Demiourgos ölümlü canlıları –havadaki kanatlı
soy, suda yaşayan soy, toprakta yaşayan soy- var etmeleri için göksel soy
olan tanrıları yaratır. Göksel soyla eşit olmamaları için Demiourgos’un
kendisi değil, onun yarattığı tanrılar ölümlü üç soyu oluşturur (Platon,
2018: 49-51):
Eğer onları kendim yaratsaydım tanrılarla eşit olurlardı, oysa onların
ölümlü canlılar olmaları gerekiyor, böyle olmaları için de kendi yapınıza
uygun şekilde onları var edin. Sizleri yarattığım zaman kullandığım gücün
benzerini kullanın. Bu soylarda ölümsüzlük ve tanrısallık taşıyan, aranıza
katılmaları uygun olan kimseler olacak, bunların içinde var olması
gereken ilkeyi ben sizlere vereceğim. Fakat bu ölümsüz yana, ölümlü yanı
eklemeniz gerekiyor ve bu şekilde canlılar yaratmalısınız, onları doğurun,
besleyin, ölümlerinden sonra aranıza kabul edin ve doğmalarını sağlayın
(Timaios, 41) (Platon, 2018: 51).
Böylece, Timaios’ta düzenleyici tanrı Demiourgos tarafından
yaratılmış olan tanrılar, insanın da içinde bulunduğu ölümlü üç soyu var
ederler.
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4-Timaios’un Antropogoni Miti
Felsefede cinsiyetle ilgili teorilerde üç ana tanımlama karşımıza çıkar.
Bu tanımlamalar cinsiyetlerin birliği (erkek ve kadın temelde aynıdır ve bu
nedenle eşittir), cinsiyetlerin kutuplaştırılması (erkek ve kadın birbirinden
tamamen farklıdır ve bu nedenle eşitlik söz konusu olamaz) ve son olarak
da cinsiyetlerin birbirini tamamlayıcılığı şeklindedir (Buchan, 1999: 43).
Bu
bağlamda
Platon’un
Timaios
diyaloğu
cinsiyetlerin
kutuplaştırılmasının bariz bir örneği olarak belirir. Evrenin ve bir bütün
olarak evrendeki her şeyin oluşumuna ilişkin bir diyalog olan Timaios’u
Stanford (2010: 128), tanrılarda ve insanlarda doğal cinsiyetin ilk olarak
başladığı diyalog olarak görür. Bu diyalogda cinsiyetin, heteroseksüel
cinsel ilişkinin ve üremenin kökenine ilişkin açıklamalar dikkat çeker.
Timaios’ta evrenin yaratılışının açıklaması tam anlamıyla mitolojiktir. Bu
nedenle, diyaloğun sonlarında ortaya çıkan cinsiyetin kökenine ilişkin
açıklamalar da bu zeminde anlaşılmalıdır (2010: 131).
Platon Timaios’ta cinsel farklılığın kökenini, insan tarihinde ilk
kusursuzluk durumunun yok olduğunu düşündüğü bir ana yer yerleştirir
(Sissa, 2005: 79). Bu an, yaratılan ilk insan ırkı olan erkeklerin korkak bir
hayat yaşamaları olarak karşımıza çıkar. Çünkü, Platon (2018: 114)
“dünyaya gelen insanlardan kötülük yapanların ya da korkak olanların
ikinci doğuşlarında kadın olduklarını” (Timaios, 90-91) söyler.
Timaios’un antropogoni mitine göre, insan ırkı ilk başta sadece
erkeklerden oluşmaktadır. Daha sonra, korkakça davranmış erkek ruhları
bozucu bir başkalaşım geçirerek kadın bedenlerinde yeniden vücut
bulmuşlardır. Sissa’nın (2005: 94) tabiriyle, kadınlar yeryüzündeki
varlıklarını bazı ilkel erkeklerin korkaklığına borçludurlar. Platon,
kadınların yanı sıra temel hayvan familyalarının ortaya çıkışını da yine
böyle bir bozucu başkalaşımın sonucu olarak bize sunar (2005: 79).
Nitekim Platon’un Timaios’ta konuya ilişkin ifadeleri aşağıdaki gibidir:
İnsan türünün özü ikizdi, bu nedenle üstün olan erkek oldu. Kadere
uygun şekilde ruhlar bedenlere girdi. Sonra bedenlerin bir kısmı üremeye
devam etti, bir kısmı yok oldu. Daha sonra şöyle oldu: Ruhlar güçlü
duygular karşısında benzeri hislere kapılacaklardı, hazla ve acıyla
karmaşık sevgi, yine korku, öfke ve bu duygulara bağlı ve onların zıttı
duygulara sahip oldular. Bu duygulara hakim olmasını bilen doğru,
olmayanlar yanlış olacaklardı. Kendilerine verilen zamanı iyi kullananlar
ait oldukları gökcisminde yaşamaya başlayacaklardı ve orada mutlu
olacaklardı. Zamanı iyi kullanmayanlar yeniden doğdukları zaman kadın
olacaklardı, kötü olmaya yine devam ederlerse bu kez de yaptıkları
kötülüklere göre her yeniden doğuşlarında yaşam şeklinin benzediği
hayvan olacaktı (Timaios, 42) (Platon, 2018: 51-52).

54

Platon yaşam şeklinin benzediği hayvan olarak yeniden doğmayı,
Timaios 91 ve 92’de açıklar. Burada Platon saf ruhlu aptalların şekil
değiştirerek kuş haline geldiklerini; tembel olan, ruhlarında oluşan hareketi
kullanmayıp dikkatlerini felsefeye ya da gökyüzündeki nesnelere
vermeyen az meraklıların karada yaşayan dört ayaklı en vahşi hayvanların
bedenlerinde doğduğunu; görgüsüz ve aptal olanların ayaklarının dahi
olmadığı, bedenleri toprağa yapışık sürüngenlerin bedenlerini aldıklarını;
en aptal ve en bilgisiz insanların ise suda yaşayan balıklar ve kabuklular
haline geldiğini söyler (Platon, 2018: 115-116).
Görüldüğü gibi Platon, insan ırkı yaratıldığı zamandan itibaren
canlıların akıllılık ya da aptallıklarına göre birbirlerinin bedenlerinde
yeniden doğduklarını, ruhların beden değiştirdiğini öne sürerek bir
başkalaşım süreciyle canlıların oluşumunu açıklar. Bu açıklamadan erkek,
kadın ve hayvanın evrendeki sıradüzeninin hiyerarşik bir şekilde olduğu
açıkça anlaşılır. Timaios 42, 90, 91 ve 92’nin yanı sıra Timaios 76’da da
bu hiyerarşi düşüncesi görülür: “Bizleri yaratanlar erkeklerden sonra
kadınların ve diğer tüm hayvanların doğacağını biliyorlardı” (Platon,
2018: 96).
Bu noktada Timaios’un feminist yorumcuları başlangıçta insanın erkek
ve dişi olarak yaratılmadığına, ilk insan neslinin sadece erkeklerden
oluştuğuna ve kadınların korkak erkeklerin reenkarnasyonu ile ikinci
nesilde ortaya çıktığına dikkat çekerler. Onlar, Timaios 42, 90 ve 91’deki
cinsiyete ilişkin açıklamaların oldukça net olduğunu ve Platon’un kadını
ve kadınsı olan her şeyi aşağılama eğilimine sahip olduğunu öne sürerler
(Stanford, 2010: 144). Bu yorumculardan biri olan Plumwood (2017: 132),
Timaios’ta kadınların ve hayvanların erkeklerden sonra ve onlara ilaveten
yaratılmış olduklarının altını çizer. Kadınların ve hayvanların hiyerarşinin
en altında ve ruhların göçü kuramında tanrısallıktan en uzak noktada yer
aldıklarını vurgulayan Plumwood, varlığın aşağı düzeninde yer alan
canlılarda doğal farklılığın, logos’tan uzaklığa ve buna mukabil yeryüzüne
yakınlığa göre belirlenen bir hiyerarşi açısından kavranması gerektiğini
belirtir. Bunun yanı sıra, Plumwood (2017: 122) Platoncu düşüncede
yaşamın, kültürün, benliğin kadınlarla bağdaştırılan yanlarının, yani dişil
olanın sistemli olarak aşağılandığını öne sürer. Birbiriyle karşıt olarak
konumlandırılan akıl ve doğa düzenlerinin, erkeğin üstün konumda olduğu
toplumsal cinsiyetli tanımı, her ne kadar Platon’un eserlerinde açık bir
genel tez olarak belirmese de, Platoncu ikiciliklerde aklın karşıtları olarak
belirlenenler, aşağı taraf olarak görülenleri anlatmak için kullanılan
birtakım metaforlar daima dişil olanı imler (2017: 122).
Timaios’ta ruh ve beden arasındaki hiyerarşik ilişki de, akıl ve doğa
karşıt düzenlerinin erkeğin üstün konumda olduğu toplumsal cinsiyetli
tanımına koşutluk gösterir. Platon, “Timaios’ta ruh dolu dünyanın tüm
canlı varlığına kutsal tanrı olarak değinir” (Plumwood, 2017: 105). Dünya
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ruhu nasıl ki dünyayla ilişki içindeyse, rasyonel ruh da bu ruha tȃbi olan
bedenle ilişki içindedir (Lloyd, 2015: 27). Dünya ruhunun maddesel
dünyaya öncel olması gibi, insan ruhu da insan bedenine önceldir: “Tanrı
onu cisimden sonra yaratmadı. Çünkü, birleşim sırasında daha önceden
yaratılanın daha sonradan yaratılana köle olmasını istemedi” (Timaios,
34) ve “tanrı ruhu bedenden önce yaratmıştır, aynı şekilde ruh erdem
bakımından da bedenden üstündür. Çünkü, ruh yönetmek, beden ise
emirleri dinlemek ve yönetilmek için yaratılmıştır” (Timaios, 35) diyen
Platon, ruha zamanda ve değerde bir öncelik atfederek bedeni yönetme
hakkını verir.
Diğer yandan Platon, dünya yaratılırken zorunluluğun akla bağımlı
kılındığını ve bu akıldan insan zihninin de pay alabileceğini düşünür. Bu
akıldan pay almayı başarabilen insan zihinleri, kendi kendine var olan,
değişmeyen, ezeli ve ebedi olan ideaları kavrayabilecek güce erişirler.
Platon Timaios’ta evrendeki akıl ve düzenin yansımasının kadın ruhunda,
erkek ruhundaki kadar net olmadığını varsayar. Kadınların ruhları,
korkakça davranmış akıldan yoksun erkeklerin günahkȃr ruhlarından
doğduğundan, kadınlarda ruha rasyonel olmayan öğelerin karışması çok
daha sık görülür (Lloyd, 2015: 27).
Buradan hareketle Freeland, (2004: 35) Timaios’un kozmolojik
şemasında kadınların ruhlarının, erkeklerin ruhlarından açıkça daha
aşağıda olduğunu söyler. Benzer şekilde Buchan da, Timaios’ta ruhların
erkek ve dişi olarak değil, üstün ve aşağı ruhlar olarak var olduğunu
belirtir. Diğer bir ifadeyle ruhlar cinsiyetsizdir, ancak üstün olan ruh erkek
bedenlerini oluşturur. Timaios’ta korkak erkeklerin dünyaya ikinci
gelişlerinde kadın olarak gelmeleri, henüz cinsel üreme mevcut
olmadığından üstün ve aşağı ruhların kendilerini nasıl yeniden ürettiklerini
açıklamak için kullanılmıştır. İkinci insan neslinde kadınların ortaya
çıkışıyla birlikte cinsel üremenin kökeni, cinsiyetlerin üreme rolleri
belirecektir. Burada hayvanların evrimi gibi - her ne kadar bu evrim
dejeneratif bir evrim olsa da- bir evrim söz konusudur. Dolayısıyla, ruhlar
arasında cinsiyet farklılığı değil, ahlȃki farklılık vardır (Buchan akt.
Stanford, 2010: 151-152).
Buchan gibi Smith (1983: 474) de Timaios’ta ruhların cinsiyetsiz
olduğunu belirtir. Platon’un kadınların kötü yaşamlar yaşayan erkeklerin
reenkarnasyonu olduğunu söylemesi, Smith’e göre de cinsiyet değişimini
açıklamak için kullanılmıştır.
Öte yandan Buchan (1999: 40), Timaios’ta üstün ruhun erkekte, aşağı
ya da düşük ruhun kadında vücud bulmasını, eril olanın üstünlüğünün açık
bir göstergesi olarak görür. Kadın ve erkek arasındaki farklılık, onların ruh
seviyelerindeki farklılıktan dolayı ortaya çıkar. Buchan’a (1999: 41) göre
cinsiyetlerin kutupsallaştırılması Timaios’da çok belirgindir, zira
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erkeklerin ve kadınların temelde birbirlerinden farklı olduğu ve erkeklerin
kadınlardan daha üstün olduğu düşüncesi üstün ve aşağı ruh şeklinde açık
olarak ortaya koyulmuştur.
Benzer şekilde Allen (akt. Buchan, 1999: 45-46) de, Platon’da, kadının
veya erkeğin kimliğinin belirlenmesinin onların bedenlerinden değil,
zihinlerinden ya da ruhlarından dolayı olduğunu belirtir. Platon’da
mükemmel ruh eril olduğundan, ruhun cinsiyetsiz olması kadın ve erkeğin
eşit olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira, Platon’a göre ruhun en iyi hali
erkek bedeninde vücut bulmuştur. Ruhun bu üst pozisyonundan bir adım
aşağısı, kadın bedenine yerleşmiş halidir. Platon ruhları eril ve dişil olarak
kutuplaştırmasa da, üstün ve aşağı ruh olarak kutuplaştırır. Üstün ruh eril
bedene yerleşirken, aşağı ruh pasif dişi bedene yerleşir. Ruhun dişi bedene
yerleşmesi, üremek için kadın bedenine ihtiyaç duymasıyla doğrudan
ilgilidir.
Bu noktada Plumwood (2017: 110), Timaios’ta kadınların benliğin
daha düşük kesimleriyle ve bedensel iştahla, gövdenin en aşağı, toprağa en
yakın olan, şehvete ilişkin kısmıyla özdeşleştirildiğine dikkat çeker.
Kadınlarla özdeşleştirilen bu yer, ölümsüz unsurun bulunduğu kafa
kısmından azami uzaklıkta bulunur. Cesaret, tin, haklı öfke gibi terimlerle
betimlenen benlik hanesinin erkek bölümü, bedenin aşağı kısmıyla ve
cinsel şehvetle özdeşleştirilen kadın bölümünü bastırmak için her zaman
akılla ittifak içerisindedir. Çünkü ruhun tanrısal ve en yetkin bölümüne
uzak olduğu varsayılan beden ve içteki doğayı temsil eden düşük tutkuların
emir ve tehditle, zorla ve şiddetli disiplinle denetim altına alınması
gerektiğine inanılır (2017: 122-123).
Platon’un üç bölümlü ruh anlayışına baktığımızda bu düşüncenin
yerindeliği daha iyi anlaşılır. Platon Devlet’in IV. Kitabında insan ruhunun
üç ayrı ilkesi olduğunu söyler: “Bu üç ilkeden biri bizi bilgi edinmeye, biri
taşkınlığa, öfkeye, biri de yemeye, içmeye, çiftleşmeye ve buna benzer
isteklere” (Devlet, 136b) sürer. Platon içimizdeki hesaplayan düşünen
yanın akıl yanımız olduğunu, buna karşın düşünmeyen, arzulayan yanın
ise, sadece sevdiğini, acıktığını, susadığını, coştuğunu, doyduğunu, zevk
almak istediğini belirtir (Devlet, 439d). Ruhun akıl ve istek yanlarının yanı
sıra bir de irade yanı vardır (Devlet, 440e-441a). Söz konusu yanların insan
bedeninde denk düştüğü yerleri ise Platon Timaios’ta açıklar: Ruhun akıllı
kısmının yeri kafadadır, ruhun istek ve akıl yanları arasında bir aracı
durumunda olan iradenin yeri insan bedeninde boğaza yakın olan göğüs
bölgesindedir, merkezi kalptir. İstek kısmı ise, göbek bölgesinde yer alır
(Timaios, 69-70).
Öncelikle Platon, tanrıların evrenin şekli olan küre şekline uygun olarak
insanın tanrıya en yakın parçası olan ve diğer organları egemenlik altında
tutmayı becerebilen, bedenin en kutsal kısmı olan kafayı yerleştirdiğini
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söyler. Kafanın yönetiminde olan beden, kafaya hizmet eden bir araç
durumundadır (Timaios, 44-45). Çünkü ruhun akıllı yanı insan bedeninin
kafa kısmında yer alır. Platon tanrısal ilkeye zarar vermesin diye tanrıların
ölümlü ilkeyi tanrısal ilkeden farklı bir yere koyduklarını, ikisini ayırt
etmek için kafa ve göğüs arasına boynu bir sınır olarak yerleştirdiklerini
(Timaios, 69) belirtir:
Ölümlü ruh göğüs kısmında kaldı, ruhun bir kısmı özü itibariyle daha
iyiyken diğer kısmı da daha kötüydü. Bu nedenle göğüs boşluğu denilen
kısmı kadınlar ve erkekler nasıl ayrılıyorsa aynı şekilde ayırdılar ve araya
da deriyi yerleştirdiler. Derinin işlevi bir bölme oluşturmaktı. Ruhtaki
cesur, savaşa istekli, zafer peşinde koşan kısmı kafaya yakın bir yere
koydular. Bu kısım deri ve boyun arasındaydı. Damarların birleştikleri ve
her yerde kuvvetli olarak dolaşan kanın da kaynağı olan kalp nöbet tutulan
bir noktada yer alır. Çünkü amacı içeriden ya da dışarıdan kaynaklanan
bir kötülükle karşılaşıldığı zaman akılla beraber kızarsa, duyu
organlarının aklın isteğiyle korkutulması, tüm damarlardan ince
geçitlerden alınabilmesi, bu sayede her şeye tam anlamıyla boyun eğmesi
ve en asil kısmın hepsine birden emir verebilmesiydi (Timaios, 69-70)
(Platon, 2018: 88).
Görüldüğü gibi ruhun irade yanı, ruhun akıl ve istek yanlarını
birbirinden ayırmakta, iki yan arasında bir tür aracılık yapmaktadır. Son
olarak Platon ruhun akıldan yoksun olan istek kısmının bedende denk
düştüğü yerin göbek ya da karın bölümü olduğunu söyler. Plumwood’un
(2017: 110) tabiriyle, “kadınlarla özdeşleştirilen” bu kısmı Platon
aşağıdaki gibi ifade eder:
Bir de ruhta yemek, içmek ya da bedensel isteklerine uygun bir kısım
daha vardır. Tanrılar bunu göbek ve deri arasında bir yere koydular.
Burada bedenin beslenmesi için bir sofra vardır. İşte ruhun bu bölümünü
buraya adeta ölümlü soyun tükenmesi istenmediği için beslenmesi gereken
bir vahşi hayvanı bağlar gibi bağladılar. Tanrılar bu kısmın her zaman
kafasını karnını doyurmaya vermesini, başka bir karmaşa yaratmamasını,
bedenin iyiliği için karar veren daha iyi kısmın kafasını karıştırmamasını
istediler. Hem bu kısım akıldan yoksundur, aklı biraz anlar gibi olsa da
neden-sonuç ilişkisi kuramayacak durumdadır (Timaios,70) (Platon, 2018:
89).
Platon’un kozmik teorisinde “ruhun formunun eril, maddenin ise dişi
olduğu” (Buchan,1999: 45) göz önünde bulundurulduğunda, kadın ve
erkek ruhu arasındaki ayrımın nedeni daha iyi anlaşılabilir. Bu noktada
Buchan (1999: 77) Platon için kadın ve erkek arasındaki ayrımın iyi ve
kötü arasındaki, ruhsal ve fiziksel arasındaki, zihin ve beden arasındaki
ayrımla eşanlamlı olduğunu söyler. Timaios’ta kadınların üreme amacına
hizmet eden bir gereklilik olarak tasvir edildiğini belirten Buchan (1999:
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55), Platon’un cephesinden bakıldığında erkeklerin bilgelik yarattığını,
kadınların ise sadece ürediğini vurgular.
Son olarak, Timaios’ta korkak ve ahlȃksız bir yaşam süren erkeklerin
ikinci doğumlarında kadına dönüşecek olmaları, cinsel aşkın ortaya
çıkışını da beraberinde getirir. Bu durumda kadın ve erkeğin birbirlerine
duydukları cinsel istek üremeye neden olarak insan ırkının devamının
garantörü olur. Üremede tohumu kadın rahmine eken erkek aktif ve baskın,
bu tohumu rahminde büyüten kadın pasif kabul edilir (Buchan,1999: 8788). Üremeye ilişkin bu düşünce, daha önce de belirtildiği gibi Yunan
felsefi düşüncesinde erkekliğin etkin, belirlenmiş formla, kadınlığın ise
edilgen, belirlenmemiş maddeyle aynı safta yer almasıyla (Lloyd, 2015:
25) doğrudan ilgilidir. Bu düşüncede baba, tüm doğuma egemen olan
neden, biçim ya da model olarak belirir. Buna karşın anne, sadece bebeğin
biçimlendiği maddi malzemeyi verendir (Sissa, 2005: 95) ya da sadece yer
sağlayandır (Sampson, 2004: 29).
Buchan (1999: 98) Devlet’in V. kitabını dışarıda bırakırsak, Platon’un
Timaios, Phaidros ve Şölen diyaloglarını kadının doğası gereği mantıklı
düşünce açısından yetersiz ya da aciz olduğuna ilişkin Platoncu düşüncenin
kanıtları olarak görür. Nitekim, cinsiyetler arasındaki kutuplaşmanın açık
bir şekilde ortaya koyulduğu Timaios’un tersine, Devlet’in V. Kitabında
Platon koruyucular sınıfında cinsiyetlerin eşitliğini savunur gibi görünür.
Bu noktada Okin (1977: 345) Devlet’in V. Kitabında Platon’un
koruyucular sınıfında kadınların erkeğe verilen eğitime tȃbi tutularak
erkeklerle eşit yeteneklere sahip olabileceğini öne sürmesini devrimsel
nitelikte bir öneri olarak görür. Bununla birlikte, Platon’un diğer
diyalogları –özellikle Timaios, Şölen, Phaidros, Phaidon, - dikkate
alındığında onun okuyuculara çözümlenemeyen bir muamma sunduğunu
da belirtir. Zira Okin’e göre, Platon hem kadınların kötülük yapan ya da
korkak olan erkeklerin ruhlarından yaratıldığını hem de ideal devlette
koruyucular sınıfında kadınların erkeğe verilen eğitime tȃbi tutularak
erkeklerle eşit yeteneklere sahip olabileceğini öne sürmektedir.
Bu muammanın aile ile özel mülkiyet arasındaki yakın ilişkinin göz
önünde bulundurulmasıyla çözülebileceğini düşünen Okin (1977: 349),
kadınların mülkiyetin önemli bir alt bölümü olarak sınıflandırıldığına
dikkat çekerek, koruyucular sınıfında özel mülkiyetin olmamasının ailenin
ortadan kaldırılmasına yol açtığını belirtir. Platon, devlete olan
bağlılıklarını azaltacağı gerekçesiyle koruyucular sınıfını tüm bağlantı ve
güdülerden koparmak ister. Devlete tam olarak bir bağlılık geliştirilmesini
ancak ailenin ortadan kaldırılmasıyla mümkün görür. Koruyucular
sınıfında evlenip aile kurmak yasak olduğundan erkek artık kadının ve
çocukların vasisi olarak tanımlanamayacak ve kadınlar ve çocuklar erkeğin
mülkü sayılmayacaktır (1977: 355-359). Koruyucular sınıfında özel
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mülkiyet olduğu takdirde, erkeğin sahip olduğu mülke meşru bir varis
sağlamak için evlenip aile kurması gerekir. Bu durumda kendisine meşru
varisi sağlayacak olan kadın kişi olarak değil, mülk olarak muamele görür
(Okin, 1977: 363). Ailenin ve mülkiyetin ortadan kaldırılması, kadının
geleneksel cinsiyet rolünün ortadan kalkmasını da beraberinde
getirdiğinden koruyucular sınıfında kadın da erkek gibi düşünülmektedir.
Bunun için kadın ve erkeğin aynı eğitimleri alarak eşit yeteneklere sahip
olması, yaşam tarzlarının aynı olması, kısaca kadınların erkeklere
benzemesi gerekmektedir (Okin, 1977: 359). Bunun yanı sıra, Platon kadın
ve erkek arasında doğal farklılık olduğunu, erkeklerin kadınlardan daha
yetenekli olduğunu burada da kabul eder. Bununla birlikte, fiziksel
bakımdan güçlü bir kadının zayıf bir erkekten güçlü olduğunu düşünerek
koruyucular sınıfının güçlü ve zayıf erkeklerden oluşmasından ziyade,
güçlü erkek ve güçlü kadınlardan oluşmasını yeğler (Wender, akt. Arıtürk,
2017: 32). Ayrıca, Platon devletin mevcut insan kaynağının yarısından
yararlanmak yerine tamamından faydalanmayı istediğinden kadın ve
erkeğe eşit eğitim verilerek kadınların en iyilerinin erkeklerin en iyileriyle
ideal devlete hizmet etmeleri gerektiğini düşünür (Okin, 1977: 361).
Sonuç olarak, Devlet’in V. kitabında Platon’un koruyucular sınıfında
kadınlara erkeklere tanıdığı hak ve görevleri tanıması kadın-erkek
eşitliğini savunduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Kadınları erkeklere
benzetmeye çalışan Platon’un Plumwood’un (2017: 112) da ifade ettiği
gibi, kadınları özgürleştirmek gibi bir niyeti yoktur. Platon’un yapıtlarında
kadınların kölelerle, çocuklarla, hayvanlarla aynı kefeye konarak logos’tan
uzak sayıldığını vurgulayan Plumwood (2017: 112), koruyucular sınıfı
içindeki kadınlara ilişkin görüşlerin bir kafa karışıklığı yaratmaması
gerektiğini belirtir. Zira, Platon koruyucular sınıfındaki kadınlara eril
özellikler yükletip, eril bir modele göre kadınların değişmelerini ister,
seçkin olmayan kadınlar ise, hor görülen dişil görevleri sürdürmeye devam
ederler.
Değerlendirme ve Sonuç
Platon’un evrenin oluşumunu ele aldığı Timaios diyaloğu akıl-doğa,
ruh-beden/madde karşıt kavram çiftlerinin hiyerarşik bir şekilde gelişip
güçlenmesinde önemli bir kaynak durumundadır. Timaios’ta akıl ve akıl
idealleri erillikle ilişkilendirilirken, dişil olan aklın karşısında
konumlandırılan doğa ya da maddeyle ilişkilendirilir. Nitekim, Timaios
diyaloğunda ilksel doğa ya da ilksel madde, üzerine akıl tarafından
rasyonel düzenin dayatılıp denetleneceği bir kaos durumuna karşılık gelir.
Belirsiz, düzensiz ve biçimsiz maddeye rasyonel ve mükemmel biçimin
verilmesi süreci logosun dişil alıcıya dayatılmasını içerir. Evrenin
yaratıcısı ya da bir tür imalatçısı olan Demiourgos, kaosun ya da
düzensizliğin olduğu ilksel doğaya/maddeye en mükemmel hareketi, şekil
ve biçimi kazandırarak rasyonel bir düzen/logos oluşturur. Platon’un
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kozmolojisine feminist cepheden bakıldığında onun evreni, eril akıl ve
dişil maddenin ataerkil bir evliliği olarak belirir. Zira, Timaios’ta kaosu
kozmosa dönüştürme süreci doğum metaforuyla anlatılır. Pasif bir alıcı,
kaotik ve biçimsiz bir boşluk olan, hiçbir amaç ve nitelik barındırmayan ve
anneyi imleyen dişil maddi malzeme, evrenin yaratıcısı, imalatçısı,
düzenleyicisi ve babası olan Demiourgos’un sayesinde biçim ve düzenlilik
kazanır. Demiourgos kendi zekâsını ve amaçlarını bu pasif maddi
malzemenin içine işler. Kaosun kozmosa dönüştürülmesi sürecindeki
oluşumlar ise, çocuklara karşılık gelir.
İnsan değerine ilişkin bir hiyerarşi yaratılması ve bunun eşitsiz
toplumsal ve ekonomik ilişkileri meşrulaştırmak için doğal sayılması, ne
yazık ki egemen ideolojinin temel işlevine işaret eden tarihin her
döneminde karşılaşılan bir durumdur. Kadınların üreme kapasitelerine
dayandırılarak öne sürülen kadın ile erkek arasındaki doğal farklılık
söylemi, kadın ve erkek cinsinin doğasına ilişkin dikotominin çerçevesi
olarak belirir. Erkeğin üstün olduğuna dair bir evren tasarısı yaratmaya
hizmet eden bu dikotomi, kadının erkek karşısındaki ikincil konumunu
daima meşrulaştırmaya yönelik olarak iş görür (Berktay, 1996: 133).
Bu noktada, Platon’un düalist rasyonalizmine dayanan kozmolojisi,
erkeğin kadından üstün olduğuna yönelik bir evren tasarımının en tipik
örneği olarak belirir. “Batı düşünce tarihinde düalist düşünce geleneğini
sistemleştiren ilk düşünür olan Platon” (Berktay, 1996: 131) un, zihinmadde düalizmine dayanan kozmolojisinde zihin/akıl ve beden/madde
arasındaki ilişki hiyerarşik bir şekilde kurgulanmıştır. Bu hiyerarşik
ilişkide, irrasyonel, belirsiz ve biçimsiz madde dişil alıcı, anne ya da bakıcı
olarak, bu dişil alıcıya rasyonel düzeni dayatan Demiourgos ise evrenin
babası olarak tasavvur edilmiştir. Timaios’un düzenleyici tanrısı
Demiourgos belirsiz ve biçimsiz maddeye bir biçim ve düzen dayatarak
kaosu kosmosa dönüştürür. Aile metaforuna tutunarak anlatılan bu
dönüştürme bir üreme modeline göre şekillenir.
Platon’un üreme modeline göre şekillendirdiği kozmolojisinin esas
olarak bir efendi-köle ilişkisi üzerinden anlaşılabileceğini savunan Vlastos
(1941: 294), Platon’un Timaios’ta sık sık bedene ruhun kölesi olarak atıfta
bulunduğunu ve bunun sadece konuşmada kullanılan masum bir benzetme
olmayıp aynı zamanda Platon için bunun ciddi bir felsefi gerçeklik olarak
kabul edildiğini öne sürer. Platon’un kozmolojisinin dayanağını oluşturan
efendi-köle ilişkisi, düzenleyici tanrı Demiourgos’un dişil ilkel kaosa
rasyonel düzeni dayatmasıyla da belirir (Vlastos,1941: 298).
Efendi-köle ilişkisi Platon’un sadece kozmolojisinin değil siyasetle,
devletle, insanla ilgili düşüncelerinin de temelini oluşturur. Platoncu bakış
dünyaya, devlete ve insana ilişkin hiyerarşi düşüncesini önerir. Platon’un
düalist epistemolojisinin bir sonucu olarak logos’a anahtar ve başat bir rol
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verilir ve bu rol efendi kimliğine işaret eder. Logos’tan yoksun olan maddi
evren, maddi zorunluluk, insan bedeni, dişi olan adeta bir köle olarak
belirir. Demiourgos, ruh, zihin, akıl gibi terimlerle ifade edilen şeyler,
logos’un efendi kimliğini ya da üstün ve otoriter pozisyonunu imler
(Vlastos, 1941: 300-303).
Timaios’un evren tasarımında en iyi yaşam üstün ile aşağı unsurlar
arasına azami mesafeyi koymakla tanımlanır. Akıl ve doğa/beden
arasındaki doğru ilişki yalnızca katı bir denetim, hȃkimiyet ve disiplin
ilişkisi değil, aynı zamanda bununla uygun düşen bir azami mesafe
ilişkisidir de (Plumwood, 2017: 128). Bu noktada Plumwood (2017: 103),
Platoncu akıl ve akla dayalı yaşam kavramlarının altında sadece eril bir
kimliğin bulunmadığını öne sürer. Vlastos’un düşüncesine paralel bir
şekilde, Plumwood da Platoncu akıl kavramının altında çoklu dışlamalarla
ve dişil olanın yanı sıra ırksal, sınıfsal ve toplumsal cinsiyetle ilgili
baskıları birleştiren kölenin, hayvanın ve doğal olanın da tahakküm altına
alınmasıyla tanımlanan bir efendi kimliğinin olduğunu savunur.
Benzer şekilde Lloyd (2015: 27) da, erkeğin kadınla olan ilişkisinden
ziyade, efendinin köleyle olan ilişkisinin, Yunanlıların kendi bilgi
anlayışlarını ifade ederken başvurdukları hȃkimiyet metaforlarının kaynağı
olduğunu söyler. Bu bağlamda, Lloyd (2015: 29) tanrıyı andıran rasyonel
ruhun, köleyi andıran ölümlü bedeni bütün yaşamı boyunca
yönlendirmesini, Platon’un ulaştığı nihai sonuç olarak görür. Ruh ya da
zihnin beden üzerindeki hȃkimiyetinin, bilen insanın kendi içinde ortaya
çıkan bir durum olduğunu belirten Lloyd, zihnin beden üzerindeki, ruhun
üstün bölümlerinin aşağı bölümleri üzerindeki tahakkümün, maddeden
daha üstün olduğu düşünülen formlarla bilen insanın bir karşılıklılık
ilişkisine girmeyi sağladığını vurgular. Lloyd, Platoncu bu temanın, daha
sonra Musevi ve Hıristiyan düşünürler tarafından erkeğin kadın üzerindeki
haklı tahakkümü motifiyle ilişkilendirilerek yorumlandığına da dikkat
çeker.
Böyle bir yorumlama ne yazık ki yüzyıllar boyunca devam etmiş ve
kadınlar Türcke’nin (1997: 73) de vurguladığı gibi, doğal işlevlerle
kısıtlanarak, ruhsal ve akılsal olarak köreltilmişlerdir. Bunda, Platoncu
felsefenin payı hiç de azımsanmayacak ölçüdedir. Zira, kadının erkek
karşısındaki ikincil konumunun kavramsal çerçevesini sistematik bir
şekilde ilk ortaya koyan filozof Platon’dur. Bu çalışmada ele alınan
Timaios’ta kosmosla kaos arasındaki ilişkinin, tanrısal/rasyonel neden ile
maddesel neden arasındaki ilişkinin, ruh ile beden arasındaki ilişkinin,
üstün ruh ile aşağı ruh arasındaki ilişkinin, eril ile dişil arasındaki ilişkinin
birbirine koşut olduğu ve daima üstün olanla aşağı olan arasındaki
hiyerarşik ilişkiyi imlediği açıkça görülmektedir. Bu bakımdan Platon’un
Timaios diyaloğunun kadın erkek eşitsizliğini, kadının erkek karşısındaki
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ikincil konumunu rasyonalize eden düşünce geleneğinin en önemli
sacayaklarından birini oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir.
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1. Giriş
Ülkemiz ve dünya genelinde 2019 yılında koronavirüs pandemisi
başlamıştır. Salgın hızla yayılım göstermiş ve kısa sürede bütün dünya da
bir milyondan fazla ölüm gerçekleşmiştir. Artan ölümler ve hızlı yayılım,
insanların kendi bireysel hijyenlerine daha dikkatli olmalarına neden
olmuştur. Ülkelerin sağlık kuruluşlarının kapasiteleri, hasta sayılarının
yoğunluğu karşısında yetersiz kalmıştır. Halk sağlığı alanında yapılan
bilinçlendirme, ilaç, maske ve dezenfektan dağıtımı da hasta sayısı arttıkça
yetersiz kalmıştır. Gelişmiş ülkelerde bile uygulanan tedavilerin, yüksek
ücretler karşılığında olması ekonomik durumu kısıtlı olan bireylerin bu
hizmetlerden yararlanmasını güçleştirmiştir. Dünya çapında insanlar
dezenfeksiyon işlemlerini kendi imkânlarıyla gerçekleştirmektedir.
Karantina işlemleri de genelde bireylerin kendilerini izole etmesiyle
gerçekleştirilmektedir. Osmanlı arşivleri, devletin bugün şahit
olduklarımıza benzer şekilde, katı önlemlerin alındığını ortaya koyuyor.
Şehirlerarası seyahatlerin yasaklanması ve dini yükümlülüklerden olan haç
görevinin ifa edilmesinin askıya alınması, karantina uygulamaları salgın
hastalıklarda kullanılan tedbirlerdir. Oysaki Osmanlı Devletin’de
darüşşifalarda sağlık hizmetleri erilirken tahaffuzhanelerde sağlık,
karantina ve dezenfeksiyon işlemleri ile önemli bölgelerin merkezlerinde
tebhirhanelerde dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktaydı. Darüşşifalarda,
tahaffuzhanelerde ve tebhirhanelerde halka verilen hizmet sosyal devlet
anlayışına uygun ücretsiz verilmekteydi.
Türk Devletleri’nin sosyal devlet anlayışını yansıtan insan sağlığı ile
ilgili olan tıp eğitimi, hastaya hizmet fikriyle paralel sürdürülmüştür. Tıbbi
eğitime katkı sağlayan tıbbi ve cerrahi yazma eserler üretilmiştir. Bu
eserler açıklayıcı minyatürler, tıbbi alet, resim ve şemalarla
zenginleştirilmiştir. Tıbbi çalışmaların ve hizmetlerin gerçekleştirildiği
yapılar ise darüşşifa (hastahane) ve tıp medreseleri olmuştur. Osmanlı
Sağlık Kurumları Darüşşifaları (hastaneleri), "halka sağlık hizmetlerinin
sunulduğu yer" olarak açıklanabilir. Anadolu'da darüşşifanın adının yanı
sıra aynı anlamlandırmada şifahane maristan, bimaristan, darüssıhha,
darülafiye, me 'menü1-istirahe, darü 't –tıbb da kullanılmaktadır (Cantay,
2007: 65-66).
Bimaristan, bimar (hasta) kelimesinden, –istan ekinin eklenmesiyle
türetilmiş, İslam coğrafyasında hastane olarak kullanılan, Farsça bir
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isimdir. İlk Müslüman Karahanlı hakanı Tamgaç Buğra Han’ın 1065’de
Semerkant’ta inşa ettirdiği hastanenin Arapça vakfiyesinden, Orta Asya
Müslümanlarının bimaristan yerine darülmerza ismini kullandıkları
anlaşılmaktadır(Terzioğlu,1992:163).
Anadolu
Selçuklu
Devleti
darüşşifaları incelendiğinde; baniler ekonomik güçlerine göre, inşa
dönemlerinin mimari üslubunu bu yapılarda yansıtmışlardır. Darüşşifa
yapıların da eyvanlı-avlulu medrese plan tipolojisi uygulanmıştır
(Cantay,2002; 346). Osmanlı döneminde Anadolu Selçuklu döneminden
devralınan darüşşifalara yenileri, yepyeni mimari anlayış içinde inşa
edilmiştir. Anadolu'da cüzzamlı hastaların dışarıda dolaşmaları
yasaklanmış ve bu hastalar için tecrithaneler ( miskinler tekkesi) inşa
edilmiştir. Anadolu'da şehirlerin dışlarında miskinler tekkesi
bulunmaktaydı (Cantay. 2007: 69).
Anadolu’da, Türkiye Selçuklularınca başlatılan Türk-İslam yapılaşma
faaliyetleri, Anadolu’nun yerel mimari form, biçim ve planlarının
sentezlenmesiyle ve geliştirilmesiyle, Osmanlı İmparatorluğunda da 18.
yy. başlarına kadar devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1699
Karlofça antlaşmasıyla başlayan gerileme dönemi, 1792 yaş antlaşmasıyla
son bulmuş ve çöküş dönemi başlamıştır. Yönetim, iktisat, eğitim, sağlık,
sanayi ve sanat alanlarında saptanan olumsuzluklar, Osmanlı
İmparatorluğu’nun kendi sorgulamasını yapmasına neden olarak, ıslahat
ve reformlar gerçekleştirilmiştir.
Yaklaşık iki yüzyıllık bir süreci kapsayan Osmanlı modernizasyonu
veya yenileşme anlamındaki “Batılılaşama” Lale Devri ile başlatılır. Bu
dönemde yeni askerî kışla ve okullar kurulur. Bunu Mühendishane ve
Tıbbiyeler izler. Avrupa’dan ithal edilen her yeni kurum mimarisini de
beraberinde getirir. Kentin mimari karakterini değiştiren kışlalarla birlikte
ona bağlı olarak askeri hastaneler ve okullar inşa edilir. Tanzimat ve onun
devamı niteliğindeki Islahat Fermanı sonrasında zengin gayrimüslimlerin
yerleşim alanı olan Beyoğlu ve Galata gibi bölgeler, işhanı, pasaj, banka,
otel, kafe gibi yeni işlevsel binalar ve bunları izleyen tiyatro, kabare gibi
eğlence mekânlarıyla kültür ve ticaret merkezi haline gelir. Bunların
yanında cami, türbe, han, hamam vb. geleneksel yapıların inşası devam
etmekle birlikte mimari program içindeki ağırlığı azalmaya başlar (Giray
ve Dündar, 2009).
Batı yaşam tarzına uygun, sosyal ve boş zaman etkinliklerinin
değerlendirilmesine uygun inşa edilen (tiyatro, kabare, kafe vb.) yapıların
yanı sıra gelişen ve ilerleyen toplumsal yaşam için gerekli, ihtiyaç duyulan
sivil ve resmi mimari yapılarda inşa edilmiştir. Bu yapılardan bazıları
batılılaşma dönemine kadar zaten var olan yapılardır. Topluma hizmet
vermeye yönelik Anadolu Selçuklularından itibaren kullanılan şifahane,
medrese ve han gibi yapılar işlevsellikleri, inşa teknikleri, cephe, plan
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düzenlemeleri ve süsleme unsurlarıyla modernizasyona uğrayarak
reorganize edilmişlerdir.
Batılılaşmayla birlikte boş zaman değerlendirmeye yönelik yeni inşa
edilen yapılardan bahsedilmişti. Bu yapıların yanı sıra; resmi daireler,
eczaneler, müzeler, bankalar, fabrikalar, tren garları, konsolosluklar vb.
batılılaşma döneminde değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçlara yönelik
yeni inşa edilen yapılar olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu dönemde
ortaya çıkan, yeni yapı tiplerinin en önemlileri sağlık alanındadır. 19. yy.
içerisinde yaşanan savaşlar, göçler ve ulaşımın kolaylaşması gibi etkenler
sonucu salgın hastalıkların yayılımını arttırmıştır. Salgın hastalıkların
Osmanlı da artması ve bu hastalıklara karşı verilecek mücadele
yöntemlerinin batılı ülkelerin düzeyinde olabilmesi için sağlık alanında
atılımların yapılmasına neden olmuştur.
15 Haziran 1826’da Yeniçeri teşkilâtını lağveden Sultan II. Mahmut
(1808-1839) döneminde sağlık kuruluşlarının tesisine başlanmış, yeni bir
askerî tıp okulu, Cerrahhane ve askerî hastaneler kurulmuştur. Fakat
İstanbul’da 1826’daki kolera salgını, 1843’deki çiçek salgınları yeni büyük
bir hastahanenin kurulması gereğini ortaya koymuş, böylece
Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, Çapa’da Yenibahçe
Çayırı’nda “Bezmi âlem Gureba-i müslimin hastanesi”, “Bezmi âlem
hastanesi”, “Valide Sultan hastanesi”, “Gureba-ı Müslimin Hastanesi”, ve
günümüzde “Vakıf Gureba Hastanesi” adıyla işlevini sürdüren hastaneyi,
1845 yılında inşa ettirmiştir. Bu yapıyla birlikte, darüşşifa (bimarhane)
adıyla tanınan sağlık yapıları “hastane” adıyla anılmaya başlamıştır
(Cantay, 2002: 362).
Hastane mimarisi açısından bakıldığında, 19. yüzyılın Batı tipi geniş
koğuşlu sistemi yerine, (Osmanlı darüşşifalarında da görülen oda sistemi
gibi) pavyon sistemi geliştirilmiştir. Bunun ilk örnekleri, Bezmialem Vakıf
Gureba (1845), Zeynep Kâmil (1862), 6. Belediye Dairesi (Beyoğlu
Belediye Hastanesi) (1865), Haseki Nisa (Kadınlar) (1892, modern hastane
19. yüzyılda düzenlenmiş olmakla beraber, Haseki Darüşşifası 16.
yüzyılda kurulmuştu), Darülaceze (1896), Hamidiye (Şişli) Etfal (1898)
hastaneleridir (Ülman, 2007: 180).
Batılılaşmanın etkisiyle şekillenen hastanelerin dışında, halk sağlığı
alanında salgın hastalıklara karşı koruyucu, önleyici yardımcı hizmet
vermek üzere tahaffuzhane, bakteriyolojihane, daülkelp tedavihanesi,
telkihhane-i şahane ve tebhirhane gibi yapı türleri inşa edilmeye
başlanmıştır. Bu yapılarda verilen koruyucu sağlık hizmetleriyle,
salgınların yayılımın önüne geçilerek, bulaş ve ölüm oranlarını azaltılmaya
çalışılmıştır.
Bakteriyolojihane-i Şahane, 1893 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile
aynı bahçe içerisinde, ayrı bir binada kurulmuştur. Kurumun başına
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Pasteur Enstitüsü’nden Dr. Maurice Nicolle getirilmiştir. Kurumun
kuruluşunda Fransız etkisi olması nedeniyle çalışma alanları ve esasları
Pasteur Enstitüsü’ne göre şekillenir. Demirkapı’da yapılan binanın planı
Maurice Nicolle’ye aittir. Burada kendisi ve yardımcıları için çalışma
odası, büyük bir salon ve deneylerde kullanılacak hayvanlar için küçük
ahırlar yapılır. Difteri serumu üretimine geçilince bina yetersiz kalır, bunun
üzerine 1895’te Nişantaşı’ndaki Süleyman Paşa Konağı’na taşınmıştır. Bu
binada da yine çalışma odaları, laboratuvar, idare işlerinin yürütüldüğü bir
oda, kütüphane ve difteri serumu laboratuvarı, öğrencilere ait çalışma
alanları ve dezenfeksiyon odası bulunmaktadır (Atmaca ve Demirgüç,
2016).
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri açısından, salgın hastalıklardan
dolayı 1889’da çiçek aşısı üretim merkezi olan Telkihhane-i Şahane
Osmani’nin kurulması yönünde yasa tasarısı hazırlanmış, 1892 yılında da
Sultan II. Abdülhamit’in emri ile hizmet vermeye başlamıştır (Erol,2003.,
akt: Nesipoğlu, 2018; 167). 1886 Haziran ayında, Mekteb-i Tıbbiye-i
Askeriye-i Şahane (askeri tıp mektebi) dâhiliye kliniği şefi Mirliva
Alexander Zoeros, Dr. Hüseyin Remzi ve Veteriner Hüseyin Hüsnü
beylerden oluşan bir ekip Louis Pasteur’ün yanına eğitime gönderilir.
Zoeros Paşa, burada kuduz aşısının hazırlanışını, tatbikini ve
bakteriyolojideki çalışmaları incelemiştir. Dönüşünde Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane’de Türkiye’de alanındaki ilk kuruluş olan Demirkapı’daki ilk
kuduz hastanesi olan Darülkelb Tedavihanesi’ni kurar. Sonradan
bakteriyoloji laboratuvarı da eklenen bu kuruluşa “Dersaadet Darülkelb ve
Bakteriyoloji Ameliyathanesi” adı verilir. Zoeros Paşa bu laboratuvarın
yöneticiliğini de yapmıştır (Atmaca ve Demirgüç, 2016).
Tahaffuzhanelerin bünyelerinde, tebhirhanelerin de bulunmasından
dolayı tahaffuzhanelerin açıklanmasına gerek görülmüştür. Tahaffuzhane;
Arapça korunma barınma anlamında kullanılan tahaffuzla, Farsça hane
kelimelerinin bir arada kullanıldığı bir terimdir. Tahaffuzhanelerde
karantina, dezenfeksiyon ve tıbbi destek hizmetleri verilmiştir. Genel
anlamda tahaffuzhaneler, hastalıkların bulaş riskini azaltmak için
yolcuların belirli sürelerde tecrit edildikleri karantinahanelerdir.
Tahaffuzhaneler, sefer sırasında yolcu ve çalışanlar arasında bulaşıcı
hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık
önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmesi için büyük limanlara
yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşudur (TDK). 19. yüzyıl başındaki
kolera epidemisi üzerine, karadan ve denizden Osmanlı İmparatorluğu’na
gelenleri kontrol ederek salgınlara karşı önlem almak üzere Karantina
Teşkilatı kurulmuştur (1838). Merkezi, İstanbul’da bulunan Karantina
Meclisi olan bu sistemle, payitahtta ve İmparatorluğun bütün bölgelerinde
gerekli stratejik noktalara kurulan tahaffuzhaneler (karantina istasyonları)
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aracılığıyla, Asya’dan Avrupa’ya ölümcül hastalıkların
engellemek için çalışılmıştır. (Ülman, 2007:179).

geçişini

Dünyada tescilli olarak, ABD’de Elisa, Hırvatistan’da Dubrovnik ve
İzmir Urla’da olmak üzere üç karantina adası bulunmaktadır. İzmir Urla
karantina adasında bulunan tahaffuzhane içerisinde, tebhirhane de yer
almaktadır. Araştırma döneminde (2020 yılında) Urla Karantina Adası
üzerinde bulunan birinci grup kültür varlığı olarak tescilli olan büyük
tahaffuzhane binası ve küçük tahaffuzhanenin restorasyonu
gerçekleştirilmektedir.

Görsel 1. Urla Karantina Adası

Görsel 2. Urla Tahaffuzhanesi

2. Tebhirhaneler
Tebhir, buhar kelimesinden türetilmiştir. Tebhirhane de “buğu evi,
temizleme evi” anlamı katmaktadır. Tebhirhaneler, kolera, çiçek, suçiçeği,
veba, kızıl, kızamık, tifo, tifüs, dizanteri, difteri, verem, lohusa humması
ve boğmaca gibi bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu ve salgın olduğu
dönemler içinde, hastaların veya bu hastalıklardan birinden vefat edenlerin
kullanmış oldukları eşyaları, hastalığın görüldüğü ev, şirketler, okul, araba
gibi her türlü mekân, şüpheli görülen ticari emtiayı, hayvanları ve bunların
kalan artıklarını, dışarıdan gelen gemileri, postadan gelen mektup ve
paketleri dezenfekte eden sağlık kurumlarıdır (Yıldırım, 2006: 413;
Kangüleç:1993) Tebhirhaneler, bulaşıcı hastalıkların yayılımını önlemek
için hasta ve vefat eden insanların yaşadıkları mekanların, kullandıkları
eşyaların dezenfekte edilerek, tekrar kullanıma hazır hale getirildiği
merkezlerdir.
1870 yılından itibaren İngiltere’de açılmaya başlanan dezenfeksiyon
istasyonları (tebhirhaneler) başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa'ya
yayılarak salgın ve bulaşıcı hastalıklarda, özellikle kolera salgınlarında,
giysi ve eşyaların temizlenmesinde yaygın olarak kullanıldı ( Vallin,1882,
akt;Yıldırım, 2006:24).
Almanya’da enfeksiyonların, salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
için temizliği uygulama ve hijyen ihtiyacı, Louis Pasteur’un 1860’larda
mikrop teorisi üzerine yaptığı çalışmalardan ve 1867’de Joseph Lister’in
antiseptik ilkelerinin yayınlanmasından sonra, geniş çapta kabul edilmiştir.
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19. yy. da Almanya Berlin’de ilk dezenfeksiyon evi bir kamu kurumu
olarak 1880’de hizmet vermeye başlamıştır (Sciencephoto-Library)

Görsel 3: Ahşap Gravür- Almanya Dezenfeksiyon Evi,1888.
Avrupa'dan sonra Osmanlı topraklarında yaşanan veba ve ardından
kolera salgını, sıtma, tifo hastalıkları ve çeşitli hayvan hastalıkları sosyal
hayatta etkili oldu. Kuraklık ve kıtlığın hemen ardından kentlerde meydana
gelen salgın hastalıklar nedeniyle binlerce insan öldü ve çok sayıda hayvan
öldürüldü. Bu olumsuz olaylar şehirlerin sosyal ve ekonomik hayatını
etkiledi. Osmanlılar bu salgın hastalıklara karşı bazı önlemler aldı.
Tedbirhaneler açıldı ve şehirde karantina uygulaması başlatıldı (Muhtar ve
Besim, 1327).
Pasteur Enstitüsü'nden davet edilen Dr. Andre Chantemesse, kolerayla
en etkin mücadele yöntemlerinden biri olan dezenfeksiyonun lstanbul'da
uygulanmadığını bildirerek, İstanbul'da Suriçi, Beyoğlu ve Üsküdar da üç
dezenfeksiyon evi açılmasını, bakteriyolojik analizler için bir bakteriyoloji
laboratuvarı kurulmasını önermiştir (Yıldırım, 2006: 26). İlk olarak
İstanbul’da Gedik Paşa Tebhirhanesi 17 Aralık 1893’te, Tophane
Tebhirhanesi Nisan 1894’te, Üsküdar Tebhirhanesi Mayıs 1894’te hizmete
girmiştir (Yıldırım, 2006: 418). Gedikpaşa Tebhirhanesi’nin inşa ve açılışı
ile alakalı arşiv belgelerine de ulaşılmıştır.
İstanbul’da inşa edilmiş olan Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar
tebhirhanelerin dışında İzmir, İzmit, Selanik ve Beyrut’ta da inşa edilmiş
tebhirhanelerin bulunduğu arşiv belgelerinden tespit edilmiştir.
Sadaretten(Başbakanlık) Dâhiliye Nezaretine gönderilen 12 Ocak 1898
de kaleme alınan yazıda tebhirhane talimatının İzmit, İzmir, Selanik ve
Beyrut vilayetlerindeki tebhirhanelere gönderilmesi ve buralardaki
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tebhirhanelerde temizlik kurallarına uyulması ve bu konuda önemle
üstünde durulması istenmektedir (COA. DH. MKT.2611/34-1).
Ayrıca kayıtlardan temizlik ve korunma için İstanbul Belediyesi’nce
İstanbul Tophane, Üsküdar cihetlerinde kurulmuş olan tebhirhanelerle,
Boğaziçi ve Adalar gibi bölgelerde de temizliğe mahsus tebhir makinesi
bulundurulacaktır. Bundan başka vilayetlerde, sancaklarda ve sancak
merkezlerinde gerekli temizlik için birer tebhirhane vücuda getirilesi ve
imkânlar ölçüsünde tebhirhanelerde gerekli miktarda temizlik
memurlarının istihdam edileceği belirtilmektedir (COA. DH.
MKT.2611/34-1).
3. Tebhirhanelerin İşleyişi
Arşiv belgelerinden Dersaadette ki Gedik Paşa civarında inşa ve kürşad
olunan tebhirhane ile ilgili verilen bilgilerden tebhirhanelerin işleyişi ve bu
işleyişte kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.
Bulaşık olarak adlandırılan bölümde tathir (etüv) makinesi ve
pulverizitörün yer aldığı, mikropların yok edilmesi için kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Salgın hastalığın görüldüğü evlerden alınan eşyaların ve
elbiselerin, zarflara konularak tebhirhaneye götürülüp orada temizlenmesi,
götürülmesi mümkün olmayan büyük ev eşyalarının ise pulverizatör
vasıtasıyla temizliğinin bulundukları mekânda yapıldığı anlaşılmaktadır
(COA A.MKT,MHM, 593/31-2, COA.DH.MKT.2611/34-2).
Temizlenmesi mümkün olan eşyalar, tebhir makinesinde buharlanır
mümkün olmayanlar ise üzerlerine gaz dökülerek yakılmaktadır.
Kullanılmış eşyalar bit pazarlarında, koltukçu, yorgancı dükkânlarında
kullanılmış eşyanın temizliğine dair tebhirhane damgası ve kurşun mühür
bulunmadıkça satılamayacaktır. Bu mühür ve damganın yüz yastığı ve
döşek gibi kullanım eşyalarının üzerine vurulacak mühür ve damgaların
bozulmayacak bir şekilde bulunmasına dikkat edilecektir. Hallaç ve
yorgancı, koltukçu esnafının yatak, pamuk yapağı gibi eşyaların
bulunduğu zarfların ağızlarında da bu mühür bulunmadıkça bu mamülleri
satamayacaklardır. Hallaç dükkanları onbeş günde bir kez badana edilerek
zemin,tavan
ile
ahşap
kısımları
dezenfekte
edilecektir
(COA.DH.MKT.2611/34-2).
Kayıtlardan anlaşıldığı üzere tebhirhanelerin görev alanlarının içinde
gündelik yaşam alanları ve bu alanlara ait eşyalar ile birlikte
ticarethanelerde bulunmaktadır. Tebhirhanelerin zarflar içerisinde eşya
toplamaları, bunları dezenfekte etmeleri ve yapılan işlemleri kayıt altına
alıp bunları mühür ve damgayla tescillendirmeleri halk sağlığı için
geliştirilmiş ve uygulanmış önemli işlemlerdir.
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4. Tebhir, Tebhirhane Memurlarının Görevleri Ve Temizliğe
Dair Uyacakları Kurallar
Tebhirhaneler idaresi İstanbul ve taşrada belediyelere bağlı olacak
devamı suretle gözetim altında bulundurulmaları sağlanacak. Temizlik
araç ve gereçlerinin tamiri hususunda memurlar tarafından gerekli işlem
yapılacaktır. Tebhirhane işlemleri yürütmek üzere 1 kâtip, temizlikle
uğraşmak üzere 2, bulaşık eşyayı temizlemek için 4 kişi, makinayı idare
etmek için 1 makinacı, temiz eşyayı nakletmek için 1, bulaşık eşyayı nakli
için 2 araba ve bunlar için 3 arabacı tayin olacaktır. Bu arabaları
birbirlerinden ayırmak için ayrı ayrı renklere boyanacaktır (COA, DH,
MKT, 2611/34-4).
Tebhirhane memurları mart ayı başından itibaren saat 1 de ve kasım
başından şubat sonuna kadar saat 3 de vazife başında olacaklardır.
Akşamları saat 11 de görevleri sona erecektir. Temizlik memurları eşyaları
kırıp dökmeden eşyaları muhafazaya ezan gösterecekler, aynı zamanda
temizlik sırasında şahsın ailesine de hüsnü muamele edecekler. Tebhirhane
memurlarından temizlikle uğraşanların 2 takım elbiseleri olacak, bunların
bir takımı iş sırasında giyilmek üzere keten bezinden yapılmış olacak.
Yakası ve yenleri ilikli bir gömlek, pantolon, ve bir çift ayakkabıdan
oluşacak. Diğer takımı ise hizmete hazır bulundurulacaktır. Akşam görev
sonrasında bulaşık elbiselerini çıkarıp, su ve sabun ile ellerini ve yüzlerini
yıkayıp, duş alıp, iş elbiselerini zarfların içine koyulmuş halde elbise
odasına bırakıp tebhirhaneden çıkabileceklerdir
(COA, DH, MKT,
2611/34-4).
Temizlik için tebhirhaneye götürülen eşyanın sahibinin adı, cinsi
miktarı, hangi salgın hastalık olduğu, bulaşık olduğu tarih tebhirhane kâtibi
tarafından koçanlı bir belgeye yazılacak ve bunun bir nüshası eşya sahibine
verilecek. Temizlenecek eşyaya sıra numarası verilerek sahibine sahibine
teslim ve iade ile önceden verilmiş nüsha istenecektir. Koltukçu ve
yorgancı esnafı tarafından temizliği icra edilecek eşyaya damga vurulacak
ve damga kabul edilmeyenlere kurşun mühür vurulacaktır. Bu mühür ve
damga işleri tebhirhanelerin temiz tarafında yapılacak, kurşun mührün
esnaf tarafından sökülmemesi için sıkı bir şekilde sabitlenecektir (COA,
DH, MKT, 2611/34-4).
Temizlik sırasında doktor tarafından ya da hane sahibince ihbar
yapıldığında kâtip bulaşık kısmında bulunan temizlik memurlarına
bildirecek bunlarda ihbar mahalline arabalar göndererek, aşağıda belirtilen
eşyaları alıp tebhirhaneye getirecekler ve kalan eşyaların bulunduğu oda
veya haneyi tarif edildiği şekilde temizleyeceklerdir. Temizlik için gidecek
arabada pulverizatör :1000/1 cl gazı ve lüzumu kadar şişe, iş elbiseleri
içeren bir çuval eşya ve hastaya ait büyük bir çuval ve çuvalların ağzını
kapatmak için kayış kullanılmayacak, ip ve şerit üzerleri büyük harflerle
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yazılı veyahut büyük rakam ile işaret edilmiş olacaktır. Eşyanın temizliği
için 2 büyük sünger, 1 el fırçası, 1 de saplı fırça 2 tarafıda uçucu kauçuktan
yapılmış topuz ile açıır kapanır demir ve 1 adet çuval. Peşkir ve kutu içinde
bir kalıp sabun (COA, DH, MKT, 2611/34-4).
Temizlik icra etmek üzere davet edilen eve giden memurlar elbiselerini
giyerek gideceklerdir. Vardıklarında elbiselerini çıkarıp bir çuvala koyarak
uygun bir yere bırakarak, iş elbiselerini giyip temizlik yapacaklardır. İşe
başlamadan önce tebhirhaneye götürülmesi gereken eşyayı ayırarak
beraberlerinde getirdikleri zarfların içine koyarak, ağızları sıkıca
bağlandıktan sonra bulaşık arabalarına yüklenerek tebhirhaneye
gönderecekler ve gerekli temizliği yaparak işin sonunda elbiselerini çıkarıp
zarflar içine koyduktan sonra araç ve gereçleriyle beraber arabaya yükletip
yeterli miktarda sıcak su ve sabun ile ellerini ve yülerini yıkayıp
elbiselerini giyip tebhirhaneye döneceklerdir. İş elbiseleriyle araç ve
gereçler temizlenerek ve bunları taşıyan araba dâhil yıkanıp
temizlenecektir (COA, DH, MKT, 2611/34-4).
Temizlik yapılmak üzere tebhirhaneye gönderilen hastanın eşyaları,
yatak takımları çamaşırı ve elbiseleri ve mensucatı temizlenecek, oturduğu
odanın kapı ve pencere perdelerinden kilim ve keçeler ile örtülerinden
ibarettir. Çantalar, askılar, para cüzdanı, dolap, masa, çekmece, yazıhane,
dikiş makinesi, kanepe, sandalye gibi eşya camlı ve camsız yazı ve resim
levhaları gibi eşyalar bina ile birlikte içinde temizlenecektir (COA, DH,
MKT, 2611/34-4).
Hane ve binaların çeşitli kısımları hastaların bulundukları odaların
zemin ve tavanlarıyla duvarları ve camları odalarda kalan hasır ve keçe
sökülüp alt ve üstleri önceki maddelerde belirtilen temizlenmeleri gerekil
eşyadan konsol, dolap, masa, sandalye, kanepe gibi eşyalar 1000/1
klorlanacak
ve
pulverizatörle
temizlenecektir.
Pulverizatörle
temizlenmeyen eşyalarda temiz fırça ile dikkatlice bezlerle hafifçe
silinerek hastanın tuvalet takımları, helaları, kapları ecza maddeleriyle
yıkanarak layıkıyla temizlenecek, hastanın kullanmayacağı maddelerde
helalara dökülecektir. Temizlik yapılan eşyada kan ve benzeri maddeler
görülürse fogmenganat gibi maddeler ile yıkanıp temizlenecektir. Evde
temizlik 1 günde bitirilemezse akşama kadar temizlenenler temiz bir yere
konulacak, bulaşıklar ertesi gün temizlenmek üzere yerlerinde bırakılarak
işlem yapılacaktır (COA, DH, MKT, 2611/34-4).
5. Tebhirhane Mimarisi
Tebhirhane binaları, genellikle 462 m2 boyutlarında inşa edilmişlerdir.
Etüv makinesinin yerleştirildiği duvar tuğla, diğer aksamı ahşaptan
oluşmaktaydı. Her birinde büyük boy etüv makinesi ile pülverizatörler
bulunmaktaydı (Yıldırım,2006: 418).
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Tebhirhane yapılarının mimari planları temiz ve bulaşık olarak
isimlendirilen iki ana mekân dikkate alınarak kurgulanmıştır. Bulaşık
kısım hastalık taşıyan eşyaların getirildiği ve etüve yerleştirildiği, temiz
kısım ise etüvden çıkan eşyaların sahibine teslim edilmeye hazır hale
getirildiği alanlardır. Bu iki alanın ortalarında yer alan etüv makinesi
haricinde birbirleriyle herhangi bir bağlantıları mevcut değildir. (İhsan,
1894, s.270, akt; Gider ve Ünal, 2018;1830 )
İki farklı alandan kirlilik ve temizlik bölümlerine girilmesini sağlayan
kapılar bulunmaktadır. Bu bölümer bağımsız ve irtibatsız şekilde
birbirlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca planlara bakıldığında şuan sınıf
olarak hizmet verilen birimlerde arabalık, samanlık ve tebhirhane
görevlilerinin resmi işlerini yürüttükleri odalar ile tebhir görevlilerinin
odaları olduğu anlaşılmaktadır.
Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar tebhirhane binaları birbirine benzer
şekilde kâgir olarak inşa edilmiştir. Tophane’de yer alan tebhirhane 27
Eylül 2006 yılında semt konağı haline getirilerek asli kimliğini yitirmiştir.
Gedikpaşa tebhirhanesi de belediye tarafından özelleştirilerek işhanı olarak
düzenlenmiştir. Yalnızca Üsküdar Tebhirhanesi günümüze ulaşabilmiştir
(Gider ve Ünal, 2018;1830; Yıldırım,2016:).
6. Üsküdar Tebhirhanesi
Üsküdar Tebhirhanesi, Üsküdar Doğancılar Caddesi, Tebhirhane
Sokak, 6. Pafta, 427 ada, 10 parselde yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin mülkiyetinde olan yapı, imar planlarında anıtsal yapı
alanında bulunmaktadır. İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından 07/10/1996 tarih ve 2006 sayılı karar ile
koruma altına alınmıştır.
Üsküdar Tebhirhanesi, günümüzde kütle olarak kuzey-güney
yönünde dikdörtgen bir doğrultuda uzanmaktadır ve günümüzde 15 birime
ayrılmıştır. Tebhirhane’nin ana girişi doğu yanda yer almaktadır. Buradaki
çift kanatlı kapıdan direkt avluya erişim sağlanır. Avlunun
kuzeydoğusunda üç birim yer almaktadır. Bu birimler yapıya sonradan
dâhil olmakla birlikte doğudaki danışma birimi, merkezdeki idari oda,
batıdaki ise sınıf olarak günümüzde hizmet vermektedir. Danışma ve idari
oda doğu-batı yönünde dikdörtgen bir şekilde uzanırken, sınıf kuzey-güney
yönünde dikdörtgen uzanmaktadır (Çizim:1).
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Fotoğraf: 1 Kirlilik Ünitesi (Sibel YILDIZ KISACIK)
Avlunun güneydoğusunda yer alan çift kanatlı açıklıktan da kuzeygüney yönünde dikdörtgen uzanan giriş holüne erişim sağlanır. Giriş
holünün batı yanında yer alan çift kanatlı açıklıktan tebhirhanenin asli
fonksiyonuna yönelik oluşturulan kirlilik bölümüne erişim sağlanır.
Kirlilik bölümü kuzey-güney yönünde dikdörtgen bir doğrultuda
uzanmaktadır (Fotoğraf:1). Kirliliğin merkezinde Fransa’dan getirilmiş
silindirik bir etüv makinesi (Geneste Marka) ile 1935 tarihli İstanbul
Galata’da üretilmiş kazan (Remzi Marka) güneyinde pülverizatör (Geneste
Marka) yer almaktadır (Fotoğraf:2-3-4). Bu bölümün batı duvarında iki
adet basık kemer yer almakla birlikte her iki kemer, temizlik bölümü ile
bağlantılıdır. Etüv makinesi Kirlilik bölümünün kuzeyine yerleştirilmiş
olan etüv makinasının üstünde yer alan kemerin yanında birer adet pencere
açıklığı bulunmaktadır. Kirlilik bölümünde, kuzey-güney yönünde
dikdörtgen uzanan dört adet duş ve tuvalet ünitesi mevcuttur (Çizim:1-2).
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Fotoğraf: 2 Etüv Makinesi (Sibel YILDIZ KISACIK)

Fotoğraf: 3 Etüv Makinesi İç Görünümü (Sibel YILDIZ KISACIK)
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Fotoğraf: 4 Pulverizatör (Sibel YILDIZ KISACIK)
Kirliliğin batısında basık kemerli bir açıklık üzerinden etüv
makinesinin bir bölümü ile de bağlantılı temizlik yer almaktadır
(Fotoğraf:5). Bu bölümde kuzey-güney yönünde dikdörtgen bir biçimde
uzanmaktadır. İç mekâna erişim batı duvarında yer alan çift kanatlı bir
kapıdan sağlanır. Bu birimde çeşme de yer almaktadır (Fotoğraf:6). Batı
yanında ki kapı açıklığının kuzeyinde iki adet güneyinde bir adet olmak
üzere üç pencere açıklığı bulunmaktadır. Temizlik bölümünün güneyinde
her biri doğu-batı yönünde dikdörtgen uzanan üç ayrı ünite ile ayrı bir
koridor daha yer almaktadır. Bu ünitelerden doğuda yer alan birim
günümüzde diğer mekânlara geçiş sağlayan küçük bir koridor
vazifesindedir. Merkezdeki mekân yemekhane batıdaki ise mutfak olarak
tanzim edilmiştir. Bu birimlerden doğudaki ve merkezdeki yaklaşık aynı
ölçülerde olmakla birlikte batıdaki diğerlerinden daha büyük ölçülerdedir.
Kirlilik ve temizlik bölümlerinin kuzeyinde ise doğu-batı yönünde
dikdörtgen bir biçimde uzanan koridor yer almaktadır (Çizim:1-2).
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Fotoğraf:5 Temizlik Bölümü

Fotoğraf: 6 Temizlik Bölümündeki Çeşme (Sibel YILDIZ KISACIK)
Koridorun güneybatısında, kuzey-güney yönünde dikdörtgen bir
doğrultuda uzanan küçük bir ünite yer almaktadır ve günümüzde servis
alanı olarak hizmet vermektedir. Yapının en batısında birbirleri ile
bağlantılı üç mekân yer almaktadır. Bu mekânlardan güneybatıdaki
yapının ikinci girişidir ve ana girişte olduğu gibi burası da avlulu bir
mekândır. Avlunun batı ve kuzey yanında günümüzde sınıf olarak
kullanılan iki ünite mevcuttur. Batı yanındaki sınıf kuzey-güney yönünde
dikdörtgen bir şekilde uzanırken, kuzey yanındaki doğu-batı yönünde
dikdörtgen uzanmaktadır. Bu iki sınıfın merkezinde ise merdiven kütlesini
ihtiva eden küçükçe bir hacim yer almaktadır.
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Çizim:1 Üsküdar Tebhirhanesi Planı 1
Yapı 1911, 2001 ve 2006 yıllarında çok sayıda restorasyon geçirmiş ve
günümüzde asli fonksiyonu dışında eğitim merkezi olarak
kullanılmaktadır. Kirlilik, temizlik, temizliğe açılan hol ve kirliliğe açılan
üniteler haricinde kalan birimler muhdestir (Çizim:3).

1

Rölöveleri bilgisayar ortamında çizen Humam Hamid’e teşekkür ederim.
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Çizim:2 Tebhirhane’nin Asli Fonksiyonunu Oluşturan Kirlilik ve
Temizlik Bölümleri
Yapıya ait pencere açıklıkları boyuna ve enine dikdörtgen bir görüntü
sergilemekle birlikte üst kademelerde dairesel açıklıklarda bulunmaktadır.
Kapı açıklıkları basık kemerli bir görünümdedir (Çizim:3). Yapının iç
mekânında ve cephelerde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır.

Çizim:3 Üsküdar Tebhirhanesi Kesiti
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Görsel:7. Üsküdar Tebhirhanesi

Görsel:8. Üsküdar Tebhirhanesi (Nuran Yıldırım, 2007).
Günümüzde Üsküdar tebhirhane binasında, İsmek kursları devam
etmektedir. Yapının içine yerleştirilmiş olan kameralar, klimalar ve
sonradan eklenen tuvaletler, duşlar yapının beden duvarlarına zarar
vermiştir. Üst örtüden yapının içine su akmaktadır. Bahçede yer alan su
giderlerinin tıkanması sonucu, bodruma su dolmaktadır. Ayrıca avlu da
bulunan 1adet etüv makinesi kazanı ve 1 adet pülverizatör tahrip olmuş ve
paslanmıştır.
İstanbul Üsküdar ve İzmir Tepecik’de (günümüzde gasilhane) bulunan
tephirhanelere asıl hizmet biçimlerine uygun olarak restorasyon yapılarak,
Urla tahaffuzhanesi gibi müze haline getirilmelidir.

81

Görsel:9 Üsküdar Tebhirhanesi Ön Cephe.
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1. Giriş
Arapça kısas ve enbiya kelimelerinin oluşturduğu Kısasü’l-Enbiya ya
da Kısas-ı Enbiya terkibi peygamber hikayeleri demektir. Kısasü’lEnbiyalar, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara anlatarak onları doğru
yola yöneltmeyi amaçlayan peygamberlerin; ibret alınması gereken
hayatlarını, çektikleri sıkıntıları, verdikleri mücadeleleri, kendilerine
yapılan eziyetleri ve bu eziyetlere karşı gösterdikleri sabır ile mucizelerini
İslamî bir bakış açısıyla anlatan eserlerdir.
Peygamber(ler) hikayelerinin anlatıldığı Kısasü’l-Enbiya veya Kısas-ı
Enbiya türü eserlerde ayrıca evrenin, insanın ve diğer canlıların
yaratılışları, ayın, güneşin, yıldızların hareketleri, kokuların, bitkilerin,
tarımın, mesleklerin vb. ortaya çıkışları gibi dinsel veya din dışı pek çok
konu dinsel kökene götürülerek düşle gerçeğin iç içe girmiş olduğu bir dille
hikaye edilir (Yılmaz-Demir, 2009b: 1). Bazılarında dört halifenin
hayatlarına da yer veren Kısas-ı Enbiyalarda sadece peygamberlerden
bahsedilmemiş aynı zamanda onların ve gönderildikleri toplumun hayatını
kuşatan pek çok husus da ele alınmıştır (Yalçın, 2018: 1012).
Kuran'da adı geçen peygamberlerin yaşamlarının yanı sıra önemli dini
olayların edebi ve dinsel-eğitsel tasviri, 9. yüzyılda Abbasi döneminde başlangıçta Arap dünyasında - yaygın bir tür haline gelmiş; türün, 10.
yüzyıldan itibaren Farsça, 14. yüzyıldan itibaren Türkçe çevirileri
görülmeye başlanmıştır (Özer, 2006: 27). Arap ve Fars edebiyatı geleneği
içinde oluşturulan Kısas-ı Enbiyaların Eski Anadolu Türkçesi döneminde
yapılmış pek çok çevirisi olmakla birlikte çoğunun yazarı, çevireni ve
çoğaltanı belli değildir (Yılmaz-Demir, 2005: 1). Edebiyat ve dil tarihimiz
açısından oldukça önemli bir yer tutan bu eserler, çoğunlukla değişik
dönemlerde yapılmış müstakil çeviriler şeklinde karşımıza çıkmaktadır
(Bayraktar, 2010: 40).
Biyografik özellik gösteren Kısas-ı Enbiyalarda peygamberlerin
hayatları manzum veya mensur şekilde kaleme alınabilmektedir. Ayrıca
edebiyatımızda Hz. Yusuf’un hayatını konu alan Kıssa-i Yusuf, Yusuf u
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Züleyha; Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili olan siyer, hilye, gazavatname,
mevlid, miracname vb. türde manzum veya mensur tarzda peygamberlerle
ilgili birçok müstakil eserin verildiği bilinmektedir. Bunların yanında Hz.
Muhammed’in hayatının Kısas-ı Enbiyalarda sınırlı olarak ele alındığı ya
da Kısas-ı Enbiyalardan bağımsız ayrı eserler şeklinde ele alınıp işlendiği
görülmektedir. Ayrıca müelliflerin tercihine göre Hz. Muhammed’e bazen
hiç değinilmemiş, bazen de diğer peygamberlere daha az yer verilerek Hz.
Muhammed üzerinde daha çok durulmuştur.
Bu çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi
bölümünde kayıtlı Hz. Yusuf ile Hz. Muhammed’i konu alan 9 varaktan
oluşan bir Kısas-ı Enbiya parçasının tanıtımı yapılarak dil özellikleri
incelenmiştir. Esasen, eserin ismi ve türüyle ilgili herhangi bir bilgi
bulunmamasına rağmen işlemiş olduğu konu itibariyle Kısas-ı Enbiya
olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Eserin ilk kısmında Hz.
Yusuf’un, ikinci kısmında ise Hz. Muhammed’in hayatlarının bir
bölümleri anlatılmaktadır. Eserin bulunduğu yer, nüsha özellikleri, sayfa
ve satır sayısı, yazım özellikleri, şekil bilgisi özellikleri, muhtevası ve Hz.
Yusuf ile Hz. Muhammed kısımları arasındaki benzerlikler ve farklar
açıklanmaya çalışılmıştır. Kısa bir eser olmasından dolayı transkripsiyonlu
metin de çalışmanın içeriğine dahil edilmiştir. Ayrıca, Arapça ibarelerin
Türkçe karşılıkları dipnot şeklinde verilmiştir.
2. Nüsha hakkında
Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 133
numarada kayıtlı 9 varaktan oluşan yazmada toplam 16 sayfa vardır.
Eserde Hz. Yusuf ve Hz. Muhammed’in hayatları anlatılmaktadır. Baştan
sona mensur şekilde kaleme alınan yazmanın müellif, mütercim veya
müstensihi ile yazıldığı yer hakkında herhangi bir kayıt yoktur. Eserde
dilin çok sade olduğu, Arapça ve Farsça terkiplerin çok kullanılmadığı,
müellifin Türkçe söyleyişe önem verdiği söylenebilir. Ayrıca cümlelerin
kısa ve süsten arındırılmış olması eserin dilinin bir başka özelliğidir.
Eserde sebeb-i telif bölümü bulunmamaktadır.
Çift sütunlu olarak düzenlenen yazmanın 1b sayfasında yūsuf ʿaleyhi’sselām ḳıṣṣası başlığından sonra 14 satır, diğer sayfalarda ise 15’er satır
bulunmaktadır. Hz. Yusuf ile ilgili olan kısımlarda sol üste ١-٢-٣-٤; Hz.
Muhammed kısmında da yine sol üste ٢٤٦-٢٤٧-٢٤٨-٢٤٩ şeklinde Arapça
sayfa numaraları yazılmıştır. Bu numaraların sonradan eklenmiş olması
muhtemeldir. Son varakta 250 rakamı sonradan Latin rakamlarıyla
eklenmiştir. Ayrıca son cümle olan rıżvānullahü taʿālā ʿaleyhim ecmaʿı̇̄ n
(9a-15)’den sonra 960 veya 608 şeklinde okunabilecek iki sayının 960
şeklinde okunmasının doğru olacağı kanaatini taşıyoruz. Bu sayının
yazmanın yazıldığı tarih olması muhtemeldir. Yaptığımız dil incelemesi de
eserin Eski Anadolu Türkçesini son dönem özelliğini taşıdığını

86

göstermektedir. Yazmanın 1b, 2a ve 2b sayfa kenarlarında yer yer
okunamayacak şekilde silik kayıtlar bulunmaktadır. Ayrıca yazmada,
satıra sığmayan kelimelerin satır aralarına veya derkenar olarak yazıldığı
görülmektedir.
Dört varaktan oluşan Yusuf aleyhisselam kıssası “yūsuf ʿaleyhi’s-selām
ḳıṣṣası” genel başlığı ile “yūsuf düş gördügi” ile “yā büşrā hezā ġulāmün”
alt başlıklarından oluşmaktadır. Hz. Muhammed’in anlatıldığı geriye kalan
beş varakta ise 4 halifenin anlatıldığı son kısımda kırmızı mürekkeple
yazılan halife adları sayılmazsa başlık yoktur. Ayrıca metinde başlıklar,
ayetler, hadisler ile halife adlarının kırmızı mürekkeple yazıldığı
görülmektedir.
İslamî gelenekle yazılan ve İslamî bir içeriği olan bu eserin başında
besmele, hamdele ve salvelenin bulunmaması, Hz. Yusuf kıssasının
sonunda olayların nihayete ermeden en heyecanlı yerinde hikâyenin sona
ermesi ve “eger” diye bir sonraki cümleye bağlayan bir ifadenin
bulunması, Hz. Yusuf kısmında “yūsuf ʿaleyhi’s-selām ḳıṣṣası” başlığı
varken Hz. Muhammed kısmında buna benzer bir başlığın olmaması
yazmanın eksik olduğunu göstermektedir. Yine Hz. Muhammed’in
hayatının anlatıldığı yerlerde veladet, peygamberliğin verilişi, hicret, mirac
gibi önemli olayların olmaması ve peygamberliğinin öncesiyle ilgili
herhangi bir kayıt bulunmaması bu yargıyı güçlendirmektedir. Sonuç
olarak Hz. Yusuf hikâyesinin son kısmının, Hz. Muhammed hikâyesinin
de baş tarafının eksik olduğunu düşünüyoruz.
Ayrıca nüshayı, başka bir eserin bölümü olabilirliğini tespit etmek
amacıyla çeşitli Kısas-ı Enbiyalarla karşılaştırdık: Ebû İshâk Ahmed b.
Muhammed b. İbrâhîm es-Saʿlebî en-Nisâbûrî eş-Şâfiʿî’nin Kitâbu
ʿArâisü’l-Mecâlis fî Kısasi’l-Enbiyâ adlı eserinden, Aydınoğlu Mehmet
Bey adına tercüme edilmiş Kısas-ı Enbiyâ1; Ebu’l-Fazl Mûsâ b. Hâcı
Hüseyn el-İznikî tarafından tercüme edilen Kısasü’l-Enbiyâ2; Muhammed
bin Yûsuf b. Mustafa el-Çerkezî es-Saydavî tarafından tercüme edilen
Kısasü’l-Enbiyâ3 adlı eserler ile Muhammed b. ʿAbdi’llâh el-Kisâ’î’nin
Kitâbu Bed’i’d-dünyâ ve Kısasü’l-Enbiyâ adlı eserinden tercüme edilen
Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ4 ve müellifi, müstensihi ve mütercimi

Şerife Özer’in yayıma hazırladığı basım aşamasında olan mütercim ve
müstensihi bilinmeyen Türk Dil Kurumu Kitaplığında A. 145 numara ile kayıtlı
Kısas-ı Enbiyâ Nüshası ve Meriç Ökten’in yayımlanmamış doktora tezi, Bursa,
Ulucami Kitaplığı, 2474’te kayıtlı Kısasü’l-Enbiyâ Nüshası
2
İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 126 numarayla kayıtlı Kısasü’l-Enbiyâ
Nüshası.
3
Manisa Halk Kütüphanesinde 1370 numarayla kayıtlı Kısasü’l-Enbiyâ Nüshası.
4
Müstensihi Ahmed b. Mustafa olan Milli Kütüphanede 06 Mil Yz. A. 3765
numara ile kayıtlı Terceme-i Kısas-ı Enbiyâ Nüshası.
1
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bilinmeyen Kısas-ı Enbiyâ5 adlı eserlerin Yusuf kıssaları ile bizim
incelediğimiz fragman aynı değildir. Buna göre elimizdeki eserin
başlığının (yūsuf ʿaleyhi’s-selām ḳıṣṣası) şeklinde Türkçe sözdizimine
uygun olması, bazı Kısas-ı Enbiyalarda yabancı kelimelerin çokluğu dikkat
çekerken elimizdeki eserin sade olması, râvîlerin bulunmaması, diğer
Kısas-ı Enbiyalarda Yusuf suresinden ayetlerin ve ahsenü’l-kasas
vurgusunun bulunmasına karşın incelememize konu olan eserde böyle bir
vurgunun olmaması, incelenen Kısas-ı Enbiyalarda kıssanın başında Hz.
Muhammed’e ve Sahâbelerle ilgili anekdotlara yer verilirken eserimizde
bunun bulunmayışı diğer Kısas-ı Enbiyalardan farklı gördüğümüz
yönlerdir. Yalnızca sayfalardaki satır sayısının 15 olması Salabi’den
yapılan tercümelerde de aynı olup hikâyenin anlatım tarzı, muhtevası ve
dil özellikleri farklıdır.
3. Yazım özellikleri
Yazmada Hz. Yusuf ile ilgili olan 5a sayfasına kadar hareke ekseriyetle
kullanıldığı halde Hz. Muhammed ile ilgili olan 5a sayfasından sonra
çoğunlukla hareke kullanılmamıştır. Eski Anadolu Türkçesi döneminin
genel özelliklerinden olan hareke kullanımındaki tutarsızlık bu metinde de
görülmektedir. Aynı kelimelerde bazen hareke kullanılmış, bazen kısmî
kullanılmış, bazen ise hiç kullanılmamıştır. Kırmızı mürekkeple yazılan
bazı yerlerde hareke siyah mürekkeple işaretlenmiştir. Şedde ve cezm
kullanımında da tutarlılık görülmemektedir.
(1b-3),

(1b-4),

(7a-10),

(2a-3),

(2b-2),

(7a-9),
(3b-6),

(4a-1).
Ayet, hadis ve dualarda da yukarıda söylediğimiz gibi hareke
kullanımında bir tutarlık yoktur. Bazen düzenli olarak kullanılmış bazen
de neredeyse hiç kullanılmamıştır.
(5b-5),
(5b-10).
Başlıklarda ise Hz. Yusuf ile ilgili olan kısımlarda hareke kullanımına
dikkat edilmiş, Hz. Muhammed ile ilgili olan kısımlarda genel itibariyle
başlık kullanılmamakla birlikte dört halifeyle olan kısımları ayırt etmek
için halifelerin isimleri kırmızı mürekkeple yazılırken yine hareke

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü 4367 numarada kayıtlı
Kısas-ı Enbiyâ Nüshası.
5
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kullanılmamıştır.
(9a-11).

(2a-7),

Ayrıca
(1b-6) girü,
örneklerinde olduğu gibi hareke hataları da vardır.

(2b-2)

(1b-5) ısmarladı,

Metinde,
(3b-11) ṣatuŋ,

satar idi,

öldürelüm

(1b-9)

(3b-12) satun,

(4a-

1) satdılar,
(4a-2) satup,
(4a-12) ṣatun örneklerinde
görüldüğü üzere sin( )سve sad ( )صharflerinin kullanımında tam bir
tutarlığın olduğu söylenemez. Aynı ses için sin( )سve sad ( )صharflerinin
ikisinin de kullanıldığı görülmektedir.
Metinde /p/ sesini göstermek için / پ/’nin yanında / ب/ kullanılmıştır.
(4a-6) ṣanup,

(4a-2) sanup,
çaġırup,

(8a-3) urunup,

(5a-6) girüp,

(5a-8) hep,

(8a-3)

(8b-13) ḳapda,
(4b-4) barmaġın,

(4b-9) yapışdı,
(2b-11) ip örneklerinde görüldüğü üzere zarf-fiil eki
–up’ta düzenli olarak /b/ ( )بkullanılmakta, diğer /b/ ( )بve /p/ ()پ
kullanımında ise standartlık görülmemekte /p/ yerine /b/ harfi
kullanılabilmektedir.
Kelime sonlarındaki /e/ ve /a/’lar gösterilirken,
vėrmeye,
(3a-6) ḳatında,

(1b-9) dilerse,
(3b-2) üstine,

(1b-8)

(2a-7) gėce,
(4b-9 etegine,

(7a-2) uçmaġa,
(7a-1) ḥācılara,
(9a-14)
yaşında örneklerinde olduğu gibi ()ہ, ( )اsesleri kullanılmıştır. Bu seslerin
kelime sonu yazımında yer yer hareke kullanıldığı görülmektedir.
Metinde ṣallallü ʿaleyhi ve sellem “ ” صصصصşeklinde kısaltılarak
yazılmıştır.
Eski Türkçedeki kelime başı /t/ ünsüzünün metinde korunduğu
görülmektedir: ṭavar (1b-9), ṭonı (1b-11), ṭaş (2b-14), ṭatlu (3a-3),
ṭurduġın (5a-6), ṭoḳuzıncı (6b-10). Bunların yanında der “ter” (8b-12),
demürledi (3b-13), dürlü (4a-11) dükeli (2a-5) gibi örneklerde kelime
başında /d/ kullanılmıştır.

89

Metinde (1b-8) vėrmeye, (2b-1) dėrlerdi, (4a-5) dėdiler, (4b-12) ėy,
(6a-14) yėŋer, (6b-5) vėrür dėdi örneklerinde açıkça görüldüğü gibi kapalı
/e/’nin kullanıldığı söylenebilir. Yukarıda söylediğimiz gibi hareke
kullanımında tam bir tutarlık olmamasına rağmen kapalı /e/’nin metinde
düzenli olarak kesreyle kullanıldığı görülmektedir.
Ek fiil ‘i-mek’in de yazımında tutarlık olmayıp bazen bir önceki
kelimeyle bitişik bazen ayrı yazıldığı görülür: (1b-7) severdi, (2b-1)
giderdi, (3a-6) gitdük idi, (3a-3), acıyıdı, (4b-14) var idi, (9a-7) anuŋ idi
örneklerinde olduğu gibi isimlerde çoğunlukla korunmakta, fiillerde ise
bazen korunup bazen düşmektedir.
İsimden isim türeten lıḳ/lik ekinin yazımında (5b-2) yahūdilik, (5b-2)
naṣrānlıḳ gibi genellikle kalınlık incelik uyumuna uyulmakla birlikte, (9a7) ḫalı̇̄ feliḳ gibi bu uyuma (ق/ )كuymayan kullanımlar da vardır.
Ayrıca ol kelimesi 2b-13’te ol ol şeklinde iki defa yazılmıştır.
Şu kelimesinin 4a-1’de uş şeklinde kullanıldığı, urunup (8a-3) “ölen
kişinin ardından dövünme” kelimesinde, kelime başında /v/’nin düştüğü
görülmektedir.
4. Şekil bilgisi özellikleri
Metinde genetif eki yaʿḳūbuŋ (1b-2), ḳuyunuŋ (3a-3), nicesinüŋ (5a13), hicretüŋ (5b-3), müʾminlerüŋ (6b-6) örneklerinde olduğu gibi /ŋ/
sesiyle ve yuvarlak ünlüyle kullanılmaktadır.
İyelik eki Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin genelinde kullanıldığı
üzere: oġlanlarum (3a-7), benüm (8b-9), ḥācetüm (8b-9), geyesümüz (3a6), atalarumuz (5b-7), atasından (2b-2), anası (3b-15), ṣuyı (3a-3) gibi
örneklerde 1. kişilerde yuvarlak, 3. tekil kişide dar ünlülüdür.
Emir kipinin eydivėrmegil (2a-12), ḳayurmaġıl (3a-15), beslegil (4a14), öldürmeŋ (2b-8), vėr (2b-4), varsun (2b-4), getürüŋ (3a-10) gibi
şekillerle kullanılmakta ve emir ve istek anlamı taşımaktadır.
Metinde zamir kökenli kişi ekleri ėdemezin (1b-4), ėdinürin (2a-3),
gelevüz (2b-4), ḳoyavuz (2b-6), ḳoyasız (2b-5), yedüresiz (2b-5), vėrürven
(3a-2), iderven (3a-2) çaġırır (5b-5), ėderüm (6a-9), olmış (7a-6),
ırılmazam (8b-9), dilemezsin (9a-1) şeklinde çekimlenmiştir.
Görülen geçmiş zamanın geldi (1b-1), dėdi (1b-3), eyitdi (1b-3), oldı
(2a-2), getürdiler (2b-11), ėylediŋüz (2b-12), oturdı (2b-14), gitdük (3a-6),
ḳıldıŋuz (3a-7), gördiler (3b-4), bulduḳ (3b-7), ḳorıdılar (6a-5), ṭuruşdılar
(6a-13), oḳudı (7a-13), gitdüm (8a-7), ḳodum (8a-8) gibi örneklerde
görüldüğü üzere 1. kişilerde yuvarlak-dar, 3. kişilerde düz-dar olarak
kullanıldığı görülmektedir. Metnimizde iyelik kökenli kişi eklerinin –m, ŋ, eksiz, -k, -ŋUz, -lAr şeklinde kullanılmıştır.
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Metinde öğrenilen geçmiş zamanın ḳalmışdı (1b-1), görmiş (2a-14),
olmış (7a-6), uyumış (7a-14), dėmiş (8a-15) örneklerinde olduğu üzere –
mIş şeklinde sadece düz şekli ile kullanılmış olup ḳaçupdur (3b-9)
örneğinde ise hem yuvarlak ünlü hem de –updur eki de geçmiş zaman için
kullanılmıştır.
Metinde geniş zaman ekinin ėdinürin (2a-3), görür (2a-8), ḳılurlar (2a9), vėrürven (3a-2), ėderven (3a-2), bilürlerdi (5a-9), söyler (3a-13),
öldürürüz (3b-10), buyurur (5a-13), çağırır (5b-5), girür (5b-9), vėrür (6b5,8a-14), ḳılur (7a-14), eydür (7a-15) örneklerinde olduğu üzere
çoğunlukla dar-yuvarlak şeklinde görülmekle birlikte bazen düz-geniş
bazen de dar-düz şekilleri kullanılmıştır. Olumsuzu ise bilmezdi (5a-10),
giremez (7a-3), dilemezsin (9a-1) şekillerinde olduğu gibi –mAz şeklinde
karşımıza çıkmaktadır.
Bulunma durum ekinin (locative) zamānda (1b-11), yūsufda (2a-2),
düşinde (2a-7), beşikde (4b-14), gökde (5a-6), aḫiretde (5a-8) örneklerinde
olduğu gibi +dA şeklinde ötümlü olduğu ve ötümsüz şekillerinin
kullanılmadığı görülmektedir. Bu durum; isḥāḳdan (1b-11), altından (1b11), gökden (2a-8), mertebesinden (4b-6), ġayipden (5a-10) örneklerinde
olduğu gibi +dAn şeklinde karşımıza çıkan ayrılma durum eki (ablative)
için de geçerlidir.
Belirtme durum eki (accusative) yūsufı (1b-5), aḥvāli (2a-10), sözi (2a12), öŋümi (2b-12), ardumı (2b-12), bunı (3b-6), kaʿbeyi (5b-6)
örneklerinde olduğu gibi ı/i şeklinde olduğu; düşin (2a-9), pādişāhlıġın
(3a-2), göŋlegin (3a-5) gibi iyelik eki almış örneklerde +(y)I ekini almadan
eksiz, sıfır accusative şeklindedir.
Metinde ḳılmaġa (2a-14, 4a-9), öldürmek (4a-1), öldürmege (5a-5),
yazmaḳ (5a-10), oḳumaḳ (5a-10), ziyāret etmege (5b-7), olmasını (6b-11),
ḥac eylemek (7a-1), gitmekligi (7a-7) örneklerinde görüldüğü üzere –mAk,
-ma, –mAklIk eklerinin isim-fiil ekleri olarak kullanıldığı görülmektedir.
Metinde ḳalan (2a-6), geçmez aḳçeye (3b-11), dėdigin (5a-3), geçmiş
peyġāmber (5a-4), eylediklerin (5a-5), etdigin (5a-5), ṭurdugın (5a-6),
inecegin (5a-7), öldürecegin (5a-7), olacaġın (5a-7, 8), söyledigi (5a-11),
olandur (5b-2), incidenleri (6a-5), gördügi düşi (6a-6), dileyeni (6b-7),
olmayan (7a-3), girenlere (7b-4), indigüm (8b-8) örneklerinde olduğu gibi
–mAz, -dIk, -dUk, -mIş, -AcAk, -An sıfat-fiil (partisip) ekleri kullanılmıştır.
Metinde olıcaḳ (2a-9), aġlaşu (3a-5), ḳılu (3a-5), deyü (4a-1), ḳılup (4a2), sanup (4a-2), ṣanup (4a-6), ḳaçup (5a-5), girüp (5a-6), geçicek (6b-12),
ṭururken (7a-5), olıcaḳ (7a-8), otururken (7a-14), çaġırup (8a-3),
buyurmayınca (8a-10), cemiʿ olıcaḳ (8b-2), girmeyince (8b-2) fiilerinde
görülen –U, -Up, -IcAk, -ken, -IncA zarf-fiil (gerundium) ekleri
kullanılmıştır.
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Soru ekinin sen mi (3a-11), ḳorḳmaduŋ mı (4b-12) şeklinde düz ünlülü
şekilleri kullanılmıştır. Soru ekinden başka nidelüm (2b-9), neyle (2b-12),
nice yedi (3a-8), kimsin (3b-5), nolduŋ (4b-11), ne ėderüm (6a-9), ḳanda
yėŋer (6a-13), ne vėrür (6b-5), ḳanda bulurlarsa (6b-12), neyle
kefenleyelüm (7b-8), nice namāz ḳılalum (7b-9), ḳabruŋe kim ḳosun (8a-2),
ne buyurursun (8a-10), nitedür (8a-12), ne ola (8a-15) gibi ifadelerle soru
cümleleri mevcuttur.
5. Hz. Yusuf ile Hz. Muhammed fasıllarının şekil ve üslup
bakımından karşılaştırılması
İki farklı peygamberi anlatması nedeniyle bölümlerin içerik yönüyle
karşılaştırılması mümkün değildir. Bundan dolayı şekil ve üslup
özelliklerine göre karşılaştırma yapılmıştır. İlk dört varağında Hz. Yusuf
anlatılırken sonraki beş varakta Hz. Muhammed konu edilmektedir. Hz.
Yusuf kısmı 1’den başlanarak 4’ e kadar, Hz. Muhammed kısmı 246’dan
başlanarak 249’a kadar numaralandırılmıştır. Yazmada 1b sayfasından 4b
sayfasının sonuna kadar Hz. Yusuf, 5a sayfasından 9a sayfasının sonuna
kadar Hz. Muhammed anlatılmaktadır. Yusuf aleyhisselamın anlatıldığı
bölümde yūsuf ʿaleyhi’s-selām ḳıṣṣası genel başlığı ile birlikte yūsuf düş
gördügi, yā büşrā hezā ġulāmün olmak üzere toplam üç başlık
bulunmaktadır. Hz. Muhammed kısmında ise başlık yoktur. Ayrıca Hz.
Yusuf kısmında hareke kullanımı Hz. Muhammed kısmına göre daha
fazladır.
Yazmada Hz Yusuf’un anlatıldığı bölümde ayet, hadis, dua vb’ye yer
verilmezken Hz. Muhammed ile ilgili kısımda bunların çokça yer aldığı
görülmektedir. Ayrıca metinde kullanılan Arapça ibarelerin çoğunlukla
Türkçe karşılıkları verilmemiştir. Her iki kısımda da satıra sığmayan
kelime veya ekler derkenar olarak eklenmiştir. Hz. Yusuf kısmındaki
başlıklar ile Hz. Muhammed kısmındaki ayet, hadis ve halife adlarının
kırmızı mürekkeple yazıldığı görülmektedir. Hz. Yusuf kısmının 1b, 2a ve
2b sayfa kenarlarında kayıtlar varken Hz. Muhammed kısmında derkenar
yoktur.
Literatürümüzde sadece iki peygamberi konu alan eser yoktur. Bu
nedenle yukarıda söylediğimiz numaralandırmaya da bakılarak bu eserin
ortasının ve büyük bir kısmının kayıp olabileceğini söylemek mümkündür.
Ayrıca Hz. Muhammed kısmının sonunda dört halifenin sadece halifelik
süreleri ile ölüm tarihlerine yer verildiği görülmektedir. Bu nedenle bu
kısmın, eserin sonu olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Öte yandan Hz.
Muhammed’in hayatı genellikle Kısas-ı Enbiyalardan ayrı bir tür olarak
işlenmesine rağmen bu eserde, en güzel iki hikaye –Hz, Muhammed ve Hz.
Yusuf hikayeleri- birleştirilmiş de olabilir.
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Bütün bunlara rağmen iki farklı peygamberi konu alan eserin
fasıllarının imla ve üslup özelliklerinin aynı olduğu ve yazmanın tek
kalemden çıktığı söylenebilir.
6. Sonuç
Nerede ve kim tarafından yazıldığı veya tensih edildiği belli olmayan
Hz. Yusuf ve Hz. Muhammed’in hayatlarını kısmi olarak ve özet şeklinde
anlatan, 9 varaktan oluşan bu eserin Yusuf’la ilgili bölümünün Kısas-ı
Enbiya parçası olduğu açıktır. Metinde Arapça ve Farsça kelimelerin oranı
düşük olup Eski Anadolu Türkçesi söz varlığı ve dil özelliklerine sahiptir.
Hz. Muhammed’in hikâyesi klasik peygamberler tarihi eserlerinden ayrı
yazılmış olsa da metnimizde beraber Hz. Yusuf hikâyesiyle beraber
anlatılmıştır. Bu durum Kur’an’da en güzel hikâyenin Yusuf hikâyesi
olmasının belirtilmesinden dolayı diğer en güzel hikâyenin de Hz.
Muhammedin hikâyesi olması düşüncesinden kaynaklanabilir. Hz. Yusuf
kısmında ayet, hadis vb. Arapça ibareler kullanılmamış, Hz. Muhammed
kısmında ise çokça kullanılmıştır. Hz. Muhammed’in söylediği Arapça
ibarelerin olduğu gibi aktarılması, eserin İslamî bir bakış açısıyla
yazıldığını göstermektedir.
Metinde kelime ve eklerin yazımında değişkenlikler bulunmaktadır.
Ancak kalınlık-incelik uyumu mevcuttur. Eserde kullanılan birçok
kelimenin günümüzde de bazı ses değişiklikleriyle kullanılmaya devam
edildiği ve eserin akıcı bir üslubunun olduğu söylenebilir. Eserin söz
varlığında geçen sagu/saguya (ağıt, ölen kişinin ardından ağlama, bağırıp
çağırma), karcaşuk (karışık, hasta olmak), ırılmak (yerinden kalkmak,
doğrulmak), uğurlamak (hırsızlık yapmak, aşırmak, çalmak), künilemek
(haset etmek, çekememek), viribidi (göndermek) yigrek (üstün, daha çok),
yırak (ırak, uzak), geyesü (giyisi, elbise), kaçkıncı (kaçak, kaçmaya meyilli
olan, her an kaçabilecek), balkırmak (parıltı, ışık saçmak), sımak (kırmak,
bozmak, (söz) dönmek), sekitmek (azarlamak), sinilemek (inlemek),
muştılamak (müjdelemek), bahtulanmak (mutluluktan gözleri yaşarmak,
sevinmek), gökcek (güzel, hoş, kakımak (karşı gelmek, azarlamak) gibi
günümüzde az kullanılan ya da hiç kullanılmayan kelimelerin güncel söz
varlığına katkı olacağına inanıyoruz.
Fiil ve isim çekimlerinin, kelimelerin yazılışlarının, söz varlığının Eski
Anadolu Türkçesine uygun olarak yapıldığı ve bu nedenle eserin, -her ne
kadar hacimli bir eser olmasa da-, Eski Anadolu Türkçesi eserleri
içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
7. Transkripsiyonlu metin
[1b] yūsuf ʿaleyhi’s-selām ḳıṣṣası
(1) yaʿḳub dem çünkim kenʿāna geldi bir ḳaç günden ṣoŋra yūsufuŋ (2)
anası öldi yaʿḳūbuŋ bir ḳız ḳarındaşı varıdı eyı̇̄ nās adlu yaʿḳūba (3) eyitdi
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yūsufı baŋa vėr besleyeyin dėdi yaʿḳūb eyitdi ben ansuz (4) ṣabr ėdemezin
dėdi ḳız ḳarındaşı eyitdi her gün getürem göresin (5) dėdi pes yūsufı ḳız
ḳarındaşına ısmarladı ve bir zamāndan ṣoŋra (6) yaʿḳūb eyitdi yūsufı girü
baŋa vėr ansuz olumazın ve ol dayzesi (7) daḫı yūsufı yavlaḳ severdi ve
dilemezdi kim vėredi raḥı̇̄ le isterdi kim (8) vėrmeye ve ol zamānda şöyle
idi kim herkim uġurluḳ eyleye dutar idi (9) ṭavar üstine vėrürler idi ḳul
ėdinür idi eger dilerse satar idi (10) ve dilerse ḳor idi pes yaʿḳūbuŋ ḳız
ḳarındaşınuŋ bir ḳoz ḳaşaġı varıdı (11) isḥāḳdan ḳalmışdı ol ḳaşaġı
yūsufuŋ ṭonı altından ḳuşatdı (12) ve yūsufuŋ ḫaberi yoġıdı pes avaza
bıraḳdı kim bir ḳaşaġum var idi (13) atamdan ḳalmış uġurlandı yaʿḳūba
geldi eyitdi ḳaşaġıyı yūsuf (14) uġurladı ola dėdi pes yaʿḳūb yūsufı aradı
ḳaşaġıyı yūsufuŋ
[2a] (1) ḳaftānı altından çıḳardı yaʿḳūb eyitdi yūsufuŋ uġurluġı (2) ẓāhir
oldı ḳız ḳarındaşı eyitdi andan gėrü yūsufda senüŋ (3) ḥükmüŋ yoḳdur ben
anı ḳul ėdinürin dėdi yūsufı aldı evine (4) iletdi ve bir zamāndan ṣoŋra
yūsufuŋ ḳız ḳarındaşı yūsufı aldı eve (5) getürdi yaʿḳūb dükeli
oġlanlarından yūsufı yėgrek severdi (6) ve gėrü ḳalan ḳarındaşları
künilediler ḥased ėtdiler kim aŋa ziyān de- (7) güreler yūsuf düş gördügi
bir gėce yūsuf düşinde (8) görür kim on iki yıldız ve ay ve güneş gökden
aşaġa inerler (9) ve yūsufa secde ḳılurlar ėrte olıcaḳ yūsuf düşin atasına
eydi- (10) vėrdi pes yaʿḳūb aḥvāli bildi kim eyü düşdür ve yūsuf
ḳarındaşları (11) üzere server olıcaḳdır pes atası yūsufa eyitdi bu düşüŋi
ḳarında- (12) şlaruŋa eydivėrmegil kim saŋa mekr ḳılmasunlar bu sözi
yūsufuŋ ḫalası (13) işididurur idi vardı ḳarındaşlarına eydivėrdi kim yūsuf
iş (14) bu düẕene düş görmiş pes ḳayġulu oldılar ve ḥı̇̄ le ḳılmaġa meşġūl
(15) oldılar ve yūsuf her gün ḳoyun ardınca bunlaruŋla bin fersenk
[2b] (1) yol giderdi tā aŋa degin kim ḳıtʿa dėrlerdi andan gėrü döner idi
bir gün (2) yūsufuŋ ḳarındaşları eyitdiler yūsufı atasından dileyelüm
alalum öldürelüm (3) dėdiler pes yaʿḳūb oġlanları yaʿḳūb ḳatına geldiler
ve eyitdiler kim yūsufı (4) bize vėr ḳıtʿaya degin bizümle varsun oynasun
girü gelevüz dėdiler (5) yaʿḳūb eyitdi ḳorḳarın kim yūsufı yaluŋuz ḳoyasız
ḳurda yėdüresiz ve eyitdiler (6) bizler çoḳuz anı ḳurd yemege nice ḳoyavuz
dėdiler pes yūsufı atalarından (7) aldılar gitdiler ve çünkim yıraḳ gitdiler
ḳaṣd eylediler kim yūsufı öldüreler (8) ulu ḳarındaşları yehūda eyitdi
yūsufı öldürmeŋ yoḳsa ben araŋuzda (9) çıḳarın eyitdiler pes nedelüm
yehūda eyitdi mıṣır yolında bir ḳuyu vardur (10) aŋa bıraġalum yolcılar
bulalar alalar gideler siz ḳurtulasız pes yūsufı ḳuyu aġzına (11) getürdiler
yalıncaḳ eylediler beline ip baġladılar aşaġa ḳuyuya indürdiler ve yūsuf
(12) eyitdi yalıncaḳ eyledüŋüz öŋümi ardumı neyle örteyin ḳarındaşları
eyitdi (13) ol ol bir yılduzlar ve ay ve güneş kim saŋa secde ḳıldılar idi
anlar ör- (14) tsünler yūsuf çünkim ḳuyu dibine indi bir ṭaş üstine oturdı
aġlar idi (15) ḳarındaşları gėrü döndiler ḥaḳ taʿālā cebrāı̇̄ li vėribidi ve eyitdi
yā yūsuf
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[3a] (1) ḥaḳ taʿālā saŋa selām ḳılur ve eydür kim ġuṣṣa yemkülleküm
seni bu belālardan ḳurtara (2) mıṣır pādişāhlıġın saŋa vėrürven ḳardaşlarıŋı
saŋa muḥtāc ėderven (3) ve ol ḳuyunuŋ ṣuyı acıyıdı ṭatlu oldı ve ḥaḳ taʿālā
aŋa ferişteler yoldaş (4) eyledi pes yūsufuŋ ḳarındaşları çünkim ḳıtʿaya
ėrişdiler bir ḳoyun boġazladılar (5) ve yūsufuŋ göŋlegini ḳana
bulaşdurdılar ve aġlaşu zārı ḳılu atalarına geldiler (6) eyitdiler ata biz oḳ
ata gitdük idi yūsufı gėyesümüz ḳatında ḳoduḳ idi (7) ḳurd gelmiş yūsufı
yėmiş ataları eyitdi ėy oġlanlarum benüm cānumı ḫasta ḳıldıŋuz ve
diriligim (8) ḳarcaşuḳ ḳıldıŋuz yaʿḳūb yūsufuŋ göŋlegine baḳdı eyitdi ḳurd
yūsufı nice yedi kim (9) göŋlegin yırtmadı oġlanları eyitdi eger dilerseŋ
varalum ol ḳurdı getürelüm (10) yaʿḳūb eyitdi getürüŋ vardılar bir ḳurd
dutdılar getürdiler yaʿḳūb eyitdi ėy (11) ḳurd benüm oġlumı sen mi yėdüŋ
ḥaḳ taʿālā ḳurda dil vėrdi faṣı̇̄ ḥ dille söyledi ve eyitdi (12) maʿāẕallah kim
ben peyġāmber etin yeyem dėdi pes yaʿḳūb bildi kim oġlanları yalan (13)
söyler eyitdi baŋa ṣabrdan artuḳ çare yoḳdur dėdi yūsufuŋ ulu ḳarındaşı
yehūda (14) yūsufı severdi ol ḳuyu üstine vardı çaġırdı yūsuf cevāp vėrdi
ve eyitdi kim (15) ḳayurmaġıl seni ḳarındaşlaruŋdan dileyem çıḳaram dėdi
ve etmek aşı vėrdi ve yūsuf
[3b] (1) üç gün ol ḳuyuda ḳaldı dördünci gün bir kērvān geçer idi
geldiler ol ḳuyu (2) üstine düşivėrdiler ve ol kērvānuŋ ulusına mālik bin
duġar dėrler idi bir (3) er aldı ol ḳuyu üstine geldi ḳovayı sarḳıtdı kim ṣu
çıḳaralar yūsuf ḳovaya yapışdı (4) çekdiler çıḳardılar gördiler kim bir
görklü yüzlü oġlan ve ol mālik çaġırdı (5) kim yā büşrā hezā ġulāmün6
ve eyitdiler kim sen kimsin eyitdi beni (6) ḳardaşlarum ḳuyuya bıraḳdılar
idi pes ol mālik yoldaşına eyitdi bunı kimseye dė- (7) megilkim ḳuyuda
bulduḳ kērvān ḳavmi bilmesünler kim iletevüz mıṣırda satavuz çoḳ (8) māl
elümüze gire andan yūsufuŋ ḳarındaşları bunı göredururdı yuḳarudan
indiler (9) bu bizüm ḳulumuzdur üç günden berü ḳaçupdur ʿıbrı̇̄ dilince
yūsufa eyitdiler nekim (10) biz dėrsevüz evet şöyledür dėgil yoḳsa seni
öldürürüz yūsuf ḳorḳusundan eyledür (11) dėdi mālik bin duġar eyitdi baŋa
ḳuluŋızı ṣatuŋ dėdi ṣāliyā yūsufı yigirmi geçmez (12) aḳçeye
ḳarındaşlarundan satun aldı ve ḥuccet yazdılar vėrdiler ve eyitdiler bu ḳul
(13) ḳaçḳıncıdır saḳınuŋ ḳaçmasun mālik yūsufuŋ ayaḳların demürledi bir
deveye yük (14) üstinde bindürdi nāgāh yolları yūsufuŋ anası meşhedine
uġradı yūsuf kendüzin (15) getürdi deveden aşaġa bıraḳdı ve yüzin anası
sĮnine vurdı ve eyitdi ėy cānum
[4a] (1) ana beni ḳarındaşlarum öldürmek istediler ve ḳul deyü beni
satdılar uş ayaġum (2) demürlü zārı ḳılup aġladı pes kērvān ḳavmi yūsufı
ḳaçdı sanup geldiler (3) ḳorḳıtdılar yine deveye bindürdiler ol dem gün
ḥoşiken bir ḳaraŋulıḳ oldı toz (4) ḳopdı ve sanasın kim ḳıyāmet güniydi
pes kērvān ḳavimleri ḳorḳdılar ve birbirine eyitdi (5) ortamuzda günāh kim
6

Yusuf Suresi 19. ayet: Müjde! İşte bir oğlan çocuğu!
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ḳıldı ise tevbe eylesün dėdiler ve ol kişiler kim yūsuf ḳaçdı (6) ṣanup
sekitdiler idi yūsuf öŋine geldiler tevbe ḳıldılar ve yūsuf ʿafv eyledi (7) şol
sāʿat ol ḳaraŋulıḳ gitdi dükeli kērvān ḳavm bildiler kim yūsuf esı̇̄ r (8) kişi
degüldür ve yūsufı mıṣıra getürdiler beẕediler bāzāra çıḳardılar ve dükeli
(9) mıṣıruŋ ḳavm er ve ʿavrat bay ve yoḳsul teferrüc ḳılmaġa geldiler ve
yūsufuŋ yüzinden (10) nūr balḳırıdı pes delāl eline vėrdiler mezād eylediler
ve anuŋ bahāsın keserler idi (11) bahāsı soŋa çıḳdı kim aġırınca her bir
dürlü metāʿdan vėrdiler altun ve gümüş (12) ve cevāhir ve ḥarı̇̄ r bezlerden
pes ḳadar bahāyı ʿazı̇̄ z-i mıṣır vėrdi yūsufı ṣatun (13) aldı evine getürdi ve
anuŋ bir ʿavratı varıdı zelı̇̄ ḫā adlu aŋa ısmarladı ve (14) eyitdi kim bizüm
oġlanumuz yoḳdur ḫoş beslegil kim oġul ėdinelüm dėdi zelı̇̄ ḫā (15) yūsufı
sevdi şöyle kim hiç ṣabrı ve ḳararı ḳalmadı pes bir gün yūsufa eyitdi
[4b] (1) baŋa muṭīʿ olġıl dėdi yūsuf eyitdi maʿāẕallah ḥāşā benden kim
ben efendim evine (2) ḫıyānetliḳ ėdem dėdi pes zelı̇̄ ḫā yūsufı ḳorḳıtdı
benim sözüm dut yoḳsa saŋa (3) ʿaẕap ḳılırun dėdi yūsuf ḳorḳusından rāżī
olur gibi oldı pes ḥaḳ taʿālā (4) bir ʿalāmet gösterdi ev bucaġından yaʿḳūb
yūsufa gözükdi barmaġın ısırup (5) ḥışm eyledi ve eyitdi yā yūsuf
peyġāmberler ẕinā ḳılmadılar ve eger sen bu işi ėder- (6) seŋ peyġāmberliḳ
mertebesinden çıḳarsın ve bir niceler eyitdiler kim ḳafeṣ (7) içinde bir ḳuş
var idi yūsufa söyledi ve eyitdi ẕinhār bu işi işleme dėdi (8) yūsuf çünkim
bu ʿalāmetleri gördi ḳapudan yaŋa ḳaçdı ve zelı̇̄ ḫā ardına düşdi (9) ḳovdı
yūsufuŋ ardı etegine yapışdı çekdi ard etegi yırtıldı pes yūsufdan (10)
zelı̇̄ ḫā nevmı̇̄ d oldı durdı ardına vardı ve eyitdi feryād ol alduġuŋ ḳul (11)
elinden dėdi ʿazı̇̄ z eyitdi n’olduŋ eydür uyurdum baŋa ḳaṣd eyledi dėdi (12)
pes ʿazı̇̄ z yūsufdan yana baḳdı eyitdi ėy cāhil benden ḳorḳmadıŋ mı dėdi
yūsuf (13) eyitdi suç zelı̇̄ ḫānuŋdur baŋa yapışdı göŋlegümü yırtdı ʿazı̇̄ z bu
sözden (14) ḳaḳıdı meger anda beşikde bir oġlancuk var idi ḥaḳ taʿālā aŋa
dil vėrdi ve eyitdi (15) eger yūsufuŋ göŋlegi ardından yırtıldısa suç
zelı̇̄ ḫādandur ve eger
[5a] (1) beşikde ḳırḳ günlük iken söyledigin innı̇̄ ʿabedallahi etānı̇̄ ’lkitābi7 dėdigin ve akāid (2) incı̇̄ l indigin ve anuŋ ḥükmin ve andan
muṣṭafānuŋ ṣallallahü ʿaleyhi vessellem ṣıfātların ve benleri vardıġın ve
ʿisı̇̄ (3) peyġāmberinden ṣoŋra aḥmed āḫir zamān peyġāmberi gelse gerek
dėdigin nitekim ḳur’ān içinde buyurur (4) mübeşiran birasūlin yeʾtı̇̄ min
baʿdi ismihi aḥmede8 dėdigi olıdı ve daḫı geçmiş peyġāmber (5)
ümmetlerinle ne eylediklerin ve yahūdı̇̄ ler anı öldürmege ḳaṣd etdigin ve
ol ḳaçup (6) bir eve girüp fi’l-ḥālil-lahi taʿālā anı göge çıḳardıġın şimdi
gökde ṭurduġın ve āḫir (7) zamānda girü inecegin ve deccāli öldürecegin
ve ḳırḳ yıl olacaġın ve daḫı āḫir zamānda (8) ve āḫiretde ne olacaġın hep
āyetlerile ve sūrelerle ve ḥadı̇̄ slerle buyurdı ve anlar ayrıḳ (9) söz ve keleci
Meryem Suresi 30. ayet: Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum ve bana kitap verdi.
Saff Suresi 6. ayet: Benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir peygamberi
müjdeleyici olarak geldim.
7
8
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eylemezlerdi pes bildiler kim ḥaḳ peyġāmbermiş ẕı̇̄ ra bilürlerdi kim
rasūlullah (10) yazmaḳ ve oḳumaḳ bilmezdi ve bu nesneleri çünkim
ġāyibden söylerdi bildiler kim ḥaḳ peyġāmber- (11) dir hep söyledigi
vaḥı̇̄ yledür anuŋ gibi saʿādeti vardı inandılar amenna ve ṣaddeḳnā (12) lā
ilahe illallahi muḥammedün rasūlullahi ve ʿısā ʿabdallah ve meryem
emetullah9 rivāyetdür (13) nicesinüŋ ėlçisi yetmiş kişiydi bir ʿaġuzdan
imān getürdilerdi ve anuŋ kim şeḳāveti (14) var idi inanmadılar ḥased
eylediler biz ibrāhı̇̄ m dı̇̄ ni üzerevüz dėrlerdi ol (15) naṣrānı̇̄ leridi dėdiler
yahūdı̇̄ lerüŋ ḥāsedlerine bu āyetleri cevāp vėrdi kim mā kāne
[5b] (1) ibrāhı̇̄ me yahūdiyyen ve’l-enṣārāniyyen velekin kāne
ḥanı̇̄ fen müslimān10 yaʿni ibrāhīm yahūdı̇̄ (2) degildür ẕı̇̄ rā yahūdilik ve
naṣrānlıḳ andan ṣoŋra ṭurmışdur ol müsülmān idi müsülmān olandur (3)
anuŋ dı̇̄ ni kāfir üzerine degüldür bunı işitdiler mülzem oldılar andan ṣoŋra
hicretüŋ (4) altıncı yılı rasūlullaha müʾminlere ḥac farż oldı rasūlullah
düşinde gördi kim (5) bir ferişte çaġırır letedḫulünne’l-mescide’lḥarāmün11 yaʿni vallahi mescid-i ḥarāmı göresin bunı ṣaḥābeye (6)
diyüvėrdi sevindiler rasūlullah buyurdı çıḳdılar kim kaʿbēyi ziyāret
eyleyeler var- (7) dılar ḥudeybede ḳondılar mekke ehli ziyāret etmege rāżī
olmadılar muḥammed atalarımuz ve ḳar- (8) ındaşlarumuzı öldürdi dėdiler
şimdi geldi evümüze daḫı mı girür vallāhi ḳoymazuz (9) varsun gitsün
şimdi körligümüze girür dėdiler yine gele destūrıyla gire dėdiler (10) āyet
budur kim iẕceʿale'l-leẕine keferū ve fı̇̄ ḳulūbihimü’l-ḥamiyyete
ḥamiyyetü’l-cāhiliyyete12 dėdigi (11) oldur rasūlullahu’ṣalam rāżī oldı
anlaruŋla ṣulḥ eylediler gitdiler ve anuŋ (12) ʿavāżın allahü taʿālā emr
eyledi ḫayberiŋ ḳalʿasını vālisini ve mālını aluŋ dėdi rasūlullah (13) sekiz
biŋ kişiyle vardı ʿalı̇̄ sebebiyle aldılar ve esābehüm fetḥan ḳarı̇̄ ben13
dėdigi oldur (14) yetmiş biŋ kişi varmış hep esı̇̄ r eylediler cemʿi varlıḳların
aldılar ve maġātime (15) kesı̇̄ raten teʾḫuẕūnehe14 dėdigi oldur andan
ṣoŋra rasūlullaha ḫaber geldi kim mekkede biraz
[6a] (1) müşrikler ʿahidlerin ṣıdılar müslümānları ḳatı incitdiler
ramażān ayıydı rasūlullah (2) ṣallalahü ʿaleyhi veṣellem on biŋ kişiyle
mekke üstine vardı ebū sufyān ḳorḳdı ḳarşu (3) geldi müsülmān oldı andan
rasūlullah allahü taʿālānuŋ fażlıyla mekkeyi fetiḥ eyledi (4) innā fetaḥnā

İnandık ve tasdik ettik. Allah’tan başka İlah yoktur, Muhammed onun rasulüdür.
İsa ve Meryem Allah’ın kullarıdır.
10
Ali İmran Suresi 67. ayet: İbrahim Yahudi ve Nasrani değildir, fakat dosdoğru
bir Müslüman idi.
11
Fetih Suresi 27. ayet: Mescid-i Haram’a gireceksiniz.
12
Fetih Suresi 26. ayet: O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, Cahiliye
taassubunu yerleştirmişlerdi.
13
Fetih Suresi 18. ayet: Ve onlara yakın bir fetih verdi.
14
Hoş eminlik ile iki rek’at namaz kıldı.
9

97

leke fetḥān mübı̇̄ nan15 dėdigi oldur ramażān ayınuŋ on üçinci gününde
(5) hicretüŋ sekizinci yılıydı ol müslümānlar incidenleri ḳorıdılar
rasūlullah kaʿbeyi ṭavāf eyledi (6) ḫoş eminlik ile iki rekʿat namāz ḳıldı ve
gördügi düşi yerine geldi leḳad ṣadeḳallü’- (7) r-rasūli’r-rūyā bil-ḥaḳḳı
letedḫulu’n-nel mescide’l-ḥarāme inşāʾallahü emı̇̄ nen16 dėdigi oldur (8)
andan ṣoŋra eyitdi lā ilahe illallahü vaḥdehü lā şerı̇̄ ke leh ṣadeḳa
vaʿdehü ve naṣara ʿabdehü ve (9) heẕeme’l-aḥzābe vaʿdehü17 andan
mekke ehline eyitdi ben size ne ėderüm ṣanursız dėdi (10) ḫayr mı ėderüm
ṣanursız eyitdiler kerı̇̄ m kişi oġlusın dėdiler varuŋ imdi āẕād oluŋ (11) dėdi
geldiler hep müslümān oldılar andan iki biŋ kişi havāzı̇̄ n ḳabı̇̄ lesine ġazāya
(12) vardılar ḥuneyn dėrlerdi bir yerde ḳondılar havāzı̇̄ nüŋ ḳavmi dört biŋ
kişiydi (13) ṭuruşdılar ol müslümānları ṣaydılar ẕı̇̄ ra kendülerin göreler
ʿaceb etdiler bizi ḳanda (14) yėŋer dėdiler ol sebebden yol sordular evvel
yeŋildiler ḳaçdılar rasūlullah ʿabbāsla (15) ḳaçmadılar ol dört biŋ kişi
rasūlullaha ḥamle eylediler rasūlullah daḫı ḥamle eyledi
[6b] (1) anlar ḳaçarlardı andan rasūlullah ʿabbāsa eyitdi ṣaḥābeye çaġır
gelsünler dėdi (2) çaġırdı hep geldiler allahü taʿālā beş biŋ ferişte vėribidi
kāfirleri ṣaydılar (3) kimisin öldürdiler kimisin esıṙ̄ eylediler ve mālların
aldılar beglerinüŋ adı melik (4) bin ʿafū idi üç biŋ kişiyle ėlini vėrdi işine
pişmān oldı rasūlullaha (5) elçi vėribidi müslümān olsam baŋa ne vėrür
dėdi rasūlullah eyitdi yüz deve (6) vėrem çobanıla dėdi ḳabūl etdi geldi
müsülmān oldı andan müʾminlerüŋ (7) ẕāhidliġine baḳdı ol deveyi daḫı
almadı andan ėlini vėrdi ėli dileyeni (8) hep öŋünde müsülmān oldılar
andan rasūlullah medı̇̄ neye geldi anda tēbūk ḳalʿasını (9) aldı rasūlullahıŋ
āḥir ġazāsı olıdı andan berāt sūresi indi hicretüŋ (10) ṭokuzuncı yılı
rasūlullaha emr oldı yüriye şevvāl ẕi’l-ḳaʿde ẕi’l-ḥicce (11) muḥarrem ayı
müşriklere iʿlām ėdeler allahü taʿālā ve rasūli bı̇̄ zār her kim müslümān
olmasını (12) bu dört ayı geçicek anladı ḳanda bulurlarsa öldüreler ve esı̇̄ r
ėdeler (13) ve cemı̇̄ ʿ varlıḳların alalar ve eger müsülmān olurlarsa ya amān
dilerlerse ya ḫarāc (14) vėrürlerse öldürmeyeler andan rasūlullah ebū bekri
ve ʿalı̇̄ vėribidi bu sū- (15) reden on āyētle ʿalı̇̄ mekke ehline oḳuya ve ebū
bekir ṣıddı̇̄ ḳ rażıyallahü anhü
[7a] (1) cemı̇̄ ʿ ḥācīlara ḥac eylemek erkānıyla ögredürdi ve ḥażret-i ʿalı̇̄
bayrām güni nidā (2) eyledi bilüŋ kişiler beytullahı kimse ʿüryan ṭavāf
ėtmesün ve uçmaġa müʾmin (3) olmayan giremez ve göŋli rasūlullah ʿahdi
vėrür eceli dört āy olsun andan (4) ṣoŋra yā ḳılıc yā dı̇̄ nār yā ḫarācdur ve
müşrikler müslümānlarla ayrıḳ bunda cumʿa olmaya (5) dėdi çünki
hicretüŋ onuncı yılı oldı rasūlullah vardı ʿarafātda ṭururken (6) elyevme

Fetih Suresi 1. ayet: Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.
Fetih Suresi 27. ayet: Allah elçisinin rüyasını doğruladı, eğer dilerse Mescid-i
Haram’a hak ile gireceksiniz.
17
Allah’tan başka İlah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur…
15
16
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ekmeltü leküm dı̇̄ neküm18 āyeti indi rasūlullah bildi kim dı̇̄ n tamām olmış
(7) kendü dünyādan gitmekligi yaḳın olmış ḫalḳa vedāʿ eyledi andan
medı̇̄ neye geldi (8) ṣafer ayı olıcaḳ bu āyet indi kim vettekūne yevmen
türceʿūne fı̇̄ hı̇̄ ilallahi19 (9) rasūlullah bildi kim āḫir inen āyet budur andan
iẕācāe naṣrullahi sū- (10) resi indi rasūlullah bildi kim āḫı̇̄ r sūre budur
andan girü bu tesbı̇̄ ḥ ėtmege (11) meşġūl oldı subḥāneke allahümme ve
biḥamdike estaġfiruke ve etǖbü (12) ileyke20 mertebesi ziyāde
olmaġıçün ḫasta oldı minbere çıḳdı ḫuṭbe oḳudı (13) ḫalḳa vedāʿ eyledi ve
çünki żaʿif oldı ebū bekı̇̄ re buyurdı ṣaḥābeye imām oldı (14) namāz ḳılur
rivāyetdür rasūlullah varmış otururken ṣol yanından uyumış (15) andan
ibni mesʿūd eydür rażıyallahü ʿanhü ṣoravarduḳ ʿāı̇̄ şe anamuz evinde
[7b] (1) naẓar etdi gözleri ṭolageldi andan eyitdi kim merḥabān biküm
ḥayyākümü’l-lahi avākümü’l-llahi naṣarakümü’l-lahi (2) size vaṣıyyet
ėderüm allahdan ḳorḳuŋ allah (3) ḳullarına ve şehirlerine yeglik eylemeŋ
benüm ecelüm yaḳın geldi sidrehü’l-müntehaya (4) cennetü’l-māvvāya ve
kāsi’l-evḳāya girürem benden size ve dı̇̄ niŋüze girenlere (5) selām olsun
andan ebū bekĮr eyitdi biz nėreye giderüz dėdi ilallahi ve ile’ (6) ssidretü’l-müntehı̇̄ sümme ile’l-cenneti’l-māvvi ve’l-ʿarşi’l-ʿalı̇̄ ve’rrefı̇̄ ḳatü’l-ʿalı̇̄ (7) ve’l-ḥıfẓı’l-evfı̇̄ ve’l-ʿışi’l-ebtā21 dėdi andan eyitdiler
seni kim yusun yā rasūlallah (8) dėdiler ricālün min ehli’l-beyti’leẕı̇̄ 22
dėdi ya neyle kefenleyelüm dėdiler (9) fı̇̄ siyābı̇̄ heẕihi ve ḥılletü
yemı̇̄ niyyetün ve fı̇̄ beyāżı mıṣrān23 dėdi biz saŋa nice namāz ḳıla- (10)
lum yā rasūlallah dėdiler daḫı aġlaşdılar ol daḫı aġladı andan mehlen
ġafera’l-lahü (11) leküm ve cerāiküm ʿan beytiküm ḫayran dėdi ḳaçan
yusaŋuz kefenümi ṣarsaŋuz (12) andan taḥtām üstine ḳoġıl işbu arada kim
sinilem ḳaraŋıdur andan bir sāʿat (13) gidüŋ faeddelü men yüṣallī ʿale’llahi ʿazze ve celle hüve’l-leẕı̇̄ yüṣallı̇̄ ʿaleyküm (14) ve melāʾı̇̄ ketü andan
feriştelere destūr olur evvel cebrāʾı̇̄ l ḳılur andan mı̇̄ kāʾı̇̄ l (15) ḳılur andan
melekü’l-mevt her biri çoḳ çoḳ cemāʿatle ḳılurlar andan ṣoŋra siz daḫi
bölük bölük
[8a] (1) cemāʿatle ḳıluŋ ve’l-yebdāʿe minkümü’l-imāmi ve ehlı̇̄
beytı̇̄ ’l-ednı̇̄ sümme zümeratü’n-nisāʿe (2) sümme zümeratü’ṣṣıbbiyān24 andan seni ḳabrüŋe kim ḳosun dėdiler eyitdi ehl-i beytümden
Maide Suresi 3. ayet: Bugün dininizi sizin için tamamladım.
Bakara Suresi 281. ayet : Allah’a döndürüleceğiniz şu günden sakının.
20
Ey Allah'ım seni (noksan sıfatlardan) tenzih ederim. Senden af diliyor ve sana
tövbe ediyorum.
21
Allah’a ve Sidretü’l-müntehaya sonra cennetü’l-mevvaya ve arş-ı alaya ve yüce
dosta, kutlu ve mutlu bir hayata.
22
Ev halkımdan bana en yakın olanlar.
23
Bu elbiseler içinde sağ tarafıma beyaz bir perde içinde.
24
Sizden imam olanlar başlasın. Sonra ehl-i beytim, sonra kadınlar ve sonra
çocuklar kılsın.
18
19

99

yaḳın (3) kişi ḳosun çok ferişteler bile dėdi ẕinhār ṣaġu ṣaġuya çaġırup ve
urunup dögünüp (4) aġlamayasız beni incitmeyesiz dėdi ʿāı̇̄ şe anamuz
rażıyāllahü ʿanhümā eydür rasūlullah ḳabż (5) olduġı vaḳtı̇̄ n evvel biraz
ḫoşca gibi oldı ṣaḥābeler sevindiler durdılar gitdiler ʿavratlar (6) ḳaldı
andan rasūlullah anladı duruŋ gidüŋ dėdi bir ferişte geldi içerü girmek (7)
ister dėdi anlar evden çıḳdılar ben de ḳatından gitdüm ol ferişte eyle bir
zamanacaḳ (8) eyledi andan beni ḳıġırdı vardum mübarek başını dizüm
üstine ḳodum gelen cebrāı̇̄ l (9) midir yā rasūlallah dėdim melekü’l-mevtdür
dėdi beni saŋa vėribidi kim destūrsuz (10) üstüŋe girmeyem ve sen
buyurmayınca rūḥuŋı ḳabż etmeyem ne buyurursun dėdi bir dem (11)
ḳatlan cebrāı̇̄ l gelse gerek şimdi vaḳt degüldür dėdim andan cebrāı̇̄ l selām
vėrdi (12) allahü taʿālā saŋa selām eydür seni ṣorar nitedür ḥabı̇̄ büm dėr
dėdi rasūlullah (13) eyitdi allahdan ne gelürse ḥaḳdur dėdi cebrāı̇̄ l eyitdi
bāsiret olsun saŋa (14) allahü taʿālā yaraḳladıġı nesneleri saŋa vėrür dėdi
andan rivāyetdür rasūlullah eydür benden ṣoŋra (15) ümmetümüŋ ḥalları
ne ola dėmiş allahü taʿālā cebrāı̇̄ le vaḥiy eylemiş ki muştıla ḥabı̇̄ büme ben
anuŋ
[8b] (1) ümmetini azdırmayam ve daḫı ḫalāyıḳ ḳoydıġı defı̇̄ n ol yerden
evvel ilkin ol çıḳa ve ḫalāyıḳ (2) cemiʿ olıcaḳ seyidleri sen olasın ve ucmaḳ
ümmetlere ḥarāmdur tā anuŋ ümmeti girmeyince dėdi (3) rasūlullah
ṣallallü ʿaleyhi vesellem bunı işitdi daḫi eyitdi elʾan ḳudrete ʿaynı̇̄ 25 şimdi
gözüm baḫtulandı (4) dėdi andan cebrāı̇̄ l melekü’l-mevte ḫaber vėrdi
cebrāı̇̄ l eyitdi allahü taʿālā baŋa müştāḳdur (5) yā rasūlallah dėdi senüŋ
şerafetüŋ tamām olduġı budur ki senden destūr diledi (6) vallāhi hiç
kimseden destūr dilemezdi andan melekü’l-mevt yine geldi destūrla ne
buyurursun (7) sen yā muḥammed dėdi resūlullah dem eyitdi andan girü
beni çalābuma ulaşdur dėdi (8) andan cebrāı̇̄ l çıḳdı daḫı eyitdi ʿaleyke’sselām yā rasūlallah ben yere āḫir indügüm (9) budur andan girü ben
yerümden ırılmazam hem dünyāda benüm ḥācetüm yoḳdur dėdi (10) andan
ʿāı̇̄ şe anamuz rażıyallahü ʿanhümā eydür rasūlullahuŋ ḳatına vardum ki
(11) mübārek başını dizüm üstine ḳoyam gögsinden ṭutam öŋi gitdi ve
mübā- (12) rek alnından der geldi andan gökcek ḳoku geldi hiç anuŋ gibi
ḫūb ḳoḳu gör- (13) dügüm yoġıdı anı gördüm aġladum ve öŋümde bir
ḳabda ṣu varıdı ve elini aŋa (14) baturdı ve eydürdi lā ilahe illallah inne
li’l-mevte kesekeratün26 andan elini (15) ḳaldırdı e’r-rafı̇̄ ḳa’l-ʿalā e’rrafı̇̄ ḳa’l-ʿalā27 dėdi ben eyitdüm ayrıḳ bizümle olmaḳ
[9a] (1) dilemezsin andan rasūlullah ṣallallü ʿaleyhi vessellem
ḳuşluġula öyle arasında düşenbe (2) gün kim cemʿü’l-evvel ayınuŋ on
ikinci güniydi ḥaḳḳa ulaşdı ṣaḥābeden kimse (3) ḥāżır degildi cebrāı̇̄ l ve
ʿazrāı̇̄ l anda ḥāzır olduġıçün enes bin mālik eydür (4) rasūlullahuŋ
Şimdi gözlerim bahtlandı.
Allah’tan başka İlah yoktur. Muhakkak ölümün sekeratı vardır.
27
Yüce dost, yüce dost.
25
26
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ṣallallahü ʿaleyhi ve sellemüŋ yaşı altmış üç yıldı ve bir rivāyetde altmış
(5) yıldı allahümmerzuḳnā senen ṭavı̇̄ len maʿrūfen taʿbādetik28
rasūlullahdan ṣoŋra (6) cemı̇̄ ʿ ṣaḥābenüŋ ḳatında sevgülüsi ulu mertebelüsi
emı̇̄ rü’l-müʾminı̇̄ n ebū bekĮr ṣıddı̇̄ ḳ (7) rażıyallahü ʿanhü ve ḫalı̇̄ feliḳ ḥaḳḳı
evvel anuŋ idi iki yıl üç ay on gün ḫalı̇̄ feliḳ (8) eyledi altmış üç yaşında
ḥaḳḳa ulaşdı hicretüŋ on üçinci yılı cemāẕiye’l-āḫir ayınuŋ (9) sekizinci
gün ʿömer rażıyallahü ʿanhü namāzın ḳıldı rasūlullah yanında ḳodılar ebū
bekĮrden ṣoŋra (10) efżal-i ṣaḥābe ʿömer rażıyallahü ʿanhü ḫalı̇̄ fe oldı sekiz
yıl on ay yigirmi bir gün ḫalı̇̄ fe (11) oldı ʿömerden ṣoŋra efżal-i ṣaḥābe
emı̇̄ rü’l-müʾmı̇̄ nın ʿosmān rażıyallahü ʿanhü ḫalı̇̄ fe oldı (12) seksen iki
yaşında şehı̇̄ d eylediler cumʿa gün ẕilḥicce ayınuŋ on yedinci gün (13)
hicretüŋ otuz altıncı gece defne ḳodılar ʿosmāndan ṣoŋra efżal-i ṣaḥābe
emı̇̄ rü’l-müʾminı̇̄ n ʿalı̇̄ kerremallahü (14) veche ḫalı̇̄ fe oldı dört yıl sekiz ay
on ṭokuz gün ḫalı̇̄ fe oldı altmış üç yaşında (15) ḥaḳḳa ulaşdı rıżvānullahü
taʿālā ʿaleyhim ecmaʿı̇̄ n29
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1. Giriş
Yatırım kararları genellikle karar araçlarıyla desteklenmektedir.
Bilginin yapısının ve piyasadaki faktörlerin bireylerin yatırım kararlarını
ve piyasa sonuçlarını sistematik olarak etkilediği varsayılmaktadır
(Jogongo ve Mutswenje, 2014: 92). 1950’li yıllarda bireylerin
rasyonelliğine odaklanarak finansal hareketleri izleyen geleneksel finans
yaklaşımları söz konusuydu. Bununla birlikte kişilerin genel anlamda
herhangi bir durumda faydalarını en üst seviyede tutmak istedikleri ve bu
nedenle konuyla ilgili kendilerini en üst düzeyde tatmin edecek
seçeneklere yönelecekleri yönünde varsayımlar mevcuttu (Tekin, 2016, s.
76). Ancak araştırmacılar finansal piyasaların her zaman iyi çalıştığı ve
fiyat değişikliklerinin her zaman gerçek bilgileri yansıttığı varsayımını
reddetmektedir (Shiller, 2003, s. 102). Çünkü insan zihni her zaman
rasyonel düşünmemekle birlikte piyasalar da her zaman verimli bir şekilde
çalışmamaktadır (Budhiraja vd., 2018, s. 1151-1152). Kısacası davranışsal
finansa göre yatırımcı normaldir ve rasyonel değildir (Khan, 2017, s. 17).
Küçük ölçekli seyahat acentaları belirli bir pazara yönelik faaliyet
göstermektedir. Genellikle küçük ölçekli seyahat acentaları tek veya birkaç
bireysel yatırımcı kararı ile faaliyete geçmektedir. Bu yatırım kararı
verilirken ülkenin ve bölgesin turizm hareketlilikleri, beklentileri ve
geçmişe yönelik deneyimleri ile hareket edilmekte ve hedef pazara yönelik
planlamalar geliştirilmektedir. Bir sene öncesinden planlamaların ve
kontratların yapıldığı turizm sektörü, sosyal ve ekonomik açıdan birçok
alana bağımlı multidisipliner bir yapıya sahiptir. Hassas bir yapıda olan ve
her alandan etkilenme olasılığı yüksek olan bu sektöre yatırım kararları da
büyük riskler taşımaktadır. Bu nedenle yatırımcıların davranışlarının
derinlemesine incelenmesinin ve piyasa üzerindeki etkilerinin olası
sonuçlarının ortaya konulmasının turizm sektöründeki yatırımları ve
yatırımcıları anlamaya ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada
Türkiye’de 2015 -2020 yılları arasında yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal
dalgalanmalara rağmen seyahat acentası yatırımı yapan yatırımcıların
davranışsal finans açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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Literatür incelendiğinde davranışsal finans ile ilgili çalışmaların
genellikle borsa, altın ve gayrimenkul piyasaları üzerine yoğunlaştığı ve
turizm endüstrisi üzerinde çok kısıtlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir.
Bu nedenle çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Ayrıca çalışmadan elde edilen bulguların gelecekteki turizm yatırımcılarını
aydınlatacağı düşünülmektedir.
2. Literatür
Geleneksel finans teorileri, bireylerin kayıplarını sınırlarken
kazançlarını en üst düzeye çıkarmaya yönelik risk ve getiri faktörlerini
değerlendirmekte ve daha sonra rasyonel yatırım kararının verildiğini
savunmaktadır (Budhiraja, vd., 2018, s. 1151). Bu teoriler nesnel piyasa
durumlarına odaklanmaktadır (Huang vd., 2016, s. 92). 1970’li yılların
sonlarına doğru beklenen fayda teorisi gibi altyapısı rasyonelliğe dayanan
geleneksel finans teorilerinin finansal piyasalarda ortaya çıkan durumları
anlamlandırmada ve açıklamada yeterli olmadığına yönelik eleştiriler söz
konusu olmuştur (Akin, 2009, s. 2). Oysaki iktisat bilimi insan davranışı
ile ilgili basit yaklaşımları ele almış ve yatırım kararlarında psikoloji ve
sosyolojinin etkilerini hiçe saymıştır (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011, s. 252).
Buradan ışıkla psikoloji ve sosyolojinin desteğiyle piyasalarda ortaya
çıkan irrasyonel davranışları açıklamaya yönelik davranışsal finans teorisi
ortaya konulmuştur (Aytekin ve Aygün, 2016, s. 144). Grup
davranışlarının varlığı (Le Bon, 1896), yatırım psikolojisi ve finans
psikolojisi kavramları (Selden, 1912), heuristikler (sezgisel) ve mental
(zihinsel) önyargılar (Kahneman ve Tversky, 1974), yatırımcı hissi teorisi
(Lease vd., 1974-1977) ve beklenti teorisi (Kahneman ve Tversky, 1979),
günümüzdeki davranışsal finans teorisinin altyapısını oluşturan unsurlardır
(Akin, 2009, s. 80-81).
Geleneksel finans yaklaşımı beklenen fayda ve rasyonel tercihler
üzerine odaklanan iki temele dayanmaktadır. Davranışsal finans ise
geleneksel finans yaklaşımın önemli bir destekçisi olan beklenen faydaya
alternatif olarak geliştirilen beklenti teorisine dayanmaktadır (Tekin, 2016,
s. 75). Beklenti teorisi Kahneman ve Tyersky (1979) tarafından
geliştirilerek psikoloji ve finans arasında bir köprü oluşturmuştur.
Araştırmacılar bu teori ile davranışsal finansın ilk temellerini atmışlardır
(Ede, 2007, s. 3) Beklenti teorisine göre, bireyler kazanç ve kayıplarını
geçmişe yönelik belirledikleri bir referansa göre hareket etmektedir.
Bireyler kazanca yönelik bir beklenti içerisindeyken riskten kaçınma
eylemi gösterirken kayba yönelik bir beklenti varsa eğer risk alan bir eylem
söz konusu olmaktadır (Akin, 2009, s. 3-4).
Akin (2009, s. 2-3)’a göre davranışsal finans, geleneksel finansa karşı
ortaya konan itirazlar serisi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu itirazlar
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:
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Rasyonel İnsan: Bu akımda geleneksel finansa; insanların sürekli
rasyonel davranış sergilemelerinin mümkün olmadığı ve
rasyonelliğin sürekli devam edebilecek ve sınırsız olabilecek bir
durum olmadığına yönelik eleştiriler söz konusudur.



Piyasaların Etkinliği: Geleneksel finans yaklaşımında piyasanın
sürekli etkinliği savunulmakta iken, davranışsal finans
yaklaşımında piyasaların her zaman etkin olamayacağı ve yanlış
fiyatlandırma gibi hataların ortaya çıkabileceği savunulmaktadır.



Yöntem Bakımından: Geleneksel finans yaklaşımda davranışlar
incelenmeden bir model ortaya konmakta ve bu test edilmekte
iken, davranışsal finans bu duruma eleştirisel olarak ilk yatırımcı
davranışlarını incelemekte ve bu davranışları açıklayabilecek
modeller sunmaktadır.

2.1. Davranışsal Finans
Davranışsal finans, piyasalarda mükemmel rasyonelite kavramına karşı
çıkmaktadır (Jhandir ve Elahi, 2014, s. 2). Davranışsal finans insanların
aldıkları kararlar ile başlamaktadır. Temelde klasik ekonomi, finans ve
psikoloji alanlarında var olan teorileri birleştirmekte ve geleneksel finans
teorileri için yeni bir düşünce yönü önermektedir (Huang vd., 2016, s. 92).
Davranışsal finans, yatırımcıların nasıl davrandığını ve davranışlarının
finansal piyasalar üzerinde nasıl etkileyebileceğini açıklayan bir finans
paradigmasıdır (Kim ve Nofsinger, 2008, s. 5). Geleneksel teorilerin
aksine, davranışsal finans teorisi insanların faydayı maksimize etme
konusunda iyi olmadığı ve tek amaçlarının da bu olmadığını
savunmaktadır (Miller vd., 2015, s. 5). Davranışsal finans, insanların
finansal piyasa bilgilerinin derinleşmesine yol açmıştır. Ayrıca etkin
piyasalar teorisi kapsamında ele alınan konuların daha derinlemesine
incelenmesine fayda sağlamaktadır (Shiller, 2003, s. 101). Finans ve
yatırımlara yönelik ne, neden ve nasıl sorularının insan bakış açısıyla
açıklamaya odaklanmaktadır (Ricciardi ve Simon, 2000, s. 2).
Fuller (1998: 1) davranışsal finansı aşağıdaki üç madde ile
açıklamaktadır;
 Davranışsal finans, klasik ekonomi ve finansın psikoloji ve karar
verme bilimleri ile bütünleşmesidir.
 Davranışsal finans, finans literatüründe gözlemlenen veya
raporlanan anormalliklere neyin yol açtığını açıklama girişimidir.
 Davranışsal finans, yatırımcıların karar verme aşamasında
sistematik olarak nasıl hata yaptıklarını veya zihinsel hataların
araştırmasıdır.
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Davranışsal finans geleneksel finans teorilerinin tam zıttı, çoklu
önyargıların bireysel yatırım kararlarını etkilediğini öne sürmektedir
(Budhiraja, vd., 2018, s. 1151). Bondt ve arkadaşları ise (2008, s. 1)
davranışsal finansın finans ve psikoloji arasındaki uçurumları kapatmaya
çalıştığını vurgulamaktadır. Bu yaklaşım yatırım karar süreçlerinde ortaya
çıkan anormalliklere ışık tutmaktadır.
İnsanları tek tip kalıplardan soyutlayarak psikolojik, ekonomik ve
sosyolojik yapılara göre farklılıklarını tanımlayan davranışsal finans, insan
davranışını açıklamaya çalışmakta ve geleneksel yaklaşımın
varsayımlarını sorgulamaktadır (Asoy ve Saldanlı 2017, s. 102; Sefil ve
Çilingiroğlu, 2011, s. 148). Antropoloji, psikoloji ve sosyoloji alanında
büyük ilgi gören davranışsal finans teorisi temelde insan davranışını
açıklamaya çalışırken bir yandan da ekonomik ve finansal alanda ortaya
çıkan gelişmeleri takip etmeyi de hedeflemektedir (Aytekin ve Aygün,
2016, s. 144).
Geleneksel finans duygusal ve bilişsel zayıflıkları veya önyargıları
görmezden gelmekte ve insanları rasyonel kabul etmektedir. Oysaki
duygusal ve bilişsel zayıflıklar veya önyargılar tüm insanlar üzerinde etki
etmektedir (Khan, 2017, s. 17). Duygu ve düşünceleri ile hayatına yön
veren insanların, karar verme aşamasında mevcut ve rasyonel bilgilerinin
yanında bu sezgileri göz ardı etmesi sosyolojik açıdan imkânsızdır (Tekin,
2016, s. 76). Bilişsel psikoloji ve karar bilimleri üzerine yapılan
çalışmalarda insanların belirli koşullar altında sistematik olarak karar
verme veya yargılamada zihinsel hatalar yaptıkları ortaya konulmuştur. Bu
hataların ise yatırımcıların geleceğe yönelik önyargılı beklentiler
oluşturmasına neden olduğu düşünülmektedir (Fuller, 1998: 3; Sansar,
2016, s. 139-140). Yatırımcılar karar verirken zihinde var olan olaylar
üzerinden gelecekte aynı olayların gerçekleşme olasılıklarına
odaklanmaktadır (Khan, 2017, s. 18). Yapılan çalışmalarda insanların
duyguları, niyetleri, sezgileri ve alışkanlıklarının tüm finansal karar
vermede büyük rol oynadığı tespit edilmiştir (Budhiraja vd., 2018, s. 11511152). Bilişsel önyargıların yatırımcıların davranış ve kararlarında önemli
bir etkiye sahip olduğu ve rasyonellikten uzaklaşmasına neden olduğu
söylenebilmektedir (Otluoğlu, 2009, s. 92). Kısacası önyargıların
irrasyonel davranışlar sergilemesine sebep olduğu söylenebilmektedir
(Asoy ve Saldanlı, 2017, s. 102).
Davranışsal finans teorisi, yatırımcıların piyasanın rasyonelliğine ve
verimliliğine olan inancına dayanmaktadır. Bu rasyonellikle bahsedilen,
piyasada var olan bilgilerin doğru olduğu ve doğru yorumlanması anlamına
gelmektedir (Ogunlusi ve Obademi, 2019, s. 3). Davranışsal finans teorisi
insanın psikolojine odaklanarak, sosyal, bilişsel ve duygusal önsezilerin
etkisi altında olan yatırımcıların davranışlarını incelemek üzere ortaya
çıkan bir disiplindir (Göksu, 2013, s. 12). Kısacası davranışsal finans, tüm
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standart finansal tartışma ve teorilerin aksine, davranışların ve bilişin
finans üzerinde etkilerini tartışmaktadır (Sadi vd., 2011, s. 234). Bu
teorinin temel kapsamı insan davranışının yapılacak olan yatırım üzerinde
ne şekilde etkili olabileceğidir. Genel anlamda insanların yatırım kararları
üzerinde duygu, kişisel öngörüler vb. faktörler etkili olabilmektedir.
Bununla birlikte bireysel yatırımcıların ekonomik ve finansal alandaki
kararlarını açıklamaya odaklanmakta, zamansal çözümlemeler üzerinde
yoğunlaşmaktadır (Küçük, 2014, s. 104-105). Davranışsal finansın
geleneksel finans hareketlerinden ayrı düşünülmeyerek bu iki konu birlikte
ele alındığında piyasalarda ortaya çıkan krizler başta olmak üzere birçok
soruna çözüm yaratacağı düşünülmektedir (Akın, 2017, s. 11).
2.1. Davranışsal Finansın Unsurları
Bireysel yatırımcıların davranışları üzerinde etkili olan birçok
psikolojik faktör söz konusudur. Bunlar; aşırı güven, temsil etme eğilimi,
zihinsel muhasebe, çıpalama (demir atma) ve düzeltme, muhafazakarlık,
belirsizlikten kaçınma, statüko eğilimi, aşırı iyimserlik eğilimi,
pişmanlıktan kaçınma eğilimi, kayıptan kaçınma, sürü psikolojisi ve
bilişsel çelişki olarak sıralanabilmektedir (Küçük, 2014, s. 105).
Davranışsal finans çalışmaları 1970’li yıllardan bu yana birçok araştırmacı
tarafından incelenmiştir. Bu incelemelerde yatırımcılarda olması beklenen
bir takım unsurlar ortaya konulmuştur. Bu unsurları bir liste haline getiren
Ricciardi ve Simon’ın (2000, s. 7), davranışsal finans için kontrol listesini
Tablo 1’de görmek mümkündür.
Literatür incelendiğinde genel anlamda davranışsal finansın temel
unsurları olarak güven, zihinsel muhasebe, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan
kaçınma ve temsil etme eğilimi ele alınmaktadır (Arrud vd., 2015; Asoy
ve Saldanlı, 2017; Bondt vd., 2008; Budhiraja vd., 2018; Gül vd., 2017;
Kim ve Nofsinger, 2008; Miller vd., 2015).
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Tablo 1. Davranışsal Finans Kontrol Listesi
Davranışsal Finansın Kontrol Listesi
Ankraj

Mali
Psikoloji

Kaos
Teorisi

Bilişsel
Önyargı

Sürü
Davranışı

Aşırı Tepki

Davranış
Ekonomisi

Bırakma
Etkisi

Bilişsel
Uyumsuzluk

Çerçeveleme

Az Tepki

Kayıptan
Kaçınma

Olasılık
Teorisi

Bilişsel
Hatalar

Geçmişe
Yönelik
Önyargı

Pazar
Verimsizliği

Aşırı
Güven

Pişmanlık
Teorisi

Muhalif
Yatırım

Tercihler

Risk Algısı

Zihinsel
Muhasebe

Sezgisel
Yöntemler

Çöküş

Aykırılıklar

Cinsiyet
Ayrımı

Mantıksız
Davranış

Ortak Fikir
Teorisi

Korku

Merak

Mantıksız
Abartı

Ekonomik
Psikoloji

Heves

Hırs

Panik

Kaynak Ricciardi ve Simon, 2000, s. 7
 Temsil Etme Eğilimi
Temsil etme eğilimi yatırımcıların klişeleşme eğilimi olarak da
adlandırılmaktadır. Geçmişte başarılı olan finansal kararların
yatırımcıların gelecekteki kararlarını etkilemektedir (Budhiraja vd., 2018,
s. 1152). İnsanların karar verme aşamasında son deneyimlerine daha fazla
ağırlık verme eğiliminde oldukları vurgulanmaktadır (Ritter, 2003, s. 432).
Temsil etme eğilimi insanlarda genellemeye yönelik kararı açıklamaktadır.
Bu eğilimi yüksek olan yatırımcılar kısıtlı istatistiklerden faydalanarak
genelleme ile hareket etmekte ve yanlış kararlar verebilmektedir (Sansar,
2016, s. 142).
 Aşırı Güven
Davranışsal finans, insanların kendilerine ve yapacaklarına fazla
güvenmelerine odaklanmaktadır. Örneğin birey aşina olduğu alana yatırım
yapma kararı vermektedir (Ritter, 2003, s. 431). Aşırı güven ile alınan
yatırım kararları zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir (Budhiraja vd.,
2018, s. 1153). Aşırı güvene sahip olan yatırımcıların yatırım kararlarında
daha kolay manipüle edilme olasılığının olduğu ve algıladıkları risk
düzeyini doğru yorumlayamama eğiliminde oldukları söylenebilmektedir.
Bu nedenle aşırı güven sahibi yatırımcıların yatırımları ve riskleri yanlış
değerlendirmesi söz konusudur (Sansar, 2016, s. 141).

117

 Aşırı İyimserlik
Aşırı iyimserlik bir şeyin gelecekte başarılı olmasına yönelik bir
beklentidir (Çetiner vd., 2019). İnsanlar genel anlamda yapabileceklerini
düşündükleri veya inandıkları şeyler üzerinden aşırı iyimser yaklaşım
sergileyebilmektedir. Bu davranış yatırımcıların daha fazla kazanç elde
edeceğini düşünmeleri gibi finans alanına yansıyabilmektedir. Aşırı
iyimser yaklaşıma sahip yatırımcılar piyasalarda yaşadıkları
başarısızlıklarının kendi tutumlarından kaynaklandığını genellikle
farketmeyerek dış etkenleri kaynak gösterme eğilimindedirler (Sansar,
2016, s. 141). Bu davranışa piyasaların hep aynı standartta seyredeceği
veya daha da iyileşebileceği yönündeki beklentiler de eklenebilmektedir.
 Pişmanlıktan Kaçınma
Pişmanlıktan kaçınma davranışı insanın içgüdüsel hareket etmesini
yansıtmaktadır. İnsanların sahip oldukları varlıklardan vazgeçmemek
uğruna daha iyi alternatiflere karşı aktif yaklaşım sergileyememelerine ve
fırsatları kaçırmalarına sebep olmaktadır (Sansar, 2016, s. 143).
Yatırımcının başarısız bir deneyim sonucunda yaşayacağı maddi ve
manevi acıdan kaçması olarak değerlendirilen pişmanlıktan kaçınma,
nedeniyle yatırımcılar daha fazla kazananları satmaya veya elden
çıkarmaya yönelik hareket edebilmektedir (Küçük, 2014, s. 111).
 Kayıptan Kaçınma
Davranışsal finansın önemli bir unsuru olan bu unsur bireylerin
kazançlara karşı kayıplara göre farklı duygular derecelerini ifade ettiğini
ortaya koymaktadır. Bireylerin eşit kazançlardan daha fazla mutlu olduğu
yönünde görüşler mevcuttur (Jogongo ve Mutswenje, 2014, s. 95).
Yatırımcıların risk noktasında geçmişte deneyimlerinden de yola çıkarak
kayıptan kaçınma davranışına yönelecekleri savunulmaktadır (Sabir ve
Mohammad, 2019, s. 481).
2.3. Literatürdeki Çalışmalar
Davranışsal finans üzerine yapılan çalışmaların amaçları ve sonuçları
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir.
 Sadi ve arkadaşları (2011) çalışmalarında yatırımcılar arasındaki
popüler algısal hataları ve bu hataların yatırımcıların kişilikleriyle olan
ilişkilerini ortaya koymayı amaçlamışlardır. Tahran borsalarında rastgele
200 yatırımcı ile yapılan çalışmanın sonucuna göre algısal hataların
yatırımcıların kişilikleri ile anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla
birlikte çalışmada algısal hatalar önyargı, vicdanlılık, açıklık,
kullanılabilirlik ve yanlılık adı altında incelenmiştir.
 Phan ve Zhou (2014) çalışmalarında planlanan davranış teorisi
kapsamında bireylerin yatırım davranış niyetini etkileyen faktörleri ortaya
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koymayı ve kavramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamışlardır. Çalışmada
aşırı güven, aşırı iyimserlik, risk psikolojisi ve sürü davranışının bireylerin
yatırımlara karşı tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu
hipotezini destekleyen güçlü kanıtlar elde edilmiştir.
 Jogongo ve Mutswenje (2014) çalışmalarında bireysel
yatırımcıların yatırım kararını etkileyen faktörleri tespit etmeyi
amaçlamıştır. Davranışsal finans teorisinden yola çıkan araştırmacı
firmanın itibarı, statüsü, beklenen kurumsal kazanç, beyanname karı,
geçmiş performans, hisse başına fiyat ve ekonomi hissi olarak tespit
etmiştir.
 Khan (2017) çalışmasında yatırımcıların yatırım kararlarında
sezgisel önyargının etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmacı
konuyu kayıptan kaçınma teorisi ile açıklamıştır. Çalışmada yatırımcı risk
algısı, yatırımcının birden çok yatırım seçeneğiyle karşılaştıklarında nasıl
seçtiği ortaya çıkarılmıştır.
 Küçük (2014), çalışmasında bireysel yatırımcıların finansal
yatırım kararları almasının davranışsal finans bakımından belirlemeye
yönelik bir anket uygulaması yapmıştır. Çalışma sonuçlarına göre finans
piyasaları için davranışsal finansın önemli bir yere sahip olduğu ortaya
konulmuştur.
 Coşkun ve diğerlerinin (2018) yapmış olduğu çalışmada bireysel
altın yatırımcılarının demografik özelliklerine göre yatırım davranışlarında
farklılık olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır. Davranışsal finans
açısından yatırımcı davranışlarını inceleyen bu çalışmada yatırımcı
davranışların demografik özelliklere göre farklılaştığı gözlemlenmiştir.
 Paksoy ve diğerleri ise 2019’da yapmış oldukları çalışmayı
öğrencilerin kişilik özelliklerinin davranışsal finans açısından psikolojik
önyargı üzerinde bir etkiye sahip olup olmadığını ortaya koymak için
yürütmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre kişilerin kişilik özelliklerinin
psikolojik önyargılar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.
 Gül ve diğerleri (2017) davranışsal finans açısından altın
yatırımcıların davranışları üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışma
sonuçlarına göre; beş boyut altında incelenen davranış durumunun
yatırımcıların yaş, medeni hali ve yatırdıkları sermaye miktarına göre
farklılık söz konusu olmuyor iken eğitim durumu, işletme yaşı ve mesleki
tecrübe değişkenlerinde farklılıklar mevcut bulunmuştur.
 Ogunlusi ve Obademi, (2019) çalışmalarında davranışsal finansın
seçilmiş bir yatırım bankası kullanılarak yatırım karar verme sürecine
etkisini araştırmışlardır. Çalışmanın ampirik sonuçlarına göre davranışsal
finans ve yatırım kararı arasında olumlu bir etki ortaya konulmuştur.
 Wnag (2001) ise çalışmasında yatırımcıların psikolojilerinin
finansal piyasaları inceleme ile ilgisini desteklemiştir. Ayrıca aşırı güven,
risk ve kötümserliğin konu üzerindeki etkilerine odaklanmıştır.
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 Sabir ve Mohammad (2019) ise çalışmalarında aşırı güvenin ve
geçmiş yatırım deneyimlerinin bireysel yatırımcıların sürü davranışları
üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamışlardır. Çalışmanın sonuçlarına
göre hem aşırı güvenin hem de geçmiş yatırım deneyimin yatırımcıların
sürü davranışına motive ettiği görülmüştür.
 Slovic (2001) yatırım analizlerinde önyargı, risk alma davranışı,
olasılık gibi faktörleri bilimsel ve sezgisel yaklaşımları da dâhil ederek
incelemiştir.
 Hayat ve Anwar (2016) çalışmalarında finansal okuryazarlığı
düşük olan kişilerin çevrelerinin tavsiyelerine göre hareket ettikleri ve
çoğunlukla aşırı güven, sürü davranışları ve eğilim etkisi gösterdikleri
savunulmaktadır.
 Jhandir ve Elahi (2014) çalışmalarında tasarruf etkisi, sürü eğilimi
ve aşırı güvenin yatırım kararı üzerinde önemli ve olumlu bir etkiye sahip
olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca yatırımcı tipi pasif olanların daha
fazla sürü eğilimi gösterdiği ortaya konulurken aktif yatırımcıların daha
fazla güven eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir.
 Sefil ve Çilingiroğlu (2011), davranışsal finansın teorik yapısını
oluşturmak amacı ile finansal piyasalar üzerinde bilişsel ve duygusal karar
alma eğilimleri üzerine yoğunlaşmışlardır.
 Kahyaoğlu (2011), yatırımcıların yatırım kararlarına etki eden
duygusal ve psikolojik faktörlere maruz kalma durumunu cinsiyet
üzerinden değerlendirmiştir. Analiz sonuçlarına göre kadın ve erkek
yatırımcıların bu faktörlere maruz kalma durumunda anlamlı bir farklılık
elde ettikleri ortaya konulmuştur.
 Budhiraja ve diğerleri (2018) çalışmalarında çoklu önyargıların
yatırım kararı verme sürecini nasıl etkilediğini ve bireysel yatırımcılar
tarafından rasyonel kararlar almak için hangi adımların atılabileceğini
anlamayı amaçlamışlardır. Çalışma sonucuna göre araştırmacılar bireysel
yatırımcıların yatırım yapmadan önce verileri çok daha dikkatli incelemesi
ve dış faktörleri geniş bir yelpazede ele alması gerektiği vurgulamışlardır.
3. Araştırmanın Yöntemi
3.1. Çalışmanın Yöntemi
Bu çalışma bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel desenli araştırma
yöntemi ile yürütülmüştür. Nitel araştırmalar temelinde insanların
oluşturdukları sosyal anlamları kavramayla ilgilenmektedir. Bu da, onların
dünyayı ve yaşamı nasıl algıladıklarını ortaya koymaktadır (Merriam,
2018, s. 13). Nitel araştırma yöntemleri farklı bilgi parçacıklarından yola
çıkarak bütünü ya da teoriyi araştırmacının kendisinin oluşturması için
gerekli olan birincil ya da ikincil verilerin toplanmasına aracılık
etmektedir. Yazılı, sözlü ya da görsel nitelikteki veri kaynaklarından
yararlanarak sonuca gidilmesini amaçlayan nitel araştırma yöntemleri,
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görüşme, gözlem, katılımcı gözlem, arşiv/doküman, odak grup çalışması,
açık uçlu soru formu, senaryo analizi ve örnek olay inceleme gibi veri
toplama araçlarını kullanmaktadır (Kozak, 2015, s. 29-33).
Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşmelerde genellikle çalışmaya dahil olan
katılımcılara yönlendirilecek sorular daha önce hazırlanmakla birlikte,
soruların sayısı ve sırası görüşme akışına göre değiştirilmektedir
(Merrriam, 2018, s. 87). Görüşmeler e-mail, internet, yüzyüze, odak grup
veya telefon ile de yapılabilmektedir (Creswell, 2017, s. 193). Verilerin
toplandığı dönemin tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 sürecine denk
gelmesi nedeniyle yatırımcılarla yüz yüze görüşmek mümkün
olmadığından telefon ile görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşmeler
yatırımcıların izinleri dâhilinde kayıt altına alınmıştır.
3.2. Anakütle ve Örneklem
Anakütle, bilimsel bir araştırma sorununa ilişkin ortak özellikler taşıyan
bireyleri veya öğeleri kapsayan bir bütünü ifade etmektedir (Stangor, 2011,
s. 111). Örneklem ise, anakütle içerisinden belirli kriterlere göre seçilen ve
anakütleyi temsil etme yeterliliğine sahip olduğu varsayılan bir alt grup
olarak ele alınmaktadır. Örnekleme ise anakütleden örneklem alma
işlemine denilmektedir (Malhotra ve Birks, 2007, s. 405).
Bu çalışmanın anakütlesini Kuşadası’nda bulunan seyahat acentası
yatımcıları oluşturmaktadır. Çalışmada 2015 yılından 2020 yılına kadar
gelinen süreçte yatırım yapan seyahat acentası yatırımcılarına ulaşmak
hedeflendiğinden olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde araştırmacı kendi amacına uygun
örneklem seçimine gitmektedir (Rahi, 2017, s. 4). Kuşadası’nda son beş
yılda açılan acenta sayısı sınırlı olması nedeniyle bu yöntem uygun
görülmüştür. Geniş anakütle çıkarımı araştırma için gerekli değil ise bu
yöntem faydalı olabilmektedir (Malhotra ve Birks, 2007, s. 412). Ayrıca
yatırımcılara ulaşabilmek için ise yine olasılıksız örnekleme
yöntemlerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde
araştırmanın konusuna ilişkin ilk ulaşılan bireyin verdiği bilgiler
doğrultusunda başka bir bireye ulaşarak veri toplanmaktadır. Anakütlenin
kesin sınırları ortaya konamadığı ya da verinin tam olarak nereden
toplanabileceği bilinemediği durumlarda kartopu örnekleme araştırmacıya
yön göstermektedir. Genellikle kartopu örnekleme küçük bir grubu
kapsayan anakütlede uygulanmaktadır (Kozak, 2015, s. 119). Verilerin
toplandığı dönemde fiziksel koşulların müsait olmaması nedeniyle her
acenta yatırımcısına ulaşım kolay olmamaktadır. Bu nedenle bu yöntem
tercih edilmiştir.
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3.3. Veri Toplama Aracı ve Analiz
Bu çalışmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu
hazırlanmıştır. Görüşme formu Gül ve diğerlerinin (2017) çalışmalarında
kullandığı anket formu ve literatürde yapılan diğer çalışmalar (Ritter,
2003; Phan ve Zhou, 2014; Budhiraja vd., 2018; Akin, 2009; Küçük, 2014;
Ede, 2007; Taner ve Akkaya, 2005; Arruda vd., 2015; Sansar, 2016)
referans alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada oluşturulan sorular davranışsal
finansın beş unsurunu (aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma,
kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi) değerlendirmek için
geliştirilmiştir. Hazırlanan görüşme formu için iki uzman görüşü
alınmıştır. Uzman görüşleri sonrası gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra
uygulamaya geçilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun ilk
bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir. Bu
kapsamda katılımcıların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi,
mesleki tecrübe süresi, işletmesinin kuruluş yılı ve kendilerini
tanımladıkları sıfatlar yer almaktadır. İkinci bölümde ise yatırımcıların
yatırım davranışlarını inceleyen açık uçlu dokuz soru yer almaktadır.
Konuyu derinlemesine inceleyebilmek adına soruların kendi içerisinde de
özel sorular mevcuttur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan
veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve her soru kendi içerisinde
değerlendirilmiştir.
4. Bulgular ve Değerlendirilmesi
4.1. Yatırımcıların Demografik Bilgileri
Çalışmada görüşme yapılan yatırımcılara ait demografik bilgiler
medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, mesleki tecrübe süresi ve işletmenin
kuruluş yılı kapsamında değerlendirilmektedir. Yatırımcılara ait
demografik bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir.
Çalışmaya katılım gösteren yatırımcılara ait demografik bilgiler
incelendiğinde dokuz yatırımcıdan sadece birinin kadın olduğu ve diğer
tüm yatırımcıların erkek olduğu dikkat çekmektedir. Bununla birlikte
yatırımcılardan sadece birinin bekâr olduğu ve diğer sekiz kişinin evli
olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan en genç yatırımcının 31 yaşında
ve kadın olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca sadece bir yatırımcının 40
yaşının üstünde ve diğer tüm yatırımcıların 31 ile 36 yaş aralığında
değiştiği görülmektedir. Çalışmaya katılan tüm yatırımcıların lisans
eğitimini tamamlamış ve en az mesleki tecrübe süresinin 10 yıl, en yüksek
mesleki tecrübe süresinin ise 24 yıl olduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Yatırımcılara Ait Demografik Bilgiler
Yatırımcılar

Cinsiyet

Medeni
Durum

Yaş

Eğitim
Düzeyi

Mesleki
Tecrübe
Süresi

İşletmenin
Kuruluş
Yılı

1

Erkek

Evli

33

Lisans

12 yıl

2019

Evli

33

Lisans

17 yıl

20132019

2

Erkek

3

Erkek

Evli

41

Lisans

24 yıl

2016

4

Erkek

Evli

33

Lisans

10 yıl

2015

Evli

36

Lisans

16 yıl

20112015

5

Erkek

6

Erkek

Evli

35

Lisans

15 yıl

2018

7

Erkek

Bekâr

43

Lisans

24 yıl

2018

8

Kadın

Evli

31

Lisans

11 yıl

2019

9

Erkek

Evli

34

Lisans

10 yıl

2019

Örneklem olarak sınırlandırılan beş yıl kriterine istinaden çalışmaya
katılan yatırımcıların işletmelerinin kuruluş yılları 2015 ile 2019 yılı
arasında değişim göstermektedir. Ancak ikinci ve beşinci katılımcıların iki
yatırım yaptıkları görülmektedir. Bu yatırımcılar ile yapılan görüşmeler
ikinci yatırımları dikkate alınarak yapılmıştır.
4.2. Yatırımcıların Kişilik Özellikleri
Yatırımcıların davranışlarında önemli bir faktör olan kişilik özellikleri
davranışsal finans çalışmalarında da dikkat çekmektedir. Kişilerin yatırım
kararını verme ve harekete geçme eğilimlerinin kişilikleri ile örtüşmesi
beklenmektedir. Özellikle literatür incelendiğinde girişimcilik
çalışmalarında belirli kişilik özellikleri ele alınmaktadır. Davranışın
incelendiği bu çalışmada yatırımcıların kendilerini hangi sıfatlar ile
tanımladığı seyahat acentası yatırımcıların davranışsal finans açısından
değerlendirilmesinde yardımcı etken olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle
çalışmada yatırımcıların her birine “Kendinizi hangi sıfatlar ile
tanımlarsınız?” sorusu yöneltilmiştir.
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Tablo 3. Yatırımcıların Kişilik Özellikleri
Yatırımcılar

Sıfatlar

1

Temkinli ve garantici

2

Hırslı ve istikrarlı

3

Hırslı, çalışkan ve mükemmeliyetçilik

4

Güvenli ve rahat

5

Girişimci ve yatırım yapmayı seven

6

Çalışkan, sadık, dürüst ve yalan söylemeyen

7

Savaşçı, güçlü ve dayanıklı

8

Dışa dönük, enerjik, arkadaş canlısı, girişimci, lider,
iletişimi güçlü, duygusal

9

Araştırmacı, aceleci, eksik iş yapmayan, inandığı işi
yapan

Yatırımcıların kendilerini tanımlarken kullandıkları sıfatlar Tablo 3’de
gösterilmektedir. Bu sıfatlar incelendiğinde her bir yatırımcının kendi
içinde özel ama genelde güçlü sıfatları kullandığı görülmektedir. Literatür
incelendiğinde her biri girişimcilerin kişilik özelliklerinde yer bulan
sıfatlardır. Davranışsal finans açısından değerlendirildiğinde ise garantici,
temkinli, hırslı, istikrarlı, rahat, güvenli, savaşçı ve araştırmacı sıfatları
dikkat çekenler arasında yer almaktadır.
4.3. Yatırım Fikrini Etkileyen Etmenler
Seyahat acentası yatırımcılarının vermiş oldukları yatırım kararlarının
nasıl ortaya çıktığı ve bu yatırım fikrini etkileyen etmenleri ortaya
koyabilmek adına yatırımcılara “Bu yatırım fikri nasıl ortaya çıktı?”
sorusu sorulmuştur.
Yatırımcılara yöneltilen soruda öne çıkan kategoriler Tablo 4’de
verilmektedir. Katılımcıların yatırım fikirlerini etkileyen ve en fazla
tekrarlanan etmen tecrübe’dir. Yatırımcılardan yedisi yatırım fikrini
açıklarken sektördeki tecrübelerini öne sürmüşlerdir. Katılımcılardan biri
bu etmeni “Artık tecrübemi daha çok nakde çevirme ihtiyacı hissettim”
ifadeleri ile açıklamaktadır. Tecrübe etmeninden sonra en fazla tekrarlanan
ve vurgulanan etmen eğitim olmaktadır. Yatırımcıların birçoğu turizm
eğitimi aldıklarını ve işi bildiklerini belirtmişlerdir.
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Yatırım Fikrini Etkileyen Etmenler

Tablo 4. Yatırım Fikrini Etkileyen Etmenler
Tecrübe

7

Eğitim

5

Kendi İşinin Sahibi Olma İsteği

4

Kendine Güven

3

Sermaye

3

Seyahat Acentası Sahibi Olma İsteği

2

Kendini Hazır Hissetme

2

Çevre

1

Altyapı

1

Yeni Yatırım Yapma İsteği

1

Kendi işinin sahibi olma isteği ise dört kez katılımcılar tarafından
tekrarlanarak üçüncü sırada yer almaktadır. Kendine güven ve sermaye ise
katılımcılar tarafından üç defa tekrarlanmış etmenler olarak listede yer
almaktadır. Kendine güven etmeni yatırımcılar tarafından eğitim, tecrübe
ve sermaye ile ilişkilendirilmektedir. Yatırımcılar tarafından ifade edilen
ve kategori içerisinde değerlendirilen diğer etmenler ise seyahat acentası
sahibi olma isteği, kendini hazır hissetme, çevre ve yeni yatırım yapma
isteği olarak sıralanabilmektedir. Yatırımcılardan biri bu etmenlerin
çoğunu içerisinde barındıran şu ifadeleri kullanmıştır;
“Zaten hali hazırda turizm sektörünün içindeydik. Başka acentalarla da
çalıştık. Daha sonrasında neden kendi paramızı kendimiz kazanmıyoruz
diye düşünerek ortağımla beraber seyahat acentası açmaya karar verdik.
Zaten üniversitede de bölümümüz buydu, turist rehberliği ve acentacılık
mezunuyuz”
4.4. Yatırımcıların Sahip Olduğu Bilgilere Yönelik Düşünceler
Yatırımcıların yatırım yaptıkları dönemde sahip oldukları bilgilere
yönelik düşüncelerini ortaya çıkarabilmek için “Bu yatırımı yaparken
sahip olduğunuz bilgilere yönelik düşünceleriniz nelerdi?” sorusu
yöneltilmiştir.
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Tablo 5. Yatırımcıların Sahip Oldukları Bilgilere Yönelik Düşünceleri
Sahip Olunan Bilgiye
Yönelik Düşünceler

Güven

4

Yüksek Güven

3

Yeterli Olduğu Düşüncesi

2

Yatırımcıların soruya yönelik cevapları incelendiğinde dört
katılımcının bilgilerine güvendikleri, üç katılımcının yüksek güven
ifadeleri kullandıkları “kesinlikle güveniyordum, kesinlikle emindim…
gibi” görülmektedir. İki katılımcının ise bilgilerinin yeterli olduğu
düşüncesine sahip oldukları söylenebilmektedir. Ayrıca yatırımcılar sahip
oldukları bilgilere olan güvenlerini, yabancı dil, eğitim, sektörel tecrübe ve
süresi, misafir ilişkileri yetenekleri ve teknolojik değişimlere ayak
uydurma gibi unsurlara dayanarak açıklamışlardır. Yatırımcıların büyük
bir bölümünün kendi bilgilerine güven duydukları ve davranışsal finansın
bir unsuru olan aşırı güvenin bu yatırımlar için söz konusu olabileceği
söylenebilmektedir.
4.5. Yatırımcıların Yatırım Kararlarına ve Kendilerine Güveni
Yatırımcıların yatırım davranışlarını davranışsal finans açısından
değerlendirmek için sorulan bir diğer soru ise “Bu yatırımı yaparken
kararınıza ve kendinize güveniyor muydunuz?” olmuştur. Bu soru
kapsamında sadece “evet” cevabını veren katılımcılara güvenin kaynağı
sorularak daha derin düşüncelerine ulaşmak hedeflenmiştir. Ayrıca
yatırımcıların güven derecelerini öğrenebilmek adına “Güven derecenize 1
ile 5 arasında bir sayı vermiş olsanız kaç verirsiniz?” sorusu da
yöneltilmiştir.

Güven

Tablo 6. Yatırım Karına ve Kendine Güven
Evet

Hayır

9

-

1-5 Arası Güven Derecesi
1

2

3

4

5

-

-

-

4

5

Çalışmaya katılım gösteren dokuz yatırımcının dokuzu da yatırım
kararına ve kendini güvendiğini belirtmiştir. Bazı katılımcılar bu güvenin
kaynağı olarak tecrübe, altyapı, eğitim ve maddi imkânları gösterirken bir
katılımcı piyasadaki başarılı örnekler nedeniyle işe güvendiğini
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belirtmiştir. İki katılımcı ise çevrelerinin kendilerine duydukları güven
duygusu ile bu güveni açıklamışlardır. “kesinlikle güveniyordum” şeklinde
cevap veren bir katılımcı ise devamında “Elbette ki şüpheler vardı.
Sonuçta pazar büyük, pazarda çok büyük bir pasta var. Pasta paylaşılıyor
ancak pastadan pay alabilmek çok kolay bir iş değil. Çünkü çok büyük
firmalar var” cümlelerini kurmuştur. Bununla birlikte katılımcıların kendi
güven derecelerini 1 ile 5 arasında değerlendirmeleri istendiğinde dört
katılımcının dört puan verdiği ve diğer beş katılımcının ise beş puan
verdiği görülmektedir. Kısacası dokuz katılımcının da yatırımlarına ve
kendilerine güven derecelerinin yüksek olduğu söylenebilmektedir.
4.6. Yatırımcıların Yararlandığı Kaynaklar
Yatırımcılara yapmış oldukları yatırımları ile ilgili sorulan bir diğer
soru ise “Bu yatırımı yaparken hangi kaynaklardan yararlandınız?”
olmuştur. Yatırımcıların vermiş oldukları cevaplar iki kategori halinde
sınıflandırılmıştır. Bu kategoriler bilgi kaynakları ve maddi kaynaklar
olmak üzere Tablo 7’de verilmektedir.
Yatırımcıların yatırım kararlarında yararlandıklarını belirttikleri bilgi
kaynakları tecrübe, piyasa araştırmaları, online araştırmalar ve arkadaş
tavsiyeleri olarak sıralanabilmektedir. Yatırımcıların kendi mesleki
tecrübelerini ön plana koydukları ve bunu kaynaklar olarak
değerlendirdikleri söylenebilmektedir. Yatırımcılardan biri turizm
sektörünün riskli bir sektör olduğunu belirtmiş ve “Bugün her şey çok
güzel gidip ertesi gün çok kötü bir güne uyanabilirsiniz turizmde.
Yaptığımız yatırım kumar gibi, karşılığını alıp alamayacağınızı bilmeden
yapmak zorundasınız. Bu yatırımı yapıp çok uzun seneler beklemek
zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden çok araştırma yapılabilecek bir şey
yok. İşin içinde olup yıllarca o şekilde bu işin içine girilebilir. Zaten bu işe
param var diyerek girenler bir iki sene içerisinde batıyor…” cümlelerini
kurmuştur.
Tablo 7. Yatırımcıların Yararlandığı Kaynaklar

Yararlanılan
Kaynaklar

Bilgi Kaynakları

Maddi Kaynaklar

Tecrübe

4

Öz Sermaye

3

Piyasa Araştırmaları

4

Banka Kredisi

2

Online Araştırmalar

4

KOSGEB
Desteği

2

Arkadaş Tavsiyeleri

2
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Diğer yatırımcıların ise piyasa araştırması yaptıkları dönemde
Türkiye’ye olan talepleri ve gelecekteki yönelimleri araştırdıkları
görülmektedir. Ayrıca interneti bilgi denizi olarak nitelendiren bir
katılımcı istediği her şeyi internet üzerinden bulduğunu belirtmiştir.
Bununla birlikte yatırımcılar arasında iş seyahatlerine katılarak piyasa
araştırması yapan ve fuarlara katılarak acentalar ile iş birliği sağlayanlar da
mevcuttur. İki yatırımcı ise acenta sahibi olan arkadaşlarında tavsiye
aldıklarını, yönetim ve organizasyonlarını bu tavsiyelere göre
şekillendirdiklerini belirtmişlerdir. Yatırımcıların yararlandıkları maddi
kaynaklar ise öz sermaye, banka kredisi ve KOSGEB desteği olarak
sıralanabilmektedir. İki katılımcı yararlandığı maddi kaynaklardan
bahsetmemiştir.
4.7. Yatırımın Yapıldığı Zamanki Piyasa Koşullarına Yönelik
Düşünceler
Yatırım yapılan dönemdeki piyasa koşullarının nasıl algılandığını
ortaya koymak için yatırımcılara “Sizce bu yatırıma başladığınız zamanki
piyasa koşulları nasıldı?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplar
doğrultusunda piyasa koşullarına yönelik değerlendirme kategorileri Tablo
8’de gösterilmektedir.

Piyasa Koşulları

Tablo 8. Yatırım Zamanı Piyasa Koşullarının Algılanması
Önü Açık

1

Stabil

1

Çok Kötü

1

Güzel

2

İyi

1

Orta Derece

1

Fena Değil

1

Yatırımcıların yatırım yapılan dönemin piyasa koşullarına yönelik
kullandığı sıfatlar incelendiğinde iki katılımcının güzel dediği ve bir
katılımcının önü açık, bir katılımcının ise iyi dediği görülmektedir. Ayrıca
katılımcıların bazılarının stabil, orta derece, fena değil diyerek çok iyi
piyasa koşullarından bahsetmedikleri anlaşılmaktadır. Bir yatırımcı ‘Çok
kötüydü. Biz acentayı açmaya gittiğimizde gülmüşlerdi bize. Çünkü
bombaların patladığı bir zamandı. Ama bunun faydasını sonradan gördük.
Yatırım yapılmaz denilen bir zamanda biz yatırım yaptık’ cümlelerini
kurmuştur. Yatırımcının yatırım yaptığı dönemde piyasa koşullarını çok
kötü olarak nitelendirmesi de davranışsal finans açısından bir gösterge
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olarak kabul edilebilmektedir. Bir başka yatırımcı ise 2013’ten süre gelen
ve 2015, 2016, 2017’de Türkiye’nin yaşadığı olumsuz durumlardan
etkilenen turizm sektörünün 2018’de toparlanmaya başladığını ve 2019
yılında ise tam beklenen düzeye geldiğini vurgulamıştır. Ayrıca
yatırımcıların bazıları Türkiye’nin son beş yılda yaşadığı terör saldırıları,
siyasi olaylar ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle istikrarsız bir turizm
sektöründen bahsetmenin mümkün olduğunu dile getirmişlerdir. Bir
katılımcı ise piyasayı “bizim açtığımız dönemde piyasa güzeldi, turizm
güzeldi ve geleceğe dair de güzel ümitlerimiz vardı” sözleriyle
değerlendirmiştir.
4.8. Yatırımcıların Gelecek Dönemlere Yönelik Beklentileri
Yatırımcılara “Bu yatırımı yaparken gelecek dönemlere yönelik
beklentileriniz nelerdi?” sorusu yöneltildiğinde Tablo 9’daki beklentiler
göze çarpmaktadır.

Beklentiler

Tablo 9. Gelecek Dönemlere Yönelik Beklentiler
Kruvaziyerin çok daha iyi olması

1

Yeni pazarların gelişmesi

1

Para kazanmak

1

Rakiplerin önüne geçmek

1

İşletmenin gelişmesi

1

Ciroyu dörde katlamak

1

Yüksek

2

Düşük

1

İyi

1

Yatırımcıların yatırım yaptıkları dönemde gelecek dönemlere yönelik
beklentilerinin genelde olumlu yönde olduğu görülmektedir. Genel olarak
Kuşadası’nda seyahat acentası açan bu yatırımcılardan birinin kruvaziyer
turizmi için yüksek beklentilere sahip olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca
bir süredir durgun seyreden Latin ve Amerika pazarının tekrar canlanacağı
yönünde görüşler belirtilmiştir. Genel anlamıyla yatırımcıların yüksek ve
iyimser beklentiler ile hareket ettikleri rakiplerin önüne geçmeyi
hedefledikleri görülmektedir. Bununla birlikte bir katılımcı cirosunu
yatırım yaptığı dönemden dört katına ulaştırmayı hedeflediğini belirterek
bu hedefe 2019 yılında ulaştığını belirtmiştir. Bu görüşün aksine beklentisi
yüksek olan bir katılımcı bu beklentiyi karşılayamadığını dile getirmiş ve
“Üst üste yaşanan ekonomik krizler, uçak krizi, darbe girişimi, dövizdeki
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dalgalanmalar, seçimler ve en son şimdi çıkan Covid-19 hiçbir yöne
bakmamamı sağlıyor. Beklentim yüksekti ama pek yüksek olamadı...”
şeklinde cümleler kurmuştur. 2019 yılında yatırım yapan bir katılımcı ise
2020’de beklentisinin düşük olduğunu ancak 2021-2022 yılları arasında
Türkiye turizminin çok iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirtmiştir.
4.9. Yatırımcıların Korkuları
Katılımcılara yatırım korkularıyla ilgili bir genel bir de özelde iki soru
yöneltilmiştir. Bunlardan biri “Bu yatırımı yaparken herhangi bir
korkunuz var mıydı?” şeklinde olup genel korkuları derinlemesine
incelenmiştir. Daha sonra özelde “Zarar etme korkunuz var mıydı?”
sorusu yöneltilmiş ve korkularının kaynakları öğrenilmiştir.
Tablo 10. Yatırımcıları Korkuları
Korku
Evet

Hayır

8

1

Zarar Etme Korkusu
Evet

Hayır

7

2

Yatırımcıların genel anlamda bir korkuları var mıydı sorusu
yöneltildiğinde sekiz katılımcının evet şeklinde yanıt verdiği
görülmektedir. Yatırımcılar bu korkunun kaynağı olarak, Asya pazarındaki
cüzi miktarda satılan turları, küresel anlamda yaşanan sıkıntıları,
Türkiye’de yaşanan istikrarsız süreçleri, ülkelerarası yaşanabilecek
çatışmaları, doğal afetleri göstermişlerdir. İkinci yatırımlarını yapan
yatırımcılardan biri ise korkusu olduğunu ancak A şirketine güvenerek B
şirketini açtığını ve A şirketinin B şirketini koruyacağını düşündüğünü
söylemiştir. Yatırımcıların genelinin korkuları olduğu ve en az dört
yatırımcının bu korkuları doğal karşıladığı söylenebilmektedir. “Yeni bir
yatırım her zaman risk taşır” diyen bir yatırımcı ise riskin farkında olarak
yatırımı yaptığını dile getirmiştir. Ayrıca Türkiye’de turizm sektörünün
stratejik konum nedeniyle her zaman riskli olduğunu belirten ve bu durumu
pamuk ipliğine benzeten katılımcılar da mevcuttur. Herhangi bir korkusu
olmadığını söyleyen bir yatırımcı ise, işe hazırlıklı başladığını, düşük
beklenti ile hareket ettiğini, maddi ve manevi anlamda önlemlerini
önceden aldığını dile getirmiştir.
Yatırımcıların özelde yatırımdan zarar etme korkuları sorulduğunda ise
yedi katılımcının evet iki katılımcının ise hayır cevabı verdiği
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görülmektedir. Bir önceki soruya göre paralel cevaplar verilse de zarar
etme korkusunda hayır diyen iki katılımcının genel korku sorusuna evet
cevabı verdiği söylenebilmektedir. Genel anlamda yatırımcılar zarar
etmemek için maliyetleri azaltma yolunda ön adımlar attıklarını
belirtmişlerdir. Bununla birlikte bir yatırımcı zarar riskinin her zaman göze
alınması gereken bir durum olduğunu ve ticaret yaptıklarını belirtmiş ve
herkes kar edecek diye bir durumun söz konusu olmadığını dile getirmiştir.
Zarar etmeyeceğini düşünen bir katılımcı ise “en kötü ihtimalle 2021’den
sonra refaha çıkarız” diyerek kar edeceği yönünde düşüncesini dile
getirmiştir. Bir yatırımcı ise turizmde yaşanacak çok az bir hareketlilikte
bile işlerini yürütebileceğini belirterek zarar etme korkusunun olmadığını
vurgulamıştır.
4.10. Yatırımcıların Zarar Etme Durumundaki Davranışları
Yatırımcılara “Bu yatırımdan zarar etmeniz durumunda ne
yaparsınız?” sorusu sorulduğunda Tablo 11’deki adımlar ortaya çıkmıştır.
Yatırımcıların her birinin zarar durumunda farklı yollar izleyeceği
Tablo 11’de net bir şekilde görülmektedir. Yatırımcıların sadece ikisinin
birinci adımda işletmeyi kapatma düşüncesine sahip oldukları ve farklı
sektörlere yoğunlaşacakları görülmektedir. Üç yatırımcının ise kriz
yönetimine, hataların kaynaklarını aramaya ve sorunların çözümüne
odaklandığı söylenebilmektedir. Bu üç yatırımcıdan ikisi ikinci aşamada
işletmeyi kapatma kararı alacağını, biri ise personel azaltma yoluna
giderek üçüncü adımda işletmeyi kapatma kararı alacağını bildirmiştir.
Bazı yatırımcıların “zararın neresinden dönersek kardır” düşüncesini
benimsedikleri ve bu cümleyi kullandıkları görülmektedir. Bir yatırımcı
kredi çekerek işletmeyi kurtarma çabasını dile getirirken, bir diğer
yatırımcı ise işletmeyi değiştirmeden içerisinde bulunduğu sistemi
değiştireceğini söylemiştir. Bu yatırımcıların herhangi bir zarar
durumunda işletmelerinden vazgeçmeyecekleri ve işleri düzeltmek için
çalışmaya devam edecekleri söylenebilmektedir.
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Tablo 11. Zarar Etme Durumunda Yapılacak Strateji
Katılımcılar

1. Adım

2. Adım

3. Adım

4.Adım

1.
Yatırımcı

Kriz yönetimi

İşletmeyi
kapatmak

-

-

2.
Yatırımcı

İşletmeyi
kapatmak

Sektörde
çalışmaya
devam
etmek

Farklı
sektörlere
yönelmek

-

3.
Yatırımcı

Sorunların
çözümüne
odaklanmak

İşletmeyi
kapatmak

Farklı
sektörlere
yönelmek

-

4.
Yatırımcı

Kredi çekmek

-

-

-

5.
Yatırımcı

Kredi çekmek

İşletmeyi
kapatmak

-

-

6.
Yatırımcı

Yolu
değiştirmeden
sistemi
değiştirme

-

-

-

7.
Yatırımcı

Hataların
kaynaklarını
aramak

Personel
azaltmak

İşletmeyi
kapatmak

Alternatiflere
yoğunlaşmak

8.
Yatırımcı

İşletmeyi
kapatmak

Farklı
sektörlere
yönelmek

-

-

9.
Yatırımcı

Maliyetleri
azaltmak

Kaynakları
satmak

İşletmeyi
kapatmak

Yatırımcılardan birinin ise zarar durumunda ilk adımda maliyetleri
azaltma, ikinci adımda eldeki kaynakları satma ve daha sonra işletmeyi
kapatma kararını alacağı görülmektedir. Bu kararlar varsayımsal ifadeler
olarak görülse de yatırımcıların bazıların işletmelerinden hemen
vazgeçmedikleri ve çaba sarf etme eğiliminde oldukları söylenebilir. Bu
durumda pişmanlıktan kaçınma eğiliminden söz etmek mümkündür.
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4.11. Kazanç ve Risk
Yatırımcılara kazanç ve risk ile ilgili düşüncelerini öğrenebilmek adına
“Çok kazanıp büyük risk almayı mı tercih edersiniz? Yoksa garanti
kazanıp az risk almayı mı?” sorusu yöneltilmiştir.
Tablo 12. Kazanç Noktasında Risk Eşiği
Çok Kazanıp Büyük Risk Alma

Garanti Kazanıp Az Risk Alma

3

6

Yatırımcıların üçünün çok kazanıp büyük risk almayı tercih ettikleri
görülmektedir. Çok kazanıp büyük risk almayı tercih eden yatırımcılardan
biri “Risk her zaman vardır, eğer oynayacaksam büyük oynarım” sözleri
ile bu kararını desteklemektedir. Diğer altı yatırımcının ise garanti kazanıp
az risk almayı tercih ettiği görülmektedir. Bu yatırımcılar “az getirisi olsa
da bizim işimiz devam etsin istiyoruz, adımları yavaş yavaş çıkmaya
çalışıyoruz, biz birden zıplamayı düşünmüyoruz, istikrarlı ve belirli bir
seviyede kazansam daha iyi olur, çok fazlasında gözümüz yok” gibi
cümleler kurmuşlardır. Bu bulgulara göre katılımcıların çoğunun garanti
kazanıp daha az risk alma eğiliminde oldukları ve kayıptan kaçınma
davranışları sergileme ihtimallerinin oldukları söylenebilir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada Kuşadası’nda 2015-2020 yılları arasında Türkiye’de
yaşanan ekonomik, siyasi ve sosyal dalgalanmalara rağmen seyahat
acentası yatırımı yapan yatırımcılar ile görüşülmüş ve yatırım davranışları
davranışsal finans açısından değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılım
gösteren yatırımcıların hepsinin kendilerini güçlü kişilik özellikleri ile
tanımladıkları ve bu kişilik özelliklerine göre kendilerine güvenlerinin
yüksek olduğu görülürken bu yatırımcılardan sadece birinin kadın olduğu
dikkat çekmektedir. Bununla birlikte tüm yatırımcıların 30 yaş üstünde en
az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olduğu söylenebilir. Çalışmada yatırımcı
davranışları aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan
kaçınma ve temsil etme eğilimi kapsamında bulgular elde edilmiştir. Bu
kategoriler altında çalışma bulguları aşağıdaki gibi değerlendirilebilir;
 Temsil Etme Eğilimi: Yatırımcılara yöneltilen bu yatırım fikri nasıl
ortaya çıktı sorusunda elde edilen bulgularda yatırımcıların neredeyse
hepsinin geçmişteki tecrübeleri, çevrelerindeki başarılı yatırım
hikâyeleri referans gösterilmiştir. Bu bulgular da yatırımcıların temsil
etme eğilimi içerisinde oldukları ve kendi yatırımlarına bu unsurun
aracılığı ile inandıklarını göstermektedir.
 Aşırı Güven: Seyahat acentası yatırımcılarının yatırım yapmalarına
etken olan faktörler tecrübe, eğitim, kendine güven ve sermaye olarak
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sıralanabilir. Bununla birlikte yatırımcılara yöneltilen bilgilerine,
yatırımlarına ve kendilerine yönelik güven sorularında yatırımcıların
çoğunun yüksek güven duyduğu görülmektedir. Çoğunlukla bu güvenin
kaynağı olarak eğitim ve tecrübe örnek verilebilir. Yatırımcıların
kendine duydukları bu güven davranışsal finansın önemli bir unsuru
olan aşırı güven altında değerlendirilebilir.
 Aşırı İyimserlik: Yatırımcılara bu unsurun değerlendirilmesi için
sorulan iki soru mevcut zamandaki piyasa koşulları ve gelecekteki
beklentilerine yöneliktir. Mevcut zamanı çoğunlukla iyimser
değerlendirmeyen ve piyasa koşullarının farkında olan katılımcıların
geleceğe yönelik iyi ve yüksek beklentiler içerisinde oldukları
görülmektedir. Çalışmada özellikle ele alınan 2015-2020 yıllarında
yapılan bu yatırımlarda yatırımcıların aşırı iyimserlik gösterme eğilimi
içerisinde olduğu söylenebilir.
 Pişmanlıktan Kaçınma: Yatırımcılara bu unsur kapsamında sorulan
zarar etme durumunda ne yapacaklarına yönelik soruda yatırımların
çoğunluğunun ilk aşamada işletmelerinden vazgeçmeyerek işlerine
devam edecekleri ve işlerini kurtarmak için kriz yönetimi, kredi çekme,
maliyetleri azaltma ve sorunları çözme gibi yollara başvuracağı en son
aşamada işletmelerini kapatacakları görülmektedir. Sadece iki
yatırımcının ilk aşamada işletmeyi kapatacağını bildirmiştir. Bu
sonuçlara göre yatırımcıların çoğunluğunun pişmanlıktan kaçınma
davranışına eğilimli olduğu söylenebilir.
 Kayıptan Kaçınma: Katılımcıların kazanç noktasında risk eşiği
değerlendirildiğinde birçok katılımcının garanti kazanıp az risk alma
eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu sonuç davranışsal finansın önemli
bir unsuru olan kayıptan kaçınma eğilimini yansıtmaktadır.
Yatırımcıların yapmış oldukları yatırım kararlarında davranışsal finans
unsurlarına rastlanıldığı görülmektedir. Gerek kendi kişilik özellikleri
nedeniyle, gerekse tecrübe, eğitim ve kişisel beklentileri ile bu unsurları
yatırım kararlarında barındırdıkları söylenebilir. 2015-2020 gibi turizm
açısından istikrarsız denilebilecek bir dönemde yapılan bu yatırımlarda
yatırımcıların Covid-19’dan kötü etkilendiği ve bu duruma hazırlıksız
yakalandıkları da aşikârdır. Yatırımcıların çoğunun alanında eğitimli
olmakla birlikte geleneksel finanstan uzak hareket etmişler ve davranışsal
finans göstergeleri ile yatırım kararını vermişlerdir.
Turizm yatırımları turizmin hassas yapısı nedeniyle yüksek riski
barındırmaktadır. Bu riski en aza indirebilmek ve öngörüleri
genişletebilmek
adına
öncelikle
yatırımcı
davranışları
değerlendirilmelidir. Yatırımcı davranışları değerlendirilirken doğru
bulgular elde etmek için geleneksel finans ile birlikte davranışsal
finansında ele alınması önem arz etmektedir. Bu çalışmada davranışsal
finansın yatırımcı davranışlarında ne boyutta etkili olduğu

134

gösterilmektedir. Turizm alanında yapılan çalışmalarda birbirinden
ayrılmaması gereken bu iki finans yaklaşımının birlikte değerlendirilmeye
alınması önerilmektedir. Bununla birlikte turizm alanında yapılan diğer
çalışmalarda Ricciardi ve Simon’ın (2000), ortaya koyduğu kontrol listesi
dikkate alınarak davranışsal finansın tüm boyutları incelenebilir.
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1.Giriş
Kilis, Anadolu yarımadasının güney ve güneydoğusunda yer alan, tarih
boyunca özellikle Anadolu’nun güneyindeki kültürlerle iç içe geçmiş bağları
olan önemli bir şehirdir. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri arasında
bir geçiş noktası olma özelliği bulunan şehir, güneyden Suriye sınırı, batı,
kuzey ve doğudan Gaziantep ile çevrilidir (Darkot, 1992: 806-808; Kesici,
1994: 1; Akdemir ve İncili, 2014: 220-247; Eroğlu Bilgin, 2018: 107). Tarih
boyunca birçok farklı medeniyet tarafından işgal ve iskân edilen Kilis, Hz.
Ömer (Eroğlu Bilgin, 2018: 107; Dündar, 1999: 2; Konyalı, 1968: 48-70;
Kilisli Kadri, 1932: 22; Tuncel, 2002: 6) zamanında İslam Devleti tarafından
fethedilinceye kadar Hitit, Asur, Pers, Seleukos, Roma ve Bizans gibi dibi
devletlerin hâkimiyetinde kalmıştır (Kilisli Kadri, 1932: 22; Tuncel, 2002: 67; Eroğlu Bilgin, 2018: 107). 11. yüzyılın sonunda Haçlılar tarafından istila
edilip Urfa (Edessa) Kontluğu’na bağlanmış, yaklaşık yarım asır sonra
Nureddin Zengi tarafından Bizans hâkimiyetinden kurtarılmıştır (Dündar,
1999: 2). Bundan sonra Eyyubi ve Memluk idaresinde kalan şehir, 1516- 1517
yıllarında Yavuz Sultan Selim tarafından Halep’in fethiyle Osmanlı
topraklarına katılmış, (Kilisli Kadri, 1932: 23), Halep eyaletine bağlı bir
sancak olarak Valide Sultanlara Has olarak verilmiş, (Dündar, 1999:3) bazı
dönemlerde mütesellimler1 veya derebeyler2 tarafından idare edilmiştir.
Tarihi süreç içinde değişik topluluklar tarafından iskân edilen şehir,
Osmanlı döneminde özellikle bölgenin idareci aileleri ve şehrin ileri gelenleri
tarafından yaptırılan çok sayıda eserle donatılmıştır. Çalışmamız kapsamında
bu yapılar arasında ayrım yapmaksızın bütün türler detaylıca incelenmiş ve
bünyesinde çini bezeme barındıran eserler kayıt altına alınmıştır. Buna göre,
Kilis’te yer alan beş camide çini bezeme ile karşılaşılmış, diğer yapı türlerinde
ise çini süsleme tespit edilememiştir. Çinilerin teknik ve süsleme özellikleri
Mütesellim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce vali ve mutasarrıflar adına
vergi toplamakla görevli memura verilen addır. Detaylı bilgi için bkz: Özkaya, 2006,
203-204.
2
Bu derebeyler genellikle bölgede tanınan ve Osmanlı öncesi eski yöneticileri olan
aileler olurlardı. Canpolatoğulları şehirde birçok imar faaliyetlerini gerçekleştirmiş
olan bölgenin önemli ailelerindendir. Detaylı Bilgi için bkz; Dündar, 1999: 3, Eroğlu
Bilgin, 2018: 107-108. Akis, 2004: 9-30; Akis, 2015: 391-404. İlgürel, 1993:144.
1
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detaylıca incelenmiş, Osmanlı dönemine ait benzer örneklerden de hareketle,
dönemi içindeki yeri ve üretim noktası hakkında yorumlar yapılmaya
çalışılmıştır.
Son dönemde yapılan bazı çalışmalar dışında3 daha önce Kilis ile ilgili
yayınlanan Sanat tarihi alanındaki çalışmalar şehir monografisi şeklinde ele
alınmış, şehrin tüm eserleri aynı yayında toplandığından yapıların özellikle
çini gibi süsleme unsurlarının detaylarına inilememiştir. Bu eksikliği
gidermek amacıyla yaptığımız çalışmamızı hazırlarken, Osmanlı dönemi çini
sanatının, başkentten zemin kaplama açısından farklılıklar gösterse de ülkenin
güneyine de yayıldığının tespiti ve bilim dünyasına kazandırılması
amaçlanmıştır. Bu bağlamda çini bezemeli Kilis camileri kronolojik sırayla
anlatılmıştır.
2.Tekke (Tekye-Canpolat Paşa) Cami
Kilis’te bulunan en önemli Osmanlı dönemi yapılarından biri olan Tekke
(Tekye-Canpolat Paşa) Camii, Kilis merkezde Tekke Mahallesi Cumhuriyet
Meydanı’nın güneyinde cami, medrese, türbe, hamam ve mevlevi tekkesinden
oluşan külliyenin merkezi ögesidir. Eserin banisi, Kilis Sancağı kendisine
ocaklık/yurtluk olarak verilen Canpolat Paşa’dır. Y. Sultan Selim’in Doğu
seferinden sonra kendisi ile birlikte başkente götürdüğü Emir Kasım Bey bir
süre sonra idam edilmiş, yanında götürdüğü oğlu Canpolat Bey sarayda
alıkonularak müteferrika olarak eğitilmiştir (Akis, 2015: 393, Konyalı, 1968:
424-461; Eroğlu Bilgin, 2018: 107-108). Daha sonra Kilis Sancağı’nın
kendisine ocaklık olarak verilmesiyle şehirde hızlıca imar faaliyetleri başlatıp
yaptırdığı birçok eser ile şehri mamur hale getirmiştir (Dündar, 1999: 19). Bu
imar faaliyetleri arasında en önemlilerinden biri olan Tekke Camii’nin
kitabesi olmamakla birlikte 1553 yılında tanzim edilen orijinal vakfiyenin
1738 ve 1912 yıllarına ait iki kopyasından hareketle 1553 yılında veya çok
kısa bir süre önce inşa ettirildiği düşünülmektedir (Dündar, 1999: 17). 1556
yılında inşa ettirildiği herhangi bir kaynağa dayandırılmadan ileri süren
kaynaklar da bulunur (Kilisli Kadri, 1932: 23-24). Yapının kitabelik kısmı
taçkapıda olmasına rağmen herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Dündar,
kitabenin yerleştirilmemesinin olası nedenleri hakkında da bazı görüşler
ortaya atmıştır. Baninin mütevazilik göstererek kendi adına kitabe yazılmasını
istemediği, bu kitabeyi yazacak kadar yetenekli ustanın bulunamayışı ve son
olarak da 17. yüzyılın başında ortaya çıkan Canpolatoğulları’nın isyanından
sonra tahrip edilmiş olması gibi ihtimalleri sıralamıştır (Dündar, 1999: 17).
Yazar, bu görüşlerin bazılarını eleyerek yapının estetiğine uygun bir kitabeyi
Kilis’in Osmanlı Dönemi’nden kalan en önemli eserlerinden olan Tekke (TekyeCanpolat Paşa) Cami ‘nin çinilerini yayınlayan, çalışmalarını, bilgi birikimini ve
tecrübelerini bizimle paylaşan sn. Doç. Dr. Süreyya Eroğlu Bilgin’e teşekkür ederiz.
3
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yazacak usta bulunamadığı için kitabe konulamadığını belirtmektedir
(Dündar, 1999: 17). Ancak Eroğlu Bilgin, bu görüşler arasında akla en yatkın
olanının baninin mütevazi bir kişiliğe sahip olmasından dolayı kitabeliğin boş
bırakıldığı görüşü olduğunu belirtir (Eroğlu Bilgin, 2018: 109). Fakat
Canpolat Bey’in şehirde yaptırdığı iki hamamda kitabenin olması ve Canpolat
Paşa’nın isminin geçmesi bu görüşle ters düşmektedir. Burada kitabenin
hazırlanıp herhangi bir sebeple yerleştirilemediği veya Canpolatoğulları
isyanından sonra yerinden söküldüğü gibi görüşleri göz ardı etmemek
gerektiği kanısındayız.
Tek kubbeli, kare planlı harim kısmına sahip caminin kuzey yönünde
etrafında medrese hücreleri yerleştirilen avlusu bulunur 4 (Resim: 1). Beş gözlü
olan son cemaat yeri orta ve köşelerde küçük yanlarda daha büyük beş kubbe
ile örtülüdür. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1952, 1962, 1972 ve 1992
yıllarında tamirler geçiren yapı 2016 yılında Suriye’den atılan bir füze
sebebiyle zarar görmüş, 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore
edilmiştir.
Canpolat Paşa Cami, Kilis’te çini süslemenin en yoğun kullanıldığı eserdir.
Caminin Kuzey cephesinde bulunan taçkapının iki yanındaki pencerelerin
alınlıkları ile yapının harim kısmındaki bütün pencere alınlıklarında aynı
teknik ve kompozisyona sahip çini bezeme yer almaktadır. Sıraltı teknikli olan
bu çinilerde beyaz zemin üzerine kobalt mavisiyle kıvrım dallar ile bağlanan
rumi, palmet ve hatayi motifleri görülmektedir. Dört kare çini panonun bir
araya gelip oluşturduğu merkez kompozisyonda dikey ve yatay eksende
hatayiler, çapraz eksende ise rumi ve palmetler işlenmiştir (Eroğlu Bilgin,
2018: 113-114). Kompozisyonun merkezinde rumi ve hatayilerin saplarından
kaynaklanan sekiz kollu bir yıldız içinde gülçe ile baklavalar atlamalı olarak
yer alır. Pencere alınlıklarında yer alan bu çinilerden bazıları zamanla
dökülmüş yerlerine benzer şekillerde üretilmiş panolar yerleştirilmiştir.
Kuzeybatı yönde yer alan pencerenin çinilerinin batı köşesi ile tepedeki iki
karo yenilenmiştir (Resim: 2-3). Doğudaki pencerenin karolarından biri
dökülmüş ve yeri boş bırakılmıştır (Resim: 4). Bu çinilerin de batı köşesinde
dökülen çinilerin yerine yenisi eklenmiştir. Harim kısmındaki pencerelerden
batı yöndeki ikinci pencerenin alınlığındaki çinilerden en alt sıradaki tüm
karolar dökülmüştür. İkinci sırada da iki karo dökülmüş, yerlerine
kompozisyona uyumsuz şeffaf sıraltına çok renk bezemeli iki karo
yerleştirilmiştir. İznik çinileri ile benzerlik gösteren bu iki karo başka bir
yapıdan sökülerek buraya monte edilmiş olmalıdır (Resim: 8). Batı yöndeki
üçüncü pencerenin de alt sırasındaki çinilerin tamamı dökülmüştür. Doğu
Yapı plan itibari ile Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii ile benzerlikler
göstermektedir. Detaylı bilgi için bkz: Denknalbant Çobanoğlu, 2019: 101-140.
4
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yöndeki üçüncü pencerenin çinilerinin dökülen karolarının yerlerine aynı
kompozisyonda fakat rumi ve palmetlerin yeşil renkte verildiği çiniler
yerleştirilmiştir. Doğu yöndeki ikinci pencerede çok sayıda çininin döküldüğü
ve yenilendiği anlaşılmaktadır. Doğudaki birinci pencerede tam ortada yer
alan karonun yerine aynı kompozisyonda yeşil renk bezemeli çini
yerleştirilmiştir (Resim: 9).
Tekke Camii’nin bezemesinde kullanılan bu çinilerin benzerleri Osmanlı
dönemine ait olan başkent yapılarından ziyade yakın sayılabilecek
bölgelerdeki yapılarda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Suriye’de bulunan
yapılardaki çini bezemelerle benzerlikler göstermesi yerel üretim olma
ihtimallerini akla getirmektedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından
yaptırılan Kudüs’teki Kubbet-üs Sahra’nın restorasyonu sırasında eklenen
çinilerin yanında Kubbet-üs Silsile’nin kubbesindeki çinilerde de benzer
kompozisyona rastlamak mümkündür (Eroğlu Bilgin, 2018: 116). Ayrıca
Halep Hüsrev Paşa Camii’nin pencere alınlıklarında, Halep Ulu Cami’nde,
Adana Ulu Camii’nin (Çam, 1998: 25; Demirsar Arlı-Altun, 2008: 157-161;
Tekin, 2008: 397-399; Eroğlu Bilgin, 2018: 119; Dündar, 1999: 13) türbe
girişinde ve Halep’te Canpolat Sarayı’nda (Evi) benzer teknik ve
kompozisyonda çini bezeme ile karşılaşılmaktadır (Tekin, 2008: 399). Bunun
dışında kompozisyon, teknik ve uygulanış yeri açısından bir benzeri de
Antalya Müsellim Camisi’dir (Demirsar Arlı-Altun, 2008: 332).
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Resim: 1. Tekke Cami Genel
Görünüş (Eroğlu Bilgin,
2018)

Resim: 2. Son Cemaat Yeri
Batı Penceresi (T. Polat)

Resim: 3. Son Cemaat Yeri Batı
Pencere Çinileri (T. Polat)

Resim: 4. Son Cemaat Yeri
Doğu Penceresi (T. Polat)

Resim: 5. Son Cemaat Yeri Doğu
Pencere Çinileri (T. Polat)

Resim: 6. Mihrabın İki Yanındaki
Pencere Alınlıklarındaki Çiniler (T.
Polat)
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Resim: 7. Harim Kısmı Batı yön Birinci Sıra Pencere Alınlık Çinileri (T. Polat)

Resim: 8. Harim Batı Yön ikinci Sıra Pencere Alınlık Çinileri
ve Ekleme Çiniler (T. Polat)

Resim: 9. Harim Kısmı Doğu Yön Birinci Sıra Pencere Alınlık
Çinileri ve Ekleme Çiniler (T. Polat)
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3.Şeyh Ahmet (Şeyh Hilal) Cami
Kilis merkezde Çaylak Mahallesi, Şıh Ahmet Caddesi üzerinde yer alan
yapı, zaman içerisinde geçirdiği onarımlarla orijinalliğini yitirmiştir. İ.Hakkı
Konyalı’nın yayınladığı ancak bugün var olmayan kitabeye göre 1631
tarihinde inşa edilen (Konyalı, 1968: 321; Dündar, 1999, 236) caminin
bugünkü planı doğu-batı istikametinde, kıbleye paralel tek sahınlıdır ve
mihrap önü bölümü kubbe ile örtülüdür. Cami 1937 yılında Şerbetçi Hacı
Ahmet adlı bir kişiye satılmış ve çevre halkının yardımıyla tekrar tamir
ettirilerek ibadete açılmıştır. Bu yüzden eser Şeyh Ahmet Cami olarak
bilinmektedir (Dündar, 1999: 236-237). Eserin Minaresi 1643 yılında
Caminin kuzey doğu köşesine inşa ettirilmiştir (Konyalı, 1968: 382; Dündar,
1999: 237). Caminin orijinal olarak kalan tek öğesi olan minare çini süslemeye
sahiptir (Resim: 11). Köşeleri pahlanmış kare kaideli, çokgen gövdeli, tek
şerefeli minareler grubundadır. Minare, gövde başlangıcında bulunan sekiz
kollu yıldız formundaki çini süsleme ve şerefe altındaki mukarnas dizisi
dışında oldukça sade bir özellik göstermektedir. Bu çini süslemenin büyük
bölümü dökülmüş olmakla beraber bazı kısımlarda motifler seçilebilmektedir
(Resim: 12). Yıldızın kollarında ise çok küçük iki parça kalmış ve bu
parçalardaki süsleme maalesef anlaşılamamaktadır. Daha önce yapı hakkında
yapılan çalışmalarda yıldızın sağ ve sol kollarında beşgen şekilleri olduğu ve
bu beşgenlerin içlerinde de daireler olduğu belirtilmiştir. Ayrıca beşgenlerin
içlerinde kahverengi kullanılmıştır denilerek bugün görünmeyen bir renkten
bahsedilmiştir (Dündar, 1999: 236). Başka bir çalışmada da aynı kahverengi
kullanıldığından bahsedilerek geometrik ve bitkisel bezemelere sahip
olduğundan söz edilmektedir (Kesmez, 2019: 89). Bizim yaptığımız
incelemeler sırasında çini panonun sağ ve sol kollarındaki çinilerin neredeyse
tamamına yakını dökülmüş olduğundan buralarda beşgen şekilleri
görülememiştir. Ancak burada dikkat çekmek istediğimiz bir konu da bu
alanlarda beşgenler olduğu belirtilen yayının görsel kısmındaki resimde de
bahsedilen bezeme görülememektedir. Yaptığımız incelemede yıldızın hiçbir
kolunda motif düzenlemesini belli edecek çini kalmadığı görülmektedir.
Ancak yıldızın merkezinde yer alan kare şekilli çini panonun alt tarafında
konturları dalgalı verilmiş yarım eşkenar dörtgen şeklindeki madalyonun
içinde merkezleri kırmızı noktalı rumiler seçilmektedir. Bu madalyonun
(Şemse motifi)5 yarım olarak verilmesi bezemenin aslında devam ettiğini
gösterir. Ayrıca bu motifin sağ üst kısmında sap kısmı yeşil, yaprakları koyu
kırmızı renkte verilmiş, baş aşağı duran bir karanfil motifi görülmektedir. Çini
panonun sol üst kısmında yine baş aşağı duran üç taç yapraklı lale yer
almaktadır. 17. yüzyıl ve sonrasında kalite olarak düşüşe geçen İznik çinileri
İznik Çinilerinde Yer Alan Şemse Motifi Hakkında Detaylı Bilgi İçin bkz: Turan
Bakır, 2005: 96-104.
5
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ile benzerlik gösteren eserin süslemesi bitkisel ağırlıklıdır. Ortadaki kare
şekilli çini, merkezden çakılan kalın bir mıh ve hemen altındaki iki adet çivi
ile sabitlenmiştir. Merkezde bulunan çini ile yıldız kollarında bulunan
kısımlardaki (özellikle alt kol) çinilerde motif olarak birliğin olmaması
birbirlerinden farklı olan bu çinilerin yıldız formu oluşturmak için bir araya
getirildiğini düşündürmektedir.

Resim: 10. Şeyh Ahmet (Şeyh Hilal) Cami Genel
Görünüş (T. Polat)

Resim: 11. Şeyh Ahmet (Şeyh
Hilal) Cami Minaresi ve İşaretli
Alanda Çini Bezeme (T. Polat)

Resim: 12. Şeyh Ahmet (Şeyh Hilal)
Cami Minaresi Çini Detay (T. Polat)
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4.Çalık Cami
Çalık Cami, Kilis merkezde eski ismi Kızılca olan bugünkü Aşıt
Mahallesi’nde yer alır. Yapı üzerinde biri inşa, ikisi tamir kitabesi olmak üzere
üç kitabe bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde yer alan inşa kitabesinde 16821683 yıllarında Hacı Ali tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Daha önceki
çalışmalarda yapının banisinin, 1728 tarihli bir arşiv belgesinden “Çalık
Mehmed Ağa’nın oğlu Hacı Ali” olduğu zikredilmiştir (Dündar, 1999: 169).
Avlunun batısında yer alan kapı üzerindeki ikinci kitabe 1911 yılındaki
tamirata, sonradan eklenen kısmın son cemaat yerindeki ayağın üzerindeki
üçüncü kitabe ise 1960 yılında yapılan tamirata aittir (Dündar, 1999, 172173). İki aşamalı bir inşa sürecine sahip olan Çalık Camii ilk yapıldığında
kıbleye paralel tek sahınlı, mihrap önü bölümü kubbeli, yan bölümleri ise
tonoz ile örtülü ve önünde üç gözlü bir son cemaat yeri olan bir plana sahipti.
Ancak 1960 yılında bu yapının doğu tarafına üç gözlü son cemaat yeri olan
büyük bir kubbeyle örtülü bölüm eklenerek harim genişletilmiştir (Konyalı,
1968: 346-348; Dündar, 1999: 169; Kesmez, 2019: 63). Kuzeyindeki avlunun
üç yönüne yerleştirilen çeşitli hücrelerden oluşan medrese ile birlikte inşa
edilen (Resim: 13) Çalık Cami’nde çalışma konumuz olan çiniler minarede
karşımıza çıkmaktadır.
Caminin Güneybatı köşesinde harim ve avlu kapısıyla bitişik olan minare,
kesmetaştan inşa edilmiş olup, kare kaideli, çokgen gövdeli ve tek şerefelidir.
Kaidenin köşeleri pahlanmış ve bir silme ile çokgen gövdeye geçilmiştir.
Bugün kırık olan bir çini parçası hariç tümü dökülmüş olan çinilerin minarenin
gövdesinde ve şerefe altında yer aldığı kalan izlerden anlaşılmaktadır. Gövde,
alttaki ince, üstteki daha kalın olmak üzere iki adet silme ile üç bölüme
ayrılmıştır. Orta bölümde ana yönlerde üçer kesmetaş bloğu atlamalı olarak
yerleştirilmiş kare şekilli çini yuvaları görülmektedir. Güney yöndeki yuvanın
altında daha büyük ve dikdörtgen şekilli başka bir yuva daha bulunmaktadır.
Gövdenin üst bölümünde, şerefe altında on iki adet farklı boyut, şekil ve
derinliklerde çini yuvaları yer almaktadır. Şerefe altındaki bu yuvalar kare,
dikdörtgen şeklinde olup güney yönde yıldız ve hemen bunun altında yatay
altıgen formundadır. Bu yuvalardaki bütün çiniler dökülmüş olup sadece
gövdenin Güneydoğu yönüne denk gelen bir yuva içinde küçük bir çini parçası
kalmıştır (Resim: 14). Bu çini plakada mavi zemin üzerine beyaz çiçek
motifleri ile bu çiçeklerin arasında uçları sivriltilmiş iri yaprak şekilleri göze
çarpmaktadır. Üst tarafında yarım kalan yaprak motifinden devam eden bir
kompozisyon olduğu anlaşılan çini, sıraltı tekniğinde olup 16. yüzyıla
tarihlenen Victoria and Albert Müzesi’nde bulunan İznik çinileri ile benzerlik
göstermektedir (Güleç, 2016: 67). Minare yüzeyinde kalan tek çini parçasının
yapıya tutturulmasında çivi kullanılmadığı, harç ile tutturulduğu
anlaşılmaktadır.
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Resim: 13. Çalık Cami Genel Görünüş (T. Polat)

Resim: 14. Çalık Cami Şerefe Altında Çini Süsleme Detay (T.
Polat)

Resim: 15. Çalık Cami Minare Şerefe Altında Kurt/Köpek figürü
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5.Tabakhane Cami
Kilis merkez Büyükkütah Mahallesi’nde, Dolappazarı Caddesi üzerinde
yer alan bu Cami de farklı dönemlerde geçirdiği tamirler sebebiyle özgün
haliyle günümüze ulaşamamıştır. Bugün orijinal yapıdan kalan tek bölüm
minaredir. Yapının inşa kitabesi bulunmamaktadır. Ancak Osmanlı
arşivlerindeki belgelerden banisinin Şeyh Gökçe Ferdi olduğu ve bu kişinin
de 1521 tarihinde bölgeye geldiği bilinmekte olduğu için 1521 civarında inşa
ettirilmiş olma ihtimali üzerinde durulmuştur (Kesmez, 2019: 84). Ayrıca
1691 yılında minarenin yaptırıldığı 6 ve minareyi yaptıran Hacı Haydar
Efendi’nin
Camiyi
1694
yılında
tamir
ettirdiği
kitabeden
anlaşılmaktadır.1723, 1725, 1746, tarihli hurufat defterlerinden ve Osmanlı
arşivlerindeki 1743 tarihli vesikadan yapının banisinin Şeyh Gökçe Ferdi
olduğu anlaşılmaktadır (Dündar, 1999: 251). Yapının 1932, 1956-58, 1968 ve
2007 yıllarında tamir edildiği kitabe ve kaynaklardan anlaşılmaktadır
(Dündar, 1999: 251). Cami, avlulu, dikdörtgen planlı ve mihraba paralel iki
sahınlı harim ile beş gözlü son cemaat yeri ve avlunun kuzeyinde çeşitli
hücrelere sahiptir. Ayrıca batı tarafta kadınlar için düzenlenmiş bir de mescid
bulunur.
Kilis’te Tekke Camii’nden sonra bugün üzerinde en çok çini barındıran
yapı Tabakhane Camii’dir (Resim: 16). Yapı üzerindeki çiniler avlunun
kuzeydoğu köşesinde olan minarenin şerefe altı ve külahında yer almaktadır.
Kare kaideli çokgen (onaltıgen) gövdeli, tek şerefeli minareler grubunda yer
alan minare, özellikle külahın dört ana yönünde çini plakalara yer verilmesi
ile ilgi çekicidir. Daha önce yapılan bazı çalışmalarda şerefe altında sekiz adet,
külahta ise dört çini olduğu belirtilmiştir (Dündar, 1999: 251; BebekoğluTektuna, 2008: 64; Kesmez, 2019: 81). Ancak yakın zamanda yaptığımız
inceleme sonunda şerefe altında, biri çok küçük parça olmak üzere beş,
külahta ise üç adet çini panonun varlığı tespit edilmiştir. Çinilerin bazılarında
benzer bezeme özelliklerinin varlığı dikkat çekmektedir. Çinilerin yerleştiriliş
düzeni açısından Kilis’teki diğer yapılarla benzerlik gösteren minarenin
aslında on altı kenarında birer atamalı olarak sekiz adet çininin kesmetaş
blokları üzerine yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Ancak bu çinilerin bazıları
dökülmüş, yerlerine orijinalinde çinilerle atlamalı olarak diğer sekiz cephede
düzenlenmiş çam ağacı benzeri kabartma şekillerin benzerleri yapılmıştır.
Ancak sonradan yapılan çam ağacı benzeri motiflerle orijinalleri arasında da
farklılıklar bulunmaktadır. Çinilerin form ve motif özelliklerine geçmeden
Minarenin bu tarihte yaptırıldığına dair herhangi bir kitabe yapı üzerinde yer almaz.
Ancak daha önceki çalışmalara göre 2007 yılında yapı bir restorasyona girmeden önce
kitabe minare üzerinde yer alıyordu. Fakat bugün bu kitabe bulunmamaktadır.
Ayrıntılı bilgi için bkz: Bebekoğlu-Tektuna, 2008: 64; Kesmez, 2019: 86-87.
6
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önce dikkatimizi çeken başka bir hususu da dile getirmek gerektiğine
inanıyoruz. Kilis camilerinde çini, kare veya dikdörtgen formdaki karolar
halinde, özellikle minarelerin belirli bölümlerine yerleştirilmiştir. Yakın
çevresinde bulunan Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi şehirlerdeki
mimari eserler ile süsleme tekniği açısından benzerlik göstermesi beklenebilir.
Ancak bahsi geçen şehirlerde çok sayıda minare bacini 7 uygulamasıyla bezeli
iken Kilis’te bezeme çini ile yapılmıştır. Ancak Tabakhane Cami minaresinin
Kuzey yönündeki çini panonun doğusunda bir seramik kase/tabak
yerleştirilmek için oyulmuş gibi görülen ve bacini yuvası olabileceğini
düşündüğümüz oyuk bulunmaktadır. Belki de bu örnek Kilis’in tek bacini
uygulaması örneği idi ancak maalesef bu çukur da boştur (Resim: 17).
Minarenin Kuzey cephesinde aslında kare şekilli olduğu anlaşılan çini
panodan çok küçük parça kaldığı için motif analizi yapılamamakla beraber
sıraltı teknikli mavi-beyaz bezemeli olduğu ve bir mıh ile çakıldığı
anlaşılmaktadır (Resim: 17). Minarenin üzerindeki çinilerin tümünde aynı
teknik ve yerleştirilme şekli uygulanmıştır.
Güney cephenin doğu yönünde olan ilk çini pano, bir kompozisyonun
dikdörtgen ve kare parçalarından “T” şeklinde düzenlenerek minareye
yerleştirilmiştir. Mavi zemin üzerinde yer alan hatayi, penç ve lale gibi
motifler kıvrım dallar üzerinde yerleştirilmiştir. Yeşil, kırmızı ve mavi
renklerle bezeli çini pano iki adet merkezden bir mıh ile çakılmıştır. Bu çini
panodan daha önce yerleştirilmiş olan çini pano yok olmuş, onun yerine çini
panolarla atlamalı olarak düzenlenen ikili çam ağacı benzeri motiflerden daha
küçük boyutlu olan yenileri yapılmıştır.
“T” şekilli bu çini panonun güneyinde kare şekilli bir çini daha yer alır. Bu
çininin bezemesinde merkezde madalyon şeklinde ele alınmış iri bir şemse
motifi görülür. Madalyonun içinde karanfil ve lale motifleri atlamalı olarak
işlenmiştir. Panonun köşelerinde çeyrek olarak düzenlenmiş testere dişi şekilli
madalyonlar bulunmaktadır. Çeyrek madalyonların merkezlerinde yeşil renk
uygulanmıştır. Panonun diğer kısımlarında mavi ve kırmızı renk
kullanılmıştır. Bu pano, teknik ve kompozisyon açısından İstanbul III.
İtalyanca kökenli olup aslında “Leğen” manasına gelen “Bacini” terimi, Mimaride
özellikle eserlerin dış yüzeyine hareketlilik kazandırmak ve renk unsuru elde etmek
için, seramik kapların cephelere açılan oyuklara yerleştirilmesiyle elde edilen bir
mimari süsleme tekniğidir. Anadolu Selçuklu Dönemi yapılarında sıklıkla kullanılan
bu tekniğin Osmanlı Döneminde çok seyrek kullanıldığı ancak özellikle Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde yer alan 17. Yüzyıl ve sonrasına ait eserlerde oldukça sık
kullanıldığı görülmektedir. Bacini Konusunda detaylı bilgi ve örnekler için bkz:
Demiriz, 1973: 175-208; Orhanlı, 2018.
7
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Mustafa Türbesi ve Topkapı Sarayı Hırka-ı Saadet dairesi şadırvanlı sofada
yer alan İznik çinileri ile yakından benzerlik göstermektedir (Demirsar ArlıAltun, 2008: 118-329).
Minarenin Güneybatı yüzündeki diğer bir çini pano tahrip olmasına
rağmen süslemesi seçilebilmektedir. Buna göre; kıvrık dallar üzerindeki
hançer yaprakları ile penç ve hatayi motiflerinden oluşan bir bezemeye sahip
olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 19). Benzer düzenlemeli İznik çinilerine
İstanbul Ramazan Efendi Cami harim kısmındaki pencere aralarında yer alan
çinilerde görmek mümkündür (Demirsar Arlı-Altun, 2008: 259).
Minarenin Batı yönünde yer alan panonun motif ve teknik açısından
benzeri külahta yer almaktadır. Kompozisyonun merkezinde iri bir madalyon
hafif yatay olarak ele alınmış ve içi Çin bulutunu anımsatan rumilerle
doldurulmuştur (Resim: 20). Köşeler, karşılıklı çeyrek olarak ele alınmış rumi
ve Çin bulutları ile bezenmiştir.
Külahın Güney yüzünde yer alan çini sıraltı teknikli olmasına rağmen
motif açısından farklılık gösterir. Yeşil ve mavinin ana renk olarak
kullanıldığı çinide üst tarafta yer alan motifler pano tahrip olduğu için tam
çözülemese de bitkisel bir bezeme olduğu seçilebilmektedir (Resim: 21). Alt
tarafta yer alan beş yapraklı iri çiçek motifi Osmanlı dönemi özellikle İznik
çinileri içinde rastlanmayan bir özellik sergilemektedir. Renk ve motif olarak
diğer panolardan farklılık gösteren bu çininin sonradan yapılan bir restorasyon
veya tamir sırasında eklendiğini düşünmekteyiz.
Külahın Güneydoğu yönünde diğer örneklere göre daha ince, uzun
dikdörtgen şekilli bir pano yer alır. Devam eden bir kompozisyonun parçası
olduğu anlaşılan çininin üst tarafında yarısı görülen iri bir madalyon bulunur.
Alt tarafta ise çeyrek şekilli, konturları testere dişi biçiminde olan bezeme yer
alır. Motiflerin verilişi ve formları ile minarenin Güneydoğu yüzündeki pano
ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.
Külah kısmındaki son çini Kuzey cephede yer almaktadır. Kare şekilli olan
panoda Halep ve Adana (Yıldırım, 2010: 707) örneklerinin yanı sıra Tekke
Cami çinilerinin kompozisyonu ile benzeşen, merkezde içi yeşil renkte
dolgulu iri bir madalyon yer almaktadır. Bir köşesinden kırılan çininin
köşelerinde iki yana açılan rumilerle bezeme yapılmıştır.
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Resim: 16. Tabakhane Cami
Avlu Kapısı ve Minare (T. Polat)

Resim: 17. Minare Şerefe Altı Kuzey Yöndeki
Kırık Çini (T. Polat)

Resim: 18. Şerefe Altında
Güneydoğu Yöndeki Çiniler (T.
Polat)

Resim: 19. Şerefe Altında Batı Yöndeki
Çiniler (T. Polat)

Resim: 20. Minare Külahı Güney Yöndeki Çini (T. Polat)

Resim: 21. Minare Külahı Batı Yöndeki Çini (T. Polat)
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6.İbrahim Efendi Medresesi Cami (Mehmed Paşa Cami)
Kilis merkezde Büyükkütah mahallesine bağlı Mehmet Paşa Sokak’ta yer
alan yapı birkaç farklı döneme ait inşa sürecine sahip olduğu için farklı
isimlerle anılmaktadır. İbrahim Efendi Cami ve Medresesi’nin banisinin, 1719
yılına ait vakfiyesinden, 1724, 1730, 1732 yıllarındaki hurûfât defterlerindeki
kayıtlardan ve 1733 yılına ait arşiv belgesinden ”el-Hac İbrahim Efendi ibni
el-Hac Mustafa” olduğu bilinmektedir (Dündar, 1999: 269-270). İbrahim
Efendi Cami ve Medresesi’nin tarihi kesin olmamakla birlikte inşalarından bir
süre sonra büyük zarar gördükleri ve Halep Valisi Mehmed Paşa tarafından
1831 yılında ihya edildikleri bilinmektedir. Bu bilgiler bugün sadece minare
ile birlikte ayakta kalabilmiş kapının üzerindeki kitabede yer almaktadır.
Ayrıca daha önce yapılmış araştırmalar sırasında bulunan 1832 tarihli arşiv
belgesi de kitabeyi doğrulamaktadır (Dündar, 1999: 270). Yine daha önce
tespit edilen arşiv belgelerinden hareketle İbrahim Efendi Cami ve
Medresesi’nin Mehmed Paşa tarafından yıktırılarak yerine kıble yönüne
mescid yerleştirildiği, diğer yönlerinde yirmi hücre, dershane, kütüphane
bulunan, çarşı tarafında giriş kapısı ve minaresi ile avlusunda havuzu olan bir
medrese inşa ettirildiği anlaşılmaktadır (Konyalı, 1968: 371-372). Mehmed
Paşa tarafından yaptırılan cami ve medreseye ait iki adet kitabe bulunur ki;
bunlardan biri Kilisli Hicaz Dündar Kuloğlu isminde Kilisli bir vatandaş
tarafından İ. Hakkı Konyalı’ya verilmiş ve Konyalı bu kitabeyi yayınlamıştır
(Konyalı, 1968: 369; Bebekoğlu-Tektuna, 2008: 72, Kesmez, 2019: 117-118).
Diğer kitabe de kapının üzerinde yer alır. Her iki kitabe de yapının 1831-32
yılında Mehmed Paşa tarafından inşa ettirildiğini bildirmektedir. Bu kitabeler,
arşiv kayıtları ve araştırmalardan yola çıkarak 1719 yılı öncesinde İbrahim
Efendi tarafından inşa edilen yapı yıkılmış, 1831 yılında Mehmed Paşa
tarafından tekrar inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ancak Mehmed Paşa
tarafından yaptırılan bu cami ve medrese de yıkılmış, günümüze sadece güney
yönde bulunan taçkapısı ve minaresi kalmıştır (Resim: 22).
Çalışmamız kapsamındaki çini bezemeler yapının bugün ayakta olan
minaresinin şerefe altında yer almaktadır. Yıkılmış olan yapının güneyinde
taçkapı ile organik bağı bulunan minare, kare kaideli çokgen (onikigen)
gövdeli, tek şerefeli minareler grubundadır. Eserin petek ve külah kısımları
zikzak şeklinde yivlidir. Kesmetaştan inşa edilen minarenin kaide kısmı
köşelerde pahlanmıştır. Kaidenin güney cephesinde zeminden taşıntı yapan
altı kollu yıldız bulunur. Daha önceki çalışmalarda minarenin gövdesinde
hiçbir süsleme unsuru olmadığı belirtilmişse de (Dündar, 1999: 271; Kesmez,
2019: 116) kuzey cephesinde gövde başlangıcında ve biraz daha üzerinde
kesmetaş bloklarının üzerinde kazımalar ile iki veya üç palmetin ters ve düz
şekilde işlendiği görülmektedir. Bunların dışında gövde süslemesizdir.
Minarenin süsleme yoğunluğu şerefe ve şerefe altındadır. Şerefe altında dört
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sıra olarak ele alınmış süsleme oldukça kaliteli bir işçilik sergiler. En altta on
ikigen gövdenin her bir yüzünde dörderli olarak ele alınmış ters-düz
yerleştirilen palmet dizileri bulunur. Bunun üzerindeki ikinci sırada her
cephede birbirlerinden farklı olmak üzere altlı üstlü iki rozet düzenlemesi
bulunur. Üçüncü sıra çinilerin bulunduğu sıradır. En üstteki dördüncü sıra ise
mukarnas dizilerinin bulunduğu bölümdür.
Minarenin çini bezemeleri aşağıdan yukarı doğru dört sıra halinde
düzenlenen şerefe altı tezyinatının üçüncü sırasında karşımıza çıkmaktadır.
Bu sıra içinde yer alan çini plakalar, gövde başlangıcında ve şerefe altında yer
alan palmet düzenlemeleri ile benzer palmet sıraları ile atlamalı olarak
yerleştirilmiştir. Buna göre; onikigen gövdenin her yönünde bir sıra kabartma
şeklinde ikili ters-düz palmete, bir sıra da çini plakalara ayrılmıştır. Bahsi
geçen çiniler gövdenin altı yüzüne yerleştirilmiştir. Her bir yüzde
birbirlerinden farklı, sıraltı teknikli altı plaka görülmektedir. Minarenin kuzey
cephesinde yer alan birinci çini plakada kıvrım dallar üzerinde yer alan hançer
yaprakları ile bağlanmış olan penç motifleri göze çarpmaktadır. Penç
motifinin merkezinde ve kıvrım dalların kenarlarında soluk kırmızı renk
kullanılmıştır (Resim: 23). Çini plakanın oturtulduğu kısım plakanın şekline
göre oyulmuştur. Üst tarafından kırılarak üçgen bir şekil alan çininin oturduğu
alanın üst kısmı da üçgen şeklinde oyulmuştur. Bu da bu çini plakanın
yerleştirilmek için kullanıldığında da kırık olduğunu akla getirir. Bu örneğin
batı yönünde kalan ikinci plakanın merkezinde yatay bir şerit halinde verilmiş
ve devam ettiği anlaşılan üç taç yapraklı lale motifi görülmektedir. Lalenin üst
hizasında geçme motifi yer alır. Geçme motifinin de üstünde kırıldığı için tam
anlaşılamayan fakat ince kıvrık dalları seçilebilen süslemenin devam ettiği
anlaşılır (Resim: 23). Bu sebeple bu çini plakanın da yapıya özel olarak
üretilmediği düşünülmelidir. Güneybatı yöne denk gelen kısımdaki üçüncü
çini plaka bir önceki plakanın üst kısımdan kırık olan parçası olduğunu
düşünmemize sevk eden özelliklere sahiptir. İkinci plakanın kırık olan üst
tarafındaki geçme motifi ve geçmenin üzerindeki mavi zeminli bitkisel
unsurların çok yakın benzeri bu parçanın alt kısmında bulunur. Çini, mavi
zemin üzerinde beyaz ve yeşil renk düzenlemesi ile İznik çinileriyle benzerlik
gösterir (Resim: 24). Kıvrım dallar üzerinde rumi ve penç motiflerinin yer
aldığı bu çini plakanın da devam ettiği anlaşılmakta ve bir yapıdan sökülmüş
olma ihtimali yüksek gibi görünmektedir. Bu örneğin yanındaki dördüncü
plaka minaredeki en büyük çinidir. Diğer çiniler kesmetaş bloğunun ortasına
denk gelecek bir alana yerleştirilmişken bu plaka tüm taşı kaplayacak şekilde
yatay olarak yerleştirilmiştir (Resim: 26). Alt tarafında herhangi bir bezeme
olmayan çininin üst tarafında geçme motifleri görülmektedir. Geçme
motiflerinin üzerinde mahiyeti anlaşılamayan süslemeler bu plakanın da
kırılarak buraya yerleştirildiğini düşünmemize sebep olmuştur. Güney yönde
bulunan beşinci çini, kuzey yöndeki örnek ile benzemektedir. Bu plakada da
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kıvrım dallar üzerinde yer alan hançer yaprakları ile penç motifleri
görülmektedir (Resim:25). Plakanın doğusundaki altıncı çininin büyük
çoğunluğu dökülmüş, kalan kısımlarından bezeme tahlili yapılamasa da yine
sıraltı teknikli ve bitkisel bezemeye sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Mehmed Paşa (İbrahim Efendi) Cami minaresinde yer alan bu çinilerin bu
yapıya özel olmadığını, muhtemelen çevrede yıkılan başka bir yapıdan
sökülerek buraya getirilmiş olduğunu düşünmekteyiz. İki farklı yöne
yerleştirilen çini plakalarda birbirine benzeyen veya birbirinin devamı olarak
düşünülebilecek çini plakaların bulunması da bu düşünceyi desteklemektedir.
Osmanlı mimarisinde kullanılan çinilerde karşımıza çıkan çivi ile tutturma
yöntemi Mehmed Paşa Cami’ndeki çinilerde karşımıza çıkmaktadır. Bütün
çiniler merkezlerinden çakılan bir mıh ile sabitlenmiştir. Güneydoğu Anadolu
camilerinin özellikle minare süslemelerinde görülen bacini uygulamalarında
da mıh ile sabitlenmiş örneklerle karşılaşılmaktadır8.

Resim: 22. Mehmed Paşa Cami Taçkapı ve Minare Kaidesi (T.
Polat)

Resim: 23.Minare Şerefe Altında Kuzey Yöndeki Çiniler (T.
Polat)

Bölgedeki yapılarda yer alan bacinilerdeki mıh uygulamaları için bkz: Orhanlı, 2018:
132, 133, 194, 195, 292-294)
8
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Resim: 24. Minare Şerefe Altında Güneybatı Yöndeki Çini (T. Polat)

Resim: 25. Minare Şerefe Altında Güney Yöndeki Çini (T.
Polat)

Resim: 26. Minare Şerefe Altında Güneybatı Yöndeki
(Sağda) Çini (T. Polat)
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7.Değerlendirme ve Sonuç
Kilis’te çok sayıda Osmanlı Dönemine ait mimari eser bulunmaktadır. Bu
eserlerde özellikle taş süsleme dikkat çekicidir. Mimari dekorasyonda
kullanılan çiniler ise nispeten daha sınırlı sayıda yapıda karşımıza
çıkmaktadır. Çalışmamız kapsamında 2020 yılının mayıs ve temmuz
aylarında incelemelerde bulunduğumuz şehirde, bünyesinde çini bezeme
bulunan yukarıda anlatılan beş adet camiye ulaşılmıştır. Tekke Cami dışındaki
yapılarda çini süslemelerin daha çok minare gövdesi ve şerefe altında
yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan
Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep’teki birçok caminin minarelerinde
özellikle şerefe altlarında yer alan “bacini” düzenlemeleri de bölgede
minarelerdeki bezeme anlayışının benzerliklerine örnektir. Ancak Kilis
yapıları, minarelerinde bacini (seramik kâse-tabak) yerine çininin
kullanılması yönüyle bölgedeki diğer şehirlerde yer alan yapılarla
ayrışmaktadır. Yalnızca Tabakhane Cami minaresinin Kuzey yönündeki çini
panonun doğusunda bacini yuvası olduğunu düşündüğümüz oyuk
bulunmaktadır. Ancak maalesef buradaki bacini de çiniler gibi dökülmüştür.
Ayrıca Osmanlı dönemi eserlerinden olan, plan ve süsleme açısından Kilis
Tekke Cami ile benzeşen Halep Hüsreviye Cami’nin minare şerefesinin
altında çini karolarla bezemeler yapılması, bu geleneğin Suriye ile ortak
bağlara sahip olduğunun ispatıdır. Ancak burada Hüsreviye Camii’nin de bir
Osmanlı Dönemi eseri olduğunu ve Osmanlı mimari anlayışına uygun olarak
inşa edildiğini unutmamak gerekir. Fakat yine de genel şema ve plan itibariyle
Osmanlı sanat anlayışı içinde olan bölge yapılarında yerel özelliklerin
varlıklarını da göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyiz. Bu anlamda Kilis’e
komşu olan illerde minare süslemeleri daha çok “bacini” ile yapılırken
özellikle Halep’e çok yakın bir bölge olan Kilis’te mimari ve süsleme alanında
güneyli etkilerin daha çok hissedildiği söylenebilir.
Kilis camilerinde kullanılan çinilerin tümü sıraltı tekniği ile üretilmiştir.
Bu çinilerin üretim yeri sorunu önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tekke Cami çinilerinin dışındaki yapıların minarelerinde bulunan çini
panolarının neredeyse tümünün İznik üretimi olduklarını düşünmekteyiz.
Yalnızca Tabakhane Cami’nin minare külahının Güney yüzünde yer alan
sıraltı teknikli panoda yeşil ve mavi ana renk olarak kullanılmış, üst tarafı
tahrip olan örneğin alt tarafında yer alan beş yapraklı çiçek motifi ile Osmanlı
dönemi özellikle İznik çinileri içinde rastlanmayan bir kompozisyon ve renk
düzeni sergilemektedir. (Resim: 20) Çalık Camii’nin minaresinin şerefesi
altında kalmış küçük parçanın Osmanlı dönemi 16. yüzyıla ait İznik çinileri
ile benzerliği dikkat çekicidir. Mavi zemin üzerine yeşil ve beyaz renklerle
bezemenin yapıldığı çininin buraya sonradan eklendiği, yanındaki kırık
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kesmetaş bloğuna göre orantısız olan bir kesmetaş üzerine yerleştirilmesinden
de anlaşılmaktadır.
Çalık Camii’ni incelememiz sırasında daha önce bu bölgede çalışma
yapmış araştırmacıların gözlerinden kaçmış olan bir detay dikkatimizi
çekmiştir. Minarenin şerefe altında yer alan ikinci sıra mukarnas dizisinin
birinde köpek veya kurt kafası şeklinde kabartmalı bir figürün yer aldığı
görülmüştür (Resim: 15). Osmanlı Dönemi kapsamında yaptığımız inceleme
sonunda hiçbir yapıda benzer şekilli herhangi bir figür düzenlemesine
rastlanmamıştır. Minarenin şerefe altında böyle bir figürün verilmesi oldukça
ilginç olmakla beraber bu örneklerin en yakın benzerlerine Diyarbakır
evlerinde insan ve hayvan başı şeklindeki süslemelerde rastlanabilir (Baş,
2010, 315; Haspolat, 2015, 12, 119). Selçuklu ve Beylikler Dönemi
Anadolu’sunda figürlü bezemeye sahip çok sayıda eser bulunmasına rağmen
Osmanlı Döneminde süsleme anlayışındaki soyutlama isteğiyle birlikte
figürlü bezeme mimaride tercih edilmemiştir (Aslan, 2019, 295; Altın, 2019,
180). Özellikle dini mimari kapsamında Çalık Camii ile çağdaş olan 17. yüzyıl
Osmanlı eserlerinde figürlü bezeme örneğini görememekteyiz. Bilindiği gibi
mimaride kullanılan figürlü süslemelerin tılsım veya yapıyı kötülüklerden
koruma amacı ile düzenlendiği düşünülmektedir (Baş, 2010, 315). Bu
bağlamda minareyi yapan ustanın da benzer şekilde bu kurt veya köpek
kabartmasını işlediği düşünülebilir. Ancak minarenin şerefe altında küçük ve
aşağıdan bakılınca fark edilmesi olanaksız bir şekilde tasarlaması ustanın figür
konusunda çekincelerinin olduğunu düşündürmektedir.
Bölgede Ermeni ustaların yaşadıkları ve bazı yapılarda çalıştıkları
bilinmektedir. Örneğin 19. yüzyılda Gaziantep’te mimari yapı işlerinin
çoğunluğunun Ermenilerin elinde olduğu belirtilmektedir (Güllü, 2009, 4445). Bu demografik yapının Kilis ve Adıyaman’da da benzer şekilde olduğu
düşünülebilir. Örneğin; Adıyaman Sofraz’da (Üçgöz) Öksüz Minare olarak
bilinen caminin minaresinde yaptığımız çalışmalar sırasında minare
kapısından girildiğinde dört basamak yukarıda bir kitabe kartuşu içinde
Ermenice “Avedis (Müjde-Müjdeleyen)” ismi veya yazısı ve hemen yanında
“Hagop” isminin taşa kazındığını tespit ettik. Orijinalliği konusunda bazı
şüphelerimiz olsa da daha geç bir tarihte yapılmış olması bile bölgede Ermeni
taş ustalarının varlığının ispatlarındandır. Ancak bunun bir kitabe şeklinde
düzenlenmiş olması orijinal olma ihtimalini güçlendirmektedir. Böylelikle
Güneydoğu Anadolu’da Ermeni ustaların varlığı bilinmekle beraber Çalık
Cami ustalarından birinin de Ermeni olması kesin olmamakla birlikte ihtimal
dahilindedir.
Mehmet Paşa Camii’nin çini süslemeleri de minarenin şerefe altında yer
almaktadır. Sıraltı tekniğinde olan bu çiniler de üslup açısından İznik üretimi
çinilerle benzeşmektedir. Şeffaf sıraltına çok renk bezemeli olan çini
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karolarda kullanılan kırmızı rengin 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra
bozulmaya başlayan be kahverengiye kayan bir renk tonuna sahip olduğu
görülmektedir (Şahin, 1993: 50-52; Şahin, 1998: 84-90). Yapının minaresinde
kuzey yönde bulunan sıraltına çok renk bezemeli örnekte kullanılan soluk
kırmızı renk de çininin 17. yüzyıl İznik çinileri ile benzerliğine işaret
etmektedir. Ayrıca kırık olan bir çini karonun oturtulduğu alan, çininin
kırıldıktan sonra aldığı forma göre oyulmuştur. Bu da çini karonun bu yapı
için özel olarak üretilmediği daha sonradan buraya getirilerek yerleştirildiğini
göstermektedir. Ayrıca, yapı üzerindeki diğer çinilerin birbirlerinden farklı
kompozisyon ve renk düzenine sahip olması da bu düşünceyi
desteklemektedir. Diğer yönlerde bulunan mavi-beyaz düzenlemeli çiniler de
16. yüzyıl İznik çinileri ile kompozisyon ve teknik açısından benzerlikler
göstermektedir.
Tabakhane Camii, üzerinde çok sayıda çini karo ile süsleme yapılan
minareye sahiptir. Orijinalinde şerefe altında sekiz, külahta dört adet çini
karonun olduğu belirtilen yapıda bugün şerefe altında beş, külahta ise üç adet
çini kalmış, diğerleri dökülmüştür. Teknik, üslup ve kompozisyon açısından
İznik çinileri ile benzerlik gösteren çinilerin tümü sıraltı tekniğindedir.
Minarenin Batı yönü ile külahta yer alan şeffaf sıraltına çok renk bezemeli
çini karolarda benzer süslemeler yer almakla beraber bu karoların köşelerinde
yer alan rumi motiflerinin düzenlemesi Tekke Cami çinilerindeki
kompozisyonu anımsatmaktadır. Külahın Güney yönünde yer alan karoda
diğer çinilerden farklı renk ve motif düzenlemesi bulunmaktadır. Bu çini
karonun İznik çinileri ile benzerliği bulunmamakla beraber üzerinde bulunan
iri motifli düzenleme ile 19.-20. yüzyıl Kütahya çinisi olabileceği
kanısındayız.
Şeyh Ahmet Cami bünyesinde bulundurduğu çini düzenlemesi ile ilgi
çekicidir. Özellikle Selçuklu dönemi saray çinilerinde karşımıza çıkan yıldız
formundaki düzenleme (Arık, 2000: 13-37, 73-164) yapının minare
gövdesinde uygulanmıştır. Şeffaf sıraltına çok renk bezemeli olan örnekte
kompozisyon ve teknik özellikleri ile İznik üretimi çiniler ile benzerlikler
gösterir.
Tekke Cami dışındaki bu camilerin bezemelerinde kullanılan çinilerin
teknik, üslup ve kompozisyon açısından İznik çinileri ile benzerlikler
göstermesi ilgi çekmektedir. Çünkü İznik ile aralarında bulunan mesafe, bu
küçük çini parçalarının gönderilmesinin çok mantıklı olmayacağı bir
uzaklıktadır. Ayrıca aynı yapı üzerinde birbirlerinden farklı renk ve
kompozisyon özellikleri gösteren çinilerin bulunması, bu çinilerin başka
yapılardan sökülerek bu yapılara nakledildiklerini düşündürmektedir.
Muhtemelen üzerinde yoğun biçimde çini süslemesi olan bir veya daha fazla
yapının yıkılmasından sonra elde kalan bu çiniler şehrin farklı camilerine
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yerleştirilmiş olabilir. İznik dışında yapılara bu çinilerin getirilebileceği en
yakın çini üretim merkezi olarak Diyarbakır görülebilir. Yapılan araştırmalar
sonucunda Diyarbakır’da İznik çinilerine benzeyen çinilerin üretildiği
bildirilmektedir (Öney, 1976: 63; Ünal, 1999: 105; Raby, 1977/78: 430-459;
Necipoğlu, 2013: 625-633: Yıldırım, 2005: 129; Çığ, 2014: 18). Diyarbakır’da
bulunan ve çini süslemeye sahip eserlerdeki düzenlemeler ile Kilis
camilerindeki çini bezemeler arasında bir benzerlik tespit edilememiştir. Bu
anlamda Çalık Cami, Mehmed Paşa Cami, Tabakhane Cami ve Şeyh Ahmet
Cami’nde yer alan çinilerin İznik üretimi olduklarını söylenebilir. Sadece
Tabakhane Cami’nin külahında yer alan diğer örneklere göre daha büyük olan
karonun Kütahya üretimi olma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Kilis’te yer alan bu camilerin dışında önemli boyutta çini bezemeye sahip
olan Tekke Camii’nin çini düzenlemesinde üslup ve kompozisyon açısından
farklılıkların yanında çinilerin yerleştirildiği alanlar ile de diğer yapılardan
ayrılır. Diğer bütün yapılarda çiniler minarenin çeşitli bölümlerinde yer
almasına rağmen Tekke Camii çinileri Kuzey cephede ve harimde yer alan
pencerelerin alınlıklarında karşımıza çıkmaktadır. Mavi-beyaz bir
düzenlemeye sahip olan bu çinilerin astarlarındaki kremsi renge yakınlık ve
bezmelerindeki boya akıntıları kalite anlamında İznik çinilerine göre daha
aşağıda olduklarını düşündürmektedir. Zaman içinde tahrip olmuş ve
dökülmüş karoların yerlerine yenisi yerleştirilmiştir. Bu yeni çinilerde de asıl
kompozisyona sadık kalındığı görülmektedir. Ancak harimin batı yönündeki
ikinci sıra penceresinin alınlığındaki çinilerden iki karo dökülmüş ve yerlerine
şeffaf sıraltına çok renk bezemeli İznik çinileri ile benzerlik gösteren iki karo
yerleştirilmiştir. Bu da diğer dört yapıda değindiğimiz çinilerin bu yapılara
özel olarak tasarlanmadığı başka yapılardan sökülerek bu eserlere
yerleştirildiği fikrini desteklemektedir. Çünkü Tekke Camii’nin çinileri bu
yapı için özel tasarlanmış belirli bir teknik, üslup ve kompozisyon birliği
sergilemektedir. Bu eklenen iki pano da muhtemelen zarar gören veya yıkılan
bir yapıdan bu camiye nakledilmiş olmalıdır.
Tekke Camii’nin pencere alınlıklarında görülen bu çinilerin benzerlerinin
Halep Ulu Cami (Zekerriya Türbesi), Adana Ulu Cami, Halep Hüsrev Paşa
Cami ve Halep Canpolat Sarayı’nda bulunması bizi bölgedeki yerel üretime
yönlendirmektedir. Kudüs’te yer alan Kubbet-üs Sahra ve Kubbet-üs Silsile
gibi eserlerde yer alması bu üretimin kapsamlı olduğunu göstermektedir.
Necipoğlu tarafından dile getirilen Kudüs ve Halep yapılarının çinilerindeki
bu benzerlik, bu çinilerin Kudüs üretimi ya da Kudüs’ten getirilen ustaların
üretimi olduğuna kesin bir delil olarak düşünülemez. Eroğlu Bilgin, Kudüs ile
Halep arasındaki 3214 km’lik uzaklığı da belirterek bunun pek mümkün
olmadığını belirtir (Necipoğlu, 2013: 633; Eroğlu Bilgin, 2018: 120). Bu
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konuda Eroğlu Bilgin ile aynı düşünceyi paylaşmaktayız. Tekke Camii’nde
bulunan çinilerin benzerlerinin Kudüs dışında Suriye’de Halep’teki yapılarda
bulunması özellikle Halep yakınlarında üretilmiş olma ihtimallerinin daha
yüksek olduğunu düşündürmektedir. Kilis açısından düşündüğümüzde de
İznik veya Diyarbakır’dan çini getirilmesinden ziyade aralarında yaklaşık 60
km gibi kısa bir mesafe olan Halep veya çevresinden getirilmesi daha akla
yatkın görünmektedir. Suriye’de bahsedilen bölgede bugüne kadar bir çini
üretim merkezi tespit edilememiştir. Suriye’nin içinde bulunduğu savaş
koşulları dikkate alındığında yakın zamanda tespit edilemeyeceği de
görülmektedir. Ancak ileride yapılabilecek kazı veya araştırmaların bu
konuyu aydınlığa kavuşturacağı görüşündeyiz. Bütün bu bilgiler göz önüne
alındığında Tekke Cami çinilerinin çevredeki (Anadolu/Suriye) yerel
atölyelerde üretildiği, diğer yapılardaki çinilerin ise İznik üretimi olduklarını
söyleyebiliriz.
Çalık ve Tekke Camileri dışında Kilis camilerinde bulunan çinilerin
yapılara çivilerle tutturuldukları görülmektedir. Adıyaman, Urfa ve Gaziantep
gibi şehirlerde bulunan minarelerdeki bacini düzenlemelerinde de seramik
kase veya çanakların merkezlerinden yerleştirilen çivilerle tutturuldukları
görülmektedir. Osmanlı dönemi çinili yapılar incelendiğinde çinilerin
yerleştirilmesinde farklı tekniklerin uygulandığı anlaşılmaktadır. Genel olarak
harç veya sıva yardımıyla bulundukları alana yerleştirilen çinilerin yanında,
belirli kısımlarından çakılan çivilerle tutturulan çiniler de bulunmaktadır.
İznik kazılarında elde edilen örneklerden, üretim esnasında bu çiviler için
delikler açıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca çiniye parçalanmadan sonradan çivi
çakmanın da oldukça zor olduğu bilinmektedir (Demirsar Arlı, 2007: 501514; Demirsar Arlı-Altun, 2008: 55-63). Ancak Mehmed Paşa Camii’nin
minaresinin Güneydoğu yönüne yerleştirilen çininin çivi çakılan kısmındaki
tahribat bu çinilerin çivilerinin sonradan çakıldıklarını düşündürmektedir.
Ayrıca bu çinilerin bahsi geçen yapılara özel olarak yapılmadıkları da
düşünüldüğünde çivilerin sonradan çakılma ihtimalleri artmaktadır.
Tabakhane Cami’nin minaresinin Kuzey yönünde çoğu dökülmüş küçük
parça çininin dökülmemesi için en köşeden çivi ile tutturulduğu
görülmektedir. Çini karoyu köşeden tutturmanın mümkün olmayacağı
düşünüldüğünde de bu çivilerin sonradan çakıldığı sonucu çıkmaktadır.
Kilis camilerinde kullanılan çinilerin verilişi ile özellikle Osmanlı
dönemindeki diğer yapıların çini düzenlemesi arasında farklılıklar vardır.
Özellikle 16.-17. yüzyıllarda inşa edilmiş Osmanlı yapılarındaki çini
düzenleme yapıların ya tümünü ya da mihrap duvarı gibi belirli bir bölümünü
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kaplayacak boyutlarda ve kompozisyonlarda ele alınmıştır9. Ancak Kilis
camileri arasında bu tarife uyan tek yapı Tekke Cami’dir. Zaten plan ve
mimari özellikleri ile de klasik dönem yapıları ile benzerlik gösteren ve Mimar
Sinan veya kalfalarından birine ait olabileceği düşünülen (Eroğlu Bilgin,
2018: 121; Denknalbant Çobanoğlu, 2019: 114) Tekke Camii’de mimari ile
bütünleşmiş çini düzenlemesinin bulunması şaşırtıcı bir özellik değildir.
Bilindiği üzere Selçuklu Döneminin aksine Osmanlı Döneminde minarelerde
çini kullanımı çok yaygın değildir. Osmanlı Döneminde İznik Eşrefoğlu Rumi
Cami’nin minaresi, şerefe altı ve gövdesinde Kilis yapılarıyla paralel şekilde
17. yüzyıl çinileriyle bezeme oluşturulan ender örneklerdendir (Demirsar
Arlı-Altun, 2008: 292-293). Kilis’te çini bezemeli diğer yapılarda çiniler
özellikle minarelerin gövde ve şerefe altında sembolik olarak düzenlenmiş,
Anadolu’da Selçuklu ve özellikle Güneydoğu’da Osmanlı dönemi yapılarında
görülen bacini uygulamalarını anımsatacak düzenlemelerde ele alınmışlardır.
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Giriş
Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros
Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalmıştı (Orbay, 1993, s. 92-149).
Adeta devletin başkenti İstanbul’da esaret altına alınan Padişah ve
Hükümet, diplomasi yoluyla işgallerin sona erdirilmesi yolunu
seçmişlerdi. Bu stratejiyi takip etmede azımsanmayacak derecede kurum,
kuruluş ve kişi de onlarla birlikte olmuşlardı. Fakat Türklerin son
istinatgâhı olarak kabul ettikleri ve çekildikleri Anadolu’nun da İtilaf
Devletlerince işgale uğramaya başlaması üzerine Anadolu merkezinde
adına Milli Mücadele denilecek bir ölüm kalım savaşı başlamıştır.
Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğini üstleneceği askeri mücadele ile
birçok cephede işgalcilere karşı kesin zaferler kazanılmıştır. İngiltere’nin
desteği ve cesaretiyle Batı Anadolu’yu işgal edip nerede duracağı belli
olmadan yayılan Yunanlılar ise Sakarya zaferiyle durdurulmuştur.
Zaferden sonra TBMM Hükümeti bir yandan barış diplomasisini
yürütürken diğer taraftan askeri hazırlıklarını ihmal etmemiştir (TİH,
1967, s. 7).
Diplomatik çözüm için önce Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey,
ardından Dâhiliye Vekili Ali Fethi Beyler Avrupa’ya gönderilmiştir.
Onların bütün çabalarına rağmen İtilaf Devletleri Türklere hayat hakkı
tanıyan bir antlaşmaya yanaşmamışlardır (Tengirşek, 2001, s. 302; TİH,
1967, s. 203). Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, bu gelişmeler üzerine
Anadolu sorununun siyasetle çözülemeyeceğine kesin kez kanaat
getirmiştir. Bu nedenle askeri hazırlıkları artırmıştı. Uzun süren askeri
hazırlık devresinin ardından Mustafa Kemal Paşa, 16 Haziran 1922’de
Büyük Taarruzun yapılması kararını vermiş (TİH, 1967, s. 177), 4
Ağustos’ta ise bu kararını Bakanlar Kuruluna bildirmişti. Yapılan askeri
hazırlıklar sonrasında Türk kuvvetleri Büyük Taarruzu 26 Ağustos sabah
saat 6.00’da bütün cephe hattında aynı anda başlatmıştır (BCA,
4948/030.10.0.0/54.355.12). Büyük Taarruza hazırlıksız yakalanan
Yunan ordusu, 15 Mayıs 1919’da başlattığı ve Batı Anadolu’da yaydığı
işgaline, 26 Ağustos-18 Eylül 1922 tarihleri arasındaki Türk taarruzu
karşısında uğradığı büyük bozgunla son vermek zorunda kalmıştı.
Türklerin bu büyük askeri zaferi Türk basını tarafından ilgiyle
izlenmiştir. Gazetelerin başyazarları kamuoyuna istikamet çizecek
derecede etkili başyazılar kaleme almışlardır. Bu nedenle başyazıların
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değerlendirilmesi Büyük Taarruz sürecinin ortaya konmasına önemli
katkılar sağlayacaktır. Bu amaca yönelik hazırlanan çalışmada, Büyük
Taarruz sürecinde çıkan Türk gazetelerinin ve kaleme alınan
başyazılarının nicel olarak fazlalığı nedeniyle örneklem metodu tercih
edilmiştir. Türk kamuoyunun tamamına hitap edebilme adına TBMM
Hükümetinin kontrolündeki coğrafyanın farklı noktalarındaki ve işgal
altındaki İstanbul ve İzmir’deki gazeteler değerlendirilmiştir. Yine sayısal
fazlalıktan ötürü başyazarların, Büyük Taarruz sürecini ortaya
koyabilecek farklı zamanlardaki ikişer başyazısı örnek alınmıştır. Büyük
Taarruz lehindeki gazeteler ve başyazarların yanı sıra aleyhteki gazete ve
başyazarların yazılarından da örnekler incelenmesi ihmal edilmemiştir.
1. Büyük Taarruz Lehindeki Başyazılar
Büyük Taarruz sürecinde Türk gazetelerinde kaleme alınan
başyazılarla kamuoyu taarruz süreci hakkında aydınlatılmış ve
yönlendirilmiştir. Çalışmada İstanbul basınından ele alınacak İkdâm ve
Vakit gazeteleri başından beri Milli Mücadeleyi desteklemişlerdi. İkdâm
gazetesinden Yakup Kadri’nin 31 Ağustos tarihli: “İzmir’de
Görüşeceğiz” ve 3 Eylül tarihli: “Askeri Zaferin Kıymeti” başlıklarını
taşıyan yazıları dikkat çekicidir. “İzmir’de Görüşeceğiz” başlıklı yazısı
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya ithafen kaleme alınmıştır. Yazının
hemen başında, İsmet Paşa’nın Sivrihisar’daki son görüşmelerinde
kendisine “İzmir’de görüşeceğiz” müjdesini verdiğini belirtiyordu. Aylar
geçmesine rağmen Yakup Kadri, İsmet Paşa’nın bu sözünü yerine
getireceğine inanmaktaydı. Bu inancından dolayı Büyük Taarruzun askeri
gelişmeleriyle ilgili haberlere bakmadığını belirtmekteydi. İsmet Paşa’nın
bu sözü verirken taşıdığı kendine güven, kararlılık ve imanı askerlerine
de yansıttığına inanmaktaydı. Bu nedenle de Türk ordusunun İzmir’i çok
kısa zaman içerisinde geri alacağını ifade etmekteydi. İzmir’in de Türk
ordusuna kavuşmak için adeta sabırsızlandığını şu sözlerle ortaya
koyuyordu (İzmir'de Görüşeceğiz, 1922, s. 1): “Güzel İzmir, vuslat
gününün yaklaştığını hissediyor ve kafes arkasından nişanlısının yolunu
bekleyen bir maşuka gibi kalbi çırpıyor”.
Yakup Kadri’nin: “Askeri Zaferin Kıymeti” başlığını taşıyan 3 Eylül
1922 tarihli başyazısı Büyük Taarruzun ilk başarılarının yansımalarını ve
önemini ortaya koymaktaydı. Öncelikle, Yunan ordusuna karşı elde
edilen ilk zaferlerin İstanbul’daki Türklerde tarif edilemez sevinçler
yarattığı belirtilmekteydi. Yakup Kadri başyazısında ayrıca kesin
zaferlerin siyasetle elde edilemeyeceğini, ancak askeri başarılarla bunun
sağlanabileceğini ifade etmekteydi. Türk ordusunun da bugünkü
başarılarıyla kesin zafere doğru hızla ilerlediğini belirtmekteydi. Ona
göre, bu zafer sayesinde Türkler sadece Yunan işgalindeki topraklarını
kurtarmayacaktı. Üstelik Türk gençliği gelecekte medeniyet, ilim, irfan
ve kalkınma alanlarında yapacağı önemli atılımlar için gerekli olan
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kuvvet ve kudrete de kavuşacaktı. Yine gelecek nesil zafer sonrasında
kendisine büyük bir güvenle, bütün zorlukları yenebileceğine inanacak ve
bu doğrultuda büyük şevk ve istekle çalışacaktı. Yakup Kadri bu
öngörülerini Avrupa devletlerinden verdiği örneklerle ortaya koymaya
çalışmıştır (Askeri Zaferin Kıymeti, 1922, s. 1).
İstanbul basınından incelenecek diğer gazete Vakit idi. Gazetenin
başyazarı Ahmet Emin Bey’di. Ahmet Emin’in değerlendirilecek ilk
yazısı 29 Ağustos’ta kaleme aldığı: “Son Söz Silahların”dır. Yazısında,
Türklerin silahtan başka çaresinin kalmadığını ispata çalışmaktaydı.
Türklerin zaten Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra topraklarının üçte
ikisini kaybederek cezasını fazlasıyla çektiğini belirtmekteydi. Türklerin
diğer milletler gibi bağımsız ve gelişmeye açık bir devlet hakkının
kendilerine verilmemesi nedeniyle milli direnişi başlattığını
savunmaktaydı. Bu noktada uzun zamanlardır kendi imkânlarıyla
silahlandığını ve kendini savunabilecek güçlü bir orduya sahip olduğunu
ifade etmekteydi. Türklerin oluşturduğu güçlü orduya rağmen önce
hakkını barış yoluyla elde etmek için tüm girişimlerde bulunduğunu,
fakat her defasında kendisine adil olmayan tekliflerin sunulduğunu
yazmaktaydı. Sunulan tekliflerin de doğal olarak Türkler tarafından ret
edildiğini belirtmekteydi. Türklerin sulh noktasındaki girişimlerinin
sonuçsuz kalması nedeniyle silahtan başka bir çarenin kalmadığını
düşünen TBMM Hükümeti taarruzu başlatma kararını aldığını ifade
etmekteydi. Emin, bu noktadan hareketle yazısının sonunda savaşın
sorumluluğunun kesinlikle Türklerde aranmaması gerektiğini, onu bu
harekete zorlayan şartlara bakılması gerekliliğine dikkat çekmekteydi
(Son Söz Silahların, 1922, s. 1).
Ahmet Emin’in incelenecek diğer başyazısı: “Son Vaziyet” başlıklı
olup 7 Eylül’de kaleme alınmıştır. Bu yazısıyla son askeri gelişmeleri
değerlendirmiştir. Ona göre Türk ordusu on günden daha az bir zamanda
düşmanı imha etme safhasını başarıyla elde etmişti. Yunanlıların dağılmış
ve başsız kalmış askerleri artık Türk ordusu için hiçbir şekilde tehdit
oluşturamazdı. Emin, askeri gelişmelerin tesirlerini de ortaya
koymaktaydı. Türk ordusunun elde ettiği başarıların Avrupa’da büyük bir
şaşkınlık
doğurduğunu,
artık
Yunanlıların
toparlanamayacağı
düşüncesinin hâkim olduğunu ifade etmekteydi. Yunanistan’ın da
Türklere sundukları mütareke teklifinden mağlup olduklarını kabul
ettiklerini belirtmekteydi. Türkiye’de ise zaferlerin büyük bir sevinç
oluşturduğunu, halkın işgal edilmiş yerlerin geri alınması haberlerini
heyecanla beklemekte olduğunu yazmaktaydı. Buna karşın memlekette
küçük bir grubun Türk zaferlerini hazmedemediği “hele bir sonunu
bekleyelim” gibi tesellilerle kendilerini avuttuklarını ifade etmekteydi.
Yunanlıların, mütareke teklif etmekle beraber, son zamanlarda Türk
zaferlerini gizleyip, halkını teskin için aldatıcı haberlere başvurduğunu da
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gözler önüne sermekteydi. Yazısının sonunda Yunanlıların bu tavrını
afyon çeken insanın gerçekleri algılayamamasına benzetmekteydi (Son
Vaziyet, 1922, s. 1)
Anadolu basınında Büyük Taarruz süreciyle ilgili çok sayıda gazetede
ziyadesiyle başyazı yayınlanmıştır. Bunlardan belki de en önemlisi
Ankara’da çıkmakta olan ve TBMM Hükümetinin sesi mahiyetindeki
Hâkimiyet-i Milliye idi. Gazetede Büyük Taarruz sürecine dair çok
değerli yazılar kaleme alınmıştır. Ruşen Eşref’in 30 Ağustos tarihli:
“Vatan Geliyor” başlıklı yazısı incelemeye değerdir. Ruşen Eşref,
başyazısında Türk ordusunun kazanacağı zaferle yeniden bir vatan elde
edeceğini belirtmekteydi. Türk ordusunun, Yunanlılar karşısındaki
mücadelesinde yılların getirdiği zafer hasretliğinden dolayı büyük bir
şevk ve isteğinin dikkat çektiğini ifade ediyordu. Zaferlerin ancak
verilecek kurbanlarla elde edilebileceği gerçeğini hatırlatan Ruşen Eşref,
bu bedeli de Türklerin fazlasıyla ödediğini belirtmekteydi. Dolayısıyla
büyük bir istekle savaşan ve bu uğurda birçok bedel ödeyen Türk
ordusunun çok kısa zaman içinde başarılı olacağına kesin gözüyle
bakmaktaydı. Heyecanlı söylemiyle başyazısının sonunda şunları
yazıyordu (Vatan Geliyor, 1922, s. 1): “Kulağımda böyle sedalar var:
Ordu kükrüyor ki: Vatan geliyor, zaman haykırıyor ki: Ordu geliyor!”
Gazetede incelenecek diğer başyazı imzasız olup 6 Eylül tarihinde
yayınlanan: “Yunan Vaziyeti” başlığını taşımaktaydı. Yazıda Türk
zaferinin Yunanlılar üzerinde oluşturduğu etkiler gözler önüne
serilmekteydi. Buna göre, Yunanlılar Türk ordusu karşısında
mağlubiyetlerini kamuoyundan gizlemek için azami çaba harcamaktaydı.
Bu çabalardan en önemlisi ise resmi tebliğlerde gerçeklerin saklanması
veya yapılan bazı değişikliklerle hakikatlerin gizlenmesiydi. Buna
rağmen özellikle İzmir’e gelen çok sayıda yaralı asker ve muhacirlerin
anlatımları bu çabaları boşa çıkarmakta ve Yunan hezimeti Rum
kamuoyuna yansımaktaydı. Başyazıda mağlubiyetinin Yunanistan’da
özellikle Venizelist askerlerin ve halkın katılımlarıyla isyanları başlattığı
ve Kral Konstantin’in tahtının sarsıldığı ifade ediliyordu. Yunanistan’ın
mağlubiyetinin İngiltere Hükümeti üzerindeki etkilerine de
değinilmekteydi. İngilizlerin, Yunanlıların hezimeti sonrasında Türklere
daha önceden dayattıkları Mart kararlarından vaz geçtiği ifade
edilmekteydi. Türkiye içerisindeki Ali Kemal ve Damat Ferit gibi Milli
Mücadele karşıtlarının “hainane” siyasetlerinin de sona ermekte olduğu
yazılmaktaydı. Özetle yazıda Türklerin, kendilerine dayatılan Sevr
Antlaşması’nı tanımayarak bileğinin gücüyle işgalci Yunanlılara karşı
büyük bir zafer elde ettiği; bu zafer karşısında Yunanistan’ın her yönden
büyük sıkıntılara düştüğü ortaya koyuluyordu. Zaferin İngilizlerin savaş
siyasetini destekleyen unsurların izledikleri siyasi yol haritalarını da
bozduğu gösteriliyordu (Yunan Vaziyeti, 1922, s. 1).
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Değerlendirilecek diğer gazete, Büyük Taarruz sürecinde önemli
başyazıların yayınlandığı İstikbal’dir. Doğu Karadeniz bölgesinde
çıkmakta olan Trabzon merkezli gazetenin başyazarı Faik Ahmet Bey’di.
Bununla beraber Faik Ahmet, taarruza giden süreçte başyazılarını kaleme
almışken taarruz sürecinde ise Nüzhet Haşim bu görevi üstlenmişti. Bu
nedenle çalışmada iki yazarın birer yazısı incelenmiştir. Faik Ahmet, 17
Ağustos tarihli: “Sulh Yolunda” başlıklı yazısında kalıcı bir barışın
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında fikirlerini ortaya koymaktaydı.
Ona göre, Ankara Hükümeti bağımsızlığı ve gelişimi garanti altına
alınacak bir barışı kesinlikle kabul edecektir. Bu nedenle de Dâhiliye
Vekili Fethi Bey’i temaslarda bulunması için Avrupa’ya göndermişti.
Buna karşın İngiliz Hükümeti barışa yaklaşmayarak Yunanlılar safında
yer almıştır. Faik Ahmet böyle bir vaziyette barışın yapılacağı noktasında
fazla iyimser olunamayacağını belirtmekteydi. İngilizlerin kalıcı bir barışı
ancak Türklerin azim ve gayretiyle kendi imkânlarıyla elde edecekleri
zaferler neticesinde kabul edeceklerini belirtmekteydi (Sulh Yolunda,
1922, s. 1).
Nüzhet Haşim, 11 Eylül tarihli: “Güzel İzmir” başlıklı yazısında
İzmir’in işgalinde ortaya çıkan hüznün; kurtarılmasıyla beraber nasıl
sevince dönüştüğünü etkileyici bir dille anlatmaktaydı. Güzel İzmir’in 15
Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar tarafından işgalinin Türk Milleti için
kara bir gün olduğunu, çocuğundan yaşlısına kadar herkesin gözyaşları
döktüğünü belirtmekteydi. Bununla beraber acının ortak mücadele ruhuna
dönüştüğünü ve memleketin işgalden kurtulması için milletin adeta
seferber olduğunu ifade ediyordu. Üç sene, üç ay ve 24 gün süren
işgalden sonra Türk ordusunun İzmir’e girerek Kadifekale’de Türk
bayrağını yeniden dalgalandırmasını büyük bir heyecanla anlatmaktadır.
Kara gün olarak tanımladığı şehrin işgalinde Türk Milletinin çektiği
acıların tersine şimdi ise bu güzel şehri geri almanın getirmiş olduğu
sınırsız mutluluktan bahsetmektedir (Güzel İzmir, 1922, s. 1).
Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu’da çıkmakta olan Açıksöz
değerlendirilecek gazeteler arasındadır. Gazetenin başyazarlığını yapan
İsmail Habib’in 26 Ağustos tarihli: “Nasıl Bitecek” ve 13 Eylül tarihli:
“Sakarya ve İzmir” yazıları dikkat çekicidir. İsmail Habib: “Nasıl
Bitecek” başlıklı yazısını kaleme aldığında henüz Büyük Taarruzun
başladığından habersizdi. Bununla beraber bir savaşın an meselesi
olduğunun farkındadır. Türklerin önceden beri kan dökülmemesi için
elinden gelen her şeyi yaptığını; buna karşın Yunanlıların barışa
yanaşmadığını ifade etmekteydi. Türklerin barışta ne için ısrarlı
olduklarını da ortaya koyuyordu. Ona göre Yunanlılar, Anadolu’da
bataklığa girmiş ve çırpındıkça batıyordu. Bu bataklıktan ancak
Anadolu’yu tahliye edince kurtulacaktı. Bu noktada Yunanlıların
Anadolu’dan çekileceği inancı Türklerin savaşa girmesini engellemişti.
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Türkler bunun sağlanması için yedi sekiz aydır sulh girişimlerine cevap
vermiş ve meselenin savaşla değil siyasetle halledilmesi için büyük
mücadele sürdürmüştü. İsmail Habib, Türklerin bu iyimser yaklaşımına
karşın Lloyd George’un, son nutkundaki savaşçı söylemlerle bu çabayı
sona erdirdiğini belirtmiştir. Artık Türklerin gerçek gücünü göstererek
George’a ve Yunan ordusuna gerekli cevabı vermesini istemişti. Bu
saatten sonra barışın ancak savaşla elde edilebileceğine inanmış ve
Türklerin son bir defa daha kanlı bir savaşa katlanması gerektiğini, ancak
bunun sonucunda mesut bir devreye ulaşacağını savunmuştu (Nasıl
Bitecek, 1922, s. 1).
İsmail Habib, 13 Eylül tarihli “Sakarya ve İzmir” başlıklı yazısında
Sakarya Savaşı ve İzmir’in işgalinin Türk zaferindeki önemine
değinmektedir. Ona göre İzmir’in geri alınışının kilit noktası Sakarya
zaferidir. Sakarya zaferinin anahtarı ise İzmir’in Yunan işgaline
girmesiydi. Habib, Sakarya zaferinin “Türk coğrafyasında düşmanın
ayak bastığı son mıntıka”, İzmir’in ise “bütün bir milleti ayağa kaldıran
bir tılsım” anlamına geldiklerini ifade etmekteydi. İzmir’in Sakarya'dan
başlayan yeni devrin ve yeni tarihin adeta kıvılcımı olduğunu yazan Habib
bu olayla beraber tüm Türk halkının düşmana karşı birleştiğini belirtiyordu.
İzmir'in işgalinin Türk tarihinin saadeti olduğunu ve “İzmir için dökülen
kanların Türk Milletinin yeniden doğuşunu tetiklediği ve bugünkü zaferi
doğurarak mesut ve ebedi bir geleceğe kavuşulmasında en önemli amil”
olduğunu yazmaktaydı (Sakarya ve İzmir, 1922, s. 1).
Yunan işgali altında iken İzmir’de sıkı sansür baskısı altında çıkmakta
olan Şark gazetesi başyazıları değerlendirilecekler arasındadır. Reşad
Vedad’ın 13 Ağustos tarihli: “Lloyd George’un Nutku” ve 27 Ağustos
tarihli: “Türkiye-İngiltere” başlıklarını taşıyan yazılar Yunan işgali
altındaki İzmir’de Büyük Taarruz öncesine dair sürecin yansımalarını
ortaya koyması açısından değerlidir. Vedad’ın ilk yazısından
anlaşıldığına göre George’un Avam Kamarasında Türkler aleyhinde
yaptığı konuşma İzmir basınında önemli tesirler uyandırmıştı. Rum basını
bu konuşmayı büyük bir sevinçle sayfalarına taşırken İzmir basını nutku
sansür nedeniyle yeterince bağımsız değerlendiremiyordu. Bununla
beraber Reşad Vedad büyük bir korkusuzlukla yazısında Lloyd George
aleyhinde ifadeler kullanabilmişti. George’un nutkundan yola çıkarak
onun bir Türk düşmanı olduğunu şu cümlelerle ifade etmekteydi (Lloyd
George'un Nutku, 1922, s. 1): “Lloyd George, mutlak bir Türk düşmanı
mıdır? Evet, hin-i mütarekeden itibaren şimdiye kadar cereyan eden pek
çok ahval bunu bize karşı böyle gösterdi.”
Vedad’ın diğer yazısı 27 Ağustos tarihli: “Türkiye İngiltere” başlığını
taşımaktaydı. Yazının tarihine dikkat edilirse Büyük Taarruzun
başlangıcından bir gün sonraya denk gelmekteydi. Buna rağmen yazıda
Türk taarruzunun başladığına dair bir ibareye rastlanılmamaktaydı.
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Vedad’ın yazısı incelendiğinde İngilizlere karşı bir yumuşama dikkat
çekmekteydi. Sanki bu yazıyla 13 Ağustos tarihli gazetedeki başyazısında
Lloyd George aleyhine sarf ettiği sözleri telafi etmeye çalışmaktaydı.
Vedad, yazısında Türklerin İngiltere ile ilişkisinin samimi olması
gerektiğini savunmaktaydı. Bu doğrultuda, İngiliz İmparatorluğu sınırları
içerisinde yaşayan Müslüman unsurların Türkiye ve İngiltere arasındaki
ilişkileri iyileştirmesi için önemli ortak nokta olduğunu ifade etmekteydi.
Tarihten örnekler vererek Türklerin İngilizlere her zaman samimi bir
şekilde yaklaştığını ve ona güvendiğini belirtmekteydi. Bu güvenin
ispatını da Mondros Mütarekesi gereği silahlarını teslim etmeleri olarak
göstermekteydi. İngilizlerin de Türklerden hiçbir tehlike beklememesi
gerektiğini ifade etmekteydi (Türkiye İngiltere, 1922, s. 1).
Doğu Anadolu’da Elazığ’da çıkmakta olan Satvet-i Milliye gazetesinin
başyazıları da oldukça önemlidir. Gazetede incelenecek ilk başyazı
Ergani Mebusu Hakkı Bey’in Büyük Taarruz öncesinde kaleme aldığı 17
Temmuz tarihli: “Harb ve Sulh”tür. Hakkı Bey, yazısında son zamanlarda
basında sulh ve harp ile ilgili yazıların yayınlandığına dikkat
çekmekteydi. Türklerin öteden beri barışsever ve adaletten ayrılmama
özelliğine değinmekteydi. Buna karşın İngilizlerin Birinci Dünya Savaşı
sonrasında Türkleri savaş severlikle ve adaletsizlikle suçlayarak
Hıristiyanların haklarını korumak bahanesiyle Yunanlıları Anadolu’ya
soktuğunu belirtmektedir. Bugün itibariyle de İngilizlerin bu ithamlarına
devam ettiğini hatırlatan Hakkı Bey gerçekte ise Yunanlıların işgal
bölgesinde savunmasız Müslüman halka zulümler yaptığını yazmaktaydı.
İngilizlerin bu tutumundan hareketle: “Yalancının mumu yatsıya kadar
yanar” düsturunu hatırlatarak onların da siyasetinin “yalancının mumu”
kadar yanacağını belirtmekteydi. Türklerin Misak-ı Milli temelinde
istiklâllerine
saygı
duyulduğu
sürece
sulha
yaklaşacağını
vurgulamaktaydı. Bununla beraber Türk Milletinin bağımsızlığına engel
olanlarla her türlü mücadeleye girişebileceğini ve onlara gerekli dersi
verebileceğini belirterek milleti mücadeleye davet ediyordu (Harb ve
Sulh, 1922, s. 1).
Behzad Tevfik’in 18 Eylül’de kaleme aldığı: “Büyük Adamların
Rolü” başlıklı yazısı dikkat çekicidir. Tevfik’e göre büyük kitleleri
yönlendirecek, onların kaderini şekillendirecek kişiler tarihte çok azdır.
Bu dâhilerin en önemli meziyetleri halkın ruhunu, kendi vicdanında
canlandırarak hareket edebilmeleridir. Böyle dâhilere tüm milletlerin
ihtiyacı vardır. Tevfik, Amerika’nın İngilizlere karşı bağımsızlık
mücadelesine önderlik eden Washington örneğini vermektedir.
Washington ile beraber İngilizlere karşı olan rahatsızlığın, mücadeleye
dönüştüğünü ve Amerika’yı bağımsızlığa götüren sürecin de başladığını
belirtmektedir. Washington’dan daha da büyük bir başarıyı Mustafa
Kemal Paşa’nın yaptığını yazmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’ndan
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mağlup ve bitkin çıkmış bir halkın İngiltere, Fransa ve İtalya gibi büyük
devletler tarafından adeta ölüm fermanı olan Sevr emri vakisine tabi
tutulduğunu belirtmekteydi. Böyle zor bir durumda Türk Milletinin, Sevr
Antlaşması’na içten içe kızgınlık duymakla beraber, elinde mücadele
edecek silahının bulunmaması nedeniyle çaresiz bir durumda beklemekte
iken Mustafa Kemal Paşa’nın milletin içinden sıyrılarak onların ruhunda
bulunan vatanperver tepkiyi istiklal amacında birleştirmeyi başararak
kendilerine dayatılan emri vakiyi ret ettiklerini ve mücadeleye
başladıklarını belirtmektedir. Neticede Mustafa Kemal Paşa’nın dâhiyane
rehberliğiyle Türk Milletinin bu istiklâl mücadelesini kazandığını
yazmıştır (Büyük Adamların Rolü, 1922, s. 1).
2. Büyük Taarruz Karşıtı Başyazılar
Büyük Taarruz sürecine muhalefet eden az sayıda da olsa gazeteler
vardı. Bunlardan İstanbul’da çıkmakta olan Peyâm-ı Sabah ve İzmir’de
yayınlanan Islahat gazetelerindeki başyazılar değerlendirilmiştir. Peyâm-ı
Sabah gazetesinin başyazarlığını Milli Mücadele karşıtlarının
sembollerinden Ali Kemal yürütmekteydi. Ali Kemal’in Büyük Taarruz
öncesinden son yazısını kaleme aldığı 10 Eylül tarihine kadarki
başyazıları genel olarak değerlendirildiğinde İttihat ve Terakkiyi ve onun
bir ürünü olarak gördüğü Kuvayı Milliyeyi düşmanlık derecesinde tenkit
ettiği görülmektedir. Ona göre, Mütarekeden sonra İttihatçılık ortadan
kalkmamış, özellikle ittihatçıların ikinci sınıf üyeleri Anadolu’ya geçerek
Kuvayı Milliyeyi kurmuşlardı. Anadolu’da da Osmanlının son
zamanlarında olduğu gibi halkı kandırarak şahsi çıkarları uğruna ülkeyi
felakete götürmektedirler. Oysaki çözüm kesinlikle savaş siyasetiyle
olamaz. İngiliz ve diğer Müttefik Devletlerle yakın ilişkiler kurularak,
ılımlı bir hareket tarzıyla kalıcı bir barış elde edilebilirdi. Ali Kemal,
siyasetin tüm vasıtaları kullanıldığı takdirde İzmir de dâhil olmak üzere
Yunanlıların Anadolu’dan tahliye ettirileceğine inanmaktaydı. Kuvayı
Milliyenin ve dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa’nın savaşçı siyasetinin
ısrarla hiçbir sonuç vermeyeceğini savunmaktaydı. Hatta bu savaş
siyasetinin işgalin sınırlarını genişlettiğini ifade ediyordu. Ankara’nın
Türk Milletinin geleceğini daha fazla belirlememesi gerektiğini çünkü bu
doğrultuda Türklerin gerçek temsilcisinin İstanbul Hükümeti olduğunu
belirtiyordu. Ali Kemal’in Büyük Taarruz sürecindeki başyazılarında
dikkat çeken bir yön de dolaylı yönden Mustafa Kemal Paşa’ya ve
arkadaşlarına: İsyancılar, şarlatanlar, çeteler, eşkıyalar gibi hakaret içeren
ifadeleri kullanmasıydı (Kurd Masalı; Halep Ordaysa Arşın Burada; Yeni
Bir Şark Konferansı; Enver; Telif-i Anasır; Muhalefetin Cinayetleri;
İnkılab-ı Milli; İntizar mı? Azab mı?; Düşmandan Düşmana; İktisaden,
İçtimaen, Fikren; Siyasette Mantık; Hakiki Büyüklük; En Kestirme ve En
Doğru Yol; İçtihadımız; Taarruz Münasebetiyle; Vaziyet; Zavallı Türk
Toprakları; Niçin Böyledir; Feci Hatalar; Cevabımız; Muhalefetin Ruh-ı
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Nezihi; Hacet-i Mahkûmiyetimiz; Türk'ün Bayramı; Gayeler Bir idi ve
Birdir, 1922).
Ali Kemal: “Düşmandan Düşmana” başlıklı yazısını kaleme aldığında
henüz Büyük Taarruzun başladığından habersizdi. Yazısında özellikle
son zamanlarda artan Ankara Moskova yakınlaşmasını ve yürütüldüğünü
iddia ettiği savaş siyasetini eleştirmekteydi. Taarruzdan habersiz bir
şekilde kaleme aldığı yazısında öncelikle Türklerin düşmanlarını iki
kategoriye ayırmaktaydı. Ona göre ilki resmen düşmanlıklarını ilan
edenler diğeri ise dost görünenlerdi. Bunlardan ilkiyle mücadele etmek
kolay, ikincisiyle çok zordur. Ali Kemal, ikinci kategorideki düşmanın
Osmanlı Devleti’nin son zamanında Almanya iken şimdi ise Rusya
olduğunu savunmaktadır. Ankara ile Rusya arasındaki yakınlaşmanın çok
tehlikeli olduğunu iddia etmektedir. Özellikle Rus Elçisi Aralof’u Milli
Mücadele taraftarı görünüp Türkleri bütün Avrupa’ya karşı savaşa
sürüklemekle itham etmekteydi. Ankara Hükümetini de tıpkı daha önce
İttihat Terakki’nin Almanya’nın tahrikine gelip ülkeyi savaşlara
sürüklediği gibi Sovyet Rusya’nın peşine takılıp halkı savaşa
sürüklemekle suçluyordu. Ankara’nın takip ettiği bu savaş siyasetiyle
hiçbir sonuca ulaşılamayacağını iddia eden Ali Kemal Anadolu
hareketinin halkı, düşmanları Anadolu’dan ve Doğu Trakya’dan
çıkartacakları yönünde vaatlerde bulunmasını eleştirmekteydi. Vaadin
gerçekleştirilmesi halinde bir Türk olarak sevinçten çıldıracağını
belirtmekle beraber Ankara’nın bunu kesinlikle başaramayacağına
inanmaktaydı. Düşüncesinde, kendinden o kadar emindi ki çok ağır bir
vaatte bulunmaktaydı. Fikrinde yanıldığı ve Ankara Hükümeti başarıya
ulaştığı takdirde, “… Yalnız kalemimizi kırmak değil, insanlığımızdan
bile istifa eyleriz” sözünü veriyordu. Ankara Hükümetinin İttihat Terakki
zihniyetiyle ancak İran’a ve Turan’a gidebileceğini, fakat bunun bedelini
İzmir ve Anadolu’yu kaybederek çekeceğini yazmıştır. Ali Kemal
yazısının sonlarında ise Ankara’nın savaşa dayanan mücadelesiyle Türk
Milletinin geleceğini belirleyemeyeceğini bu görevi Türklerin gerçek
temsilcisi olan İstanbul Hükümetine bırakması gerektiğini savunmaktaydı
(Kemal, Düşmandan Düşmana, 1922).
“Gayeler Bir idi ve Birdir” ibareli başyazısı Ali Kemal’in Peyâm-ı
Sabah’ta yayınladığı son yazı olması nedeniyle önemlidir. Ali Kemal, 10
Eylül’de yayınlanan son başyazısında, öncekilerin aksine şiddetli tenkit
ve hakaret sözlerinden uzak bir dil kullanmaktaydı. Yazısında kendisi ve
arkadaşlarının Türk Milletinin bağımsızlığı noktasında Ankara
Hükümetinden farklı düşünmesine karşın aslında muhalif, iktidar her
Türk’ün amacının bir olduğunu ifade etmekteydi. Bu amacın da
Mütarekeden sonra esir edilmiş Türk Milletinin kesin kurtuluşunu
sağlamak olduğunu belirten Ali Kemal bunun için iki grubun farklı
yolları seçtiğini yazmaktaydı. İlk grup olan Ankara’nın silahla bu amaca
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kestirmeden gitmeyi seçtiğini ifade ettikten sonra ilginç bir şekilde
muhalefetin bu yolu takdir etmesi gerektiğini belirtmektedir. Buna karşın
kendisinin de içerisinde bulunduğu muhalefetin geçmişte kazanılan
zaferlere rağmen nasıl siyasi başarılara ulaşılamadığı noktasındaki
tecrübelerinden dolayı yoğurdu üfleyerek yediklerini yazmaktaydı. Ali
Kemal tavrındaki yumuşamaya rağmen fikrinden uzaklaşmadığını dile
getirmekteydi. Yapılacak barış antlaşmasının Türk Milletinin
menfaatlerine uygun olup olmamasına göre iki gruptan birinin haklı
çıkacağını ifade etmekteydi. Bu söylemiyle siyasi yol haritasını kalıcı bir
barışın imzalanmasına kadar savunmayı seçmekteydi (Kemal, Gayeler
Bir idi ve Birdir, 922). Fakat onun bu yeni yaklaşımı tatbik sahasına
ulaşamamıştı. Çünkü Ali Kemal’in bu başyazısı Peyâm-ı Sabah’ta
kaleme aldığı son yazısıydı. 11 Eylül’den itibaren Peyâm-ı Sabah
gazetesi Anadolu hareketine karşı tenkitten uzak makul bir yaklaşım
sergilemeye başlayacaktı.
Milli Mücadele karşıtlığıyla tanınmış bir diğer gazete ise İzmir’de
yayın hayatını sürdüren Islahat’tı. Peyâm-ı Sabah kadar muhalifliği net
olmamakla beraber özellikle gazetenin sahibi ve aynı zamanda
başyazarlığını yapan Sabitzade Emin Ziya, Milli Mücadele karşıtlığıyla
tanınmaktaydı. Emin Ziya’nın sadece iki başyazısı elimizde mevcuttur.
Bunlar da Büyük Taarruz öncesine rastlamakta ve farklı meseleleri
kapsamaktaydı. Gazetede Samih Lüffü’nün de başyazılarına
rastlamaktayız. Onun başyazıları Emin Ziya’nınki gibi Türk taarruzu
öncesine aitti. Samih Lütfü, 2 Ağustos tarihli: “Tesr’i ve T’acil” başlıklı
yazısında Anadolu meselesinin Müttefikler tarafından son günlerde
çözülmesine
yönelik
ciddi
adımların
atılması
yönünde
değerlendirmelerde bulunmaktaydı. Lütfü’ye göre, Müttefik Devletler
artık Anadolu meselesinin ciddiyetini anlamışlardı. O derecede ki bu
meselenin ileride kendi aralarında bir çatışmaya dahi yol açabileceğine
inanmaktaydılar. Bunun bilincinde olan Müttefikler “Şark meselesini kati
olarak hal eylemeye karar vermişler ve Asya-yı Sugra’daki gayri tabi
vaziyeti bir an evvel izale etmeye azim eylemişlerdir.” Lütfü bu
doğrultuda Müttefiklerin Anadolu meselesinin çözülmesi için
girişimlerini hızlandırılacaklarını yazmaktaydı. Müttefik Devletlerin barış
üzerindeki etkilerinin çok büyük olduğunu da ifade etmekteydi. Bu
doğrultuda Müttefiklerin kesin bir barışın yapılması için samimi oldukları
takdirde sorunu ortadan kaldırabileceklerini yazmaktaydı. Ne
Yunanlıların ne de Türklerin kendi başlarına bir barış antlaşması
yapamayacaklarını,
bunu
ancak
Müttefik
Devletlerin
gerçekleştirebileceklerini savunmaktaydı (Tesr’i ve T’acil, 1922).
Islahat gazetesinde incelenecek diğer başyazı imzasız ve 8 Eylül
tarihli olup: “Bugünkü Vazifemiz” başlığını taşımaktaydı. Başyazının
kaleme alındığı zamanlarda Türk ordusu İzmir’e girmek üzereydi.
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Şehirdeki Rumlar ve işbirlikçiler arasında büyük bir panik havası hâkim
olmuştu. Yazıda bu panik havasını azaltmak için halka çağrılarda
bulunuluyordu. Her zaman güzel neşeli devirler olacağı gibi sıkıntılı ve
zorlu zamanların da yaşanabileceği hatırlatıldıktan sonra kamuoyuna
itidal ve sükûnet çağrısı yapılmaktaydı. Özellikle din adamlarının
günlerce yapmış oldukları müzakereler sonrasında hazırladıkları
beyanname çerçevesinde halkın, hareket etmesi istenmekteydi. Hiçbir
mezhep ve ırk ayırmaksızın tüm halkın işlerine güçlerine bakmaları ve
Türkün adaletli yönetimine riayet etmeleri tavsiye ediliyordu. Halkın
teskini noktasında gerek Türk gerekse Rum basının çok dikkatli olması
gerektiği bildiriliyordu. Özellikle Rumca gazetelerin panik içerisinde olan
Hıristiyan kitlelerini sakinleştirici yazılar kaleme almaları tavsiye
edilmekteydi. Bunun aleyhinde hareket eden basın ise yangına körükle
gitmekle suçlanıyordu (Bugünkü Vazifemiz, 1922).
Sonuç
Çalışmadan çıkarılacak önemli neticelerden biri Büyük Taarruz
sürecinin Türkiye’nin dört bir köşesindeki gazetelerde büyük ilgiyle takip
edildiğidir. Gazetelerde kamuoyu üzerinde büyük etkileri olan
başyazarlar, kaleme aldıkları yazılarla halka Büyük Taarruz sürecinde
istikamet belirlemeye çalışmışlardır. O süreçte gerek TBMM
Hükümetinin kontrolündeki Anadolu’da gerekse işgal altında bulunan
İstanbul ve İzmir gibi yerlerdeki gazetelerin başyazarlarının büyük
çoğunluğu Büyük Taarruz sürecine destek vermişlerdir. Büyük Taarruza
giden süreçteki yazılarında genel olarak kalıcı bir barış için yapılan
girişimlerde Türkiye’nin konumu, Türklerin barışseverliği, Lloyd
George’un Avam Kamarasında Türkler aleyhinde yaptığı nutukları konu
olarak işlemişlerdir. Büyük Taarruzun başlamasıyla beraber Türk
ordusunun başarılı olması temennileri, halkın cephe gerisindeki Türk
ordusuna yardım etme çağrıları, Türk ordusunun silaha sarılmasının
meşruiyetini ispatlama uğraşı başyazarların kalem oynattığı konular
olmuştur. Özellikle başyazarlarca Türklerin sorunlarını savaşa
başvurmadan diplomasi yoluyla çözmeye çalışmasına rağmen, İngiltere
Hükümetinin ve Yunanistan’ın silah dilini kullandıkları, Türkiye’nin ise
en son olarak mecburiyetten silaha başvurmak zorunda kaldığı
ziyadesiyle vurgulanmıştır. Büyük Taarruzun sonlarında ise Türklerin
elde ettikleri zaferin barış müzakereleri üzerindeki etkileri, Türk ordusu
ve Başkumandanı Mustafa Kemal Paşa’ya duyulan hayranlık, zaferler
nedeniyle halkın memleketin tüm köşelerindeki sevinç gösterileri ve
Yunan ordusunun geri çekilirken yaptığı mezalimler işlenmiştir.
Büyük Taarruz süresince Milli Mücadeleye aleyhtar olan Peyâm-ı
Sabah ve Islahat gazetelerindeki başyazılarda ise çözüm silahla değil
Müttefik devletlere yaklaşma siyasetinde aranmıştır. Anadolu hareketinin
savaş yoluyla çözüme ulaşmak istemesi tenkit edilmiştir. Özellikle
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Peyâm-ı Sabah’taki başyazılarında Ali Kemal, siyasetin tüm vasıtaları
kullanıldığı takdirde İzmir de dâhil olmak üzere Yunanlıların
Anadolu’dan tahliye ettirileceğini savunmuştur. Hatta savaş siyasetinin
işgalin sınırlarını genişleteceğini ifade etmiştir. Yazılarında Mustafa
Kemal Paşa’ya ve arkadaşlarına: İsyancılar, şarlatanlar, çeteler, eşkıyalar
gibi hakaret içeren ifadeleri dahi kullanmıştı. Büyük Taarruzun
kazanılmasının ardından gazetedeki son yazısında dahi fikirlerini
sürdürmüş, askeri sahada elde edilen kazanımların diplomasi masasına
yansımayacağını savunmuştur. Islahat gazetesinde kaleme alınan
başyazılarda ise Türkiye’ye güvenilmektense İtilaf Devletlerinin
merhametine sığınılmış, barışın ancak onlar tarafından sağlanabileceği
savunulmuştur. Zaferin kazanılmasının ardından ise ani bir söylem
değişikliğine gidilmiş, Türk’ün adaletine güvenilmesine dair ifadeler
kullanılmıştır.
Bu çalışmada bir kez daha şahit olunmuştur ki Türk Milleti, Büyük
Taarruzla beraber Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlaması halinde
ne kadar güçlü olursa olsun işgalcilere karşı zaferler kazabileceğini başta
mazlum milletler olmak üzere tüm dünyaya göstermiştir. Yine Taarruz
sürecini destekleyen başyazarlar yeni kurulan Türkiye devletinde,
gazetelerinde kamuoyuna istikamet veren yeni yazılarını kaleme alma
fırsatını ziyadesiyle bulmuşken; kendi milletinin gücüne inanmayıp,
işgalcilerin merhametine sığınıp teslimiyetçi bir yol izleyen başyazarların
akıbeti ise feci olmuştur. Bırakın kalem oynatmayı, her şeyden değerli
saydıkları ve uğruna işgalcilerle işbirliği yaptıkları canlarını bile
koruyamamışlardır.
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Giriş
Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye’de, sosyal ve toplumsal anlamda
pek çok radikal değişimler yaşanmış, gücünü ve yetkisini dini kurumlardan
alan hem siyasi hem de dini otorite olan padişahın (halifenin) yönettiği ve
ona tabi olan kulların oluşturduğu teokratik bir toplum yapısından; gücün
ve egemenliğin TBMM aracılığıyla, ‘kayıtsız şartsız millet’e verildiği,
demokratik, seküler bir toplum yapısına geçilmeye çalışılmıştır.
Cumhuriyet devrimleriyle birlikte sadece yönetim sistemi değiştirilmemiş,
padişahın meşruiyetini dayandırdığı teokratik yapı ve bu yapının tüm
kurumları ya tamamen ortadan kaldırılmış ya da yeni sistemin kurumlarına
dönüştürülmüştür.
Türk siyasal tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil eden
cumhuriyet devrimleri, sonuçları itibarı ile de günümüzde hala
tartışılagelen büyük etkiler oluşturmuştur. Kurucu irade, söz konusu
devrimlerin sürekliliğini garanti altına almak için cumhuriyetle birlikte bu
devrimlerin korunmasını ve sürekliliğini sağlayacak yapıların da
oluşturulmasına çaba harcamıştır. Devrimlerin ideolojik ve siyasal bekçisi
olarak siyasal bir partinin kurulması, bu doğrultuda atılmış ilk adım
olmuştur. İlerleyen süreçte bu adımı devletin partileştirilmesi, partinin de
devletleştirilmesi için atılan bazı yönetimsel-ideolojik yeni adımlar takip
etmiştir.
Söz konusu bu süreçte, halka ve özellikle de yeni nesle devrimleri
benimsetebilmek, onları devrimlerin sadık birer koruyucusu olarak
yetiştirebilmek adına yoğun propaganda faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Bu anlamda gerek yeni kurulan gerekse devrimler sonrası dönüştürülen
yapılar olarak Halkevleri, Halk Odaları ve Köy Enstitüleri hem kentlerde
hem de kırsalda cumhuriyetin ve devrimlerinin sembolü ve garantörü
olarak söz konusu bu propagandanın merkezi haline gelmiştir.
Bu çalışmayla, cumhuriyet devrimlerinin bir uzantısı olarak kurulan ya
da dönüştürülen Halkevleri, Halk Odaları ve Köy Enstitüleri gibi
Bu çalışma, 2013 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne
sunulan “Siyasal İletişimin Amerikanlaşması Bağlamında Ak Parti’nin Siyasal
İletişim Çalışmalarının Gazeteler Üzerinden İncelenmesi” başlıklı doktora
tezinden türetilmiştir.
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kurumların propaganda faaliyeti çerçevesindeki etkinliği/konumlanışı
üzerine bir değerlendirme yapmak amaçlanmaktadır.
Çalışma, Tek Parti döneminin, kalkınma ve devrimleri halka
benimsetme çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkan propaganda
faaliyetlerini kapsamaktadır. Söz konusu bu geniş içerik, dönemin
propaganda faaliyetlerinde merkezi bir rol oynayan Halkevleri, Halk
Odaları ve Köy Enstitüleri ile sınırlandırılmıştır. Tezden türetilmiş derleme
bir eser olan bu çalışmanın Tek Parti dönemi Türkiye’sindeki propaganda
faaliyetleri hakkında bilgi vermesi açısından alan yazına katkı sağlaması
hedeflenmektedir.
1. 1839’dan 1950’ye Siyasal Durum ve Çok Partili Hayata Geçiş
Denemeleri
Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılış dönemlerinde 2
İmparatorluk, kötü gidişini engellemek amacıyla yüzünü Batı’ya dönmüş 3
ve bazı ıslahatlar gerçekleştirmiştir4. On sekizinci yüzyılda, Batı’nın
üstünlüğünün kabulünün ardından gerçekleştirilen bu ıslahat ve
reformlarla İmparatorluk, sosyal, siyasal ve iktisadi anlamda ciddi
değişiklikler yaşamıştır. Özellikle, askeri ve ekonomik alanlardaki
değişim, savaşlarda arka arkaya alınan kötü sonuçlar nedeniyle padişahın
kendi isteğiyle gerçekleşirken5, siyasi ve sosyal alandaki değişimler ise
Avrupa’dan gelen baskılar 6 ve Batı’da eğitim görmüş aydın kesimin
1774’te Küçük Kaynarca ile başlayan Osmanlı Devleti’nin ve Türk Ordusu’nun
geri çekilmesi, 1920’ye kadar sürmüştür. Bu süre içerisinde üç kıtadan geri çekilen
sadece Türk Ordusu değil, aynı zamanda İslam dini, Türk milleti, Türk-İslam
kültürü olmuştur. 1812-1920 yılları arasında, Osmanlı’nın hâkim coğrafyalarından
geri çekilerek Anadolu'ya, 4,5 milyon Müslüman ve Türk sığınmıştır (Özdağ,
2011, 13).
2

Osmanlı İmparatorluğunun yüzünü Batıya dönüşü (Osmanlı Garpçılığı), III.
Selim Dönemine hatta bazen Lale Devrine kadar geri götürülmektedir (Hanioğlu,
2009, 51).
3

İmparatorlukta gerçekleştirilen bazı ıslahatları: Sened-i İttifak 1808, Tanzimat
Fermanı 1839, Islahat Fermanı 1856, Birinci Meşrutiyet 1876, İkinci Meşrutiyet
1908 şeklinde sırlamak mümkündür.
4

Osmanlı modernleşmesi temelde, yalnızca bir askeri modernleşme olarak
başlamıştır (Koçak, 2002, 73). Osmanlı İmparatorluğu’nu, Batı karşısında düştüğü
zafiyetten kurtarmak için padişahlar, özellikle askeri alanda yenilenmeye
çalışmışlardır (Kahraman, 2009, 42). Gelir sistemi, ganimetlere dayalı bir
İmparatorlukta, askeri yenilgiler ekonomik sıkıntıları da beraberinde getirmiştir.
Bu nedenle III. Selim, Nizam-ı Cedid ordusunu kurarak bu yönde bir adım atmıştır
(Tanör, 2006, 33-38).
5

Tanzimat döneminden bu yana Avrupalılaşma, Türk elitinin, iç politik hayatın
yönetimine ilişkin Avrupalı güçlerden gelen baskılara karşı koyma kapasitesini
6
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diretmesiyle gerçekleşmiştir7 (Ülken, 1966, 27-39).
Batılılaşma çabasıyla, sosyal yaşamın değişimi ve Batılı düşüncenin
Osmanlı’da yavaş yavaş yayılması sonucunda, siyasal hayat da söz konusu
değişimden etkilenmiş, padişah ve padişah taraftarlarına karşı yeni
örgütlenmeler, birlikler ve cemiyetler ortaya çıkmıştır. Kurulan ilk siyasal
yapılar, dönemin şartları gereği parti 8 adını taşıyamamış, çalışma şekilleri
ve örgütlenme biçimleri de bugünkü görünümü ile bir siyasal parti
örgütlenişi biçiminde gerçekleşememiştir. Bu siyasi yapılar, genel olarak
cemiyet adı altında kurulmuş ve faaliyetlerini gizli bir şekilde
yürütmüşlerdir. İlk siyasal nitelikli dernekler, 1839 Tanzimat Fermanı’nın
getirdiği ortamdan yararlanarak ortaya çıkmıştır. Partilerin, Osmanlı
Meclisi’ndeki ilk temsili ise 1876’da Birinci Meşrutiyet’in ilanıyla
gerçekleşmiştir. 1876’da meşruti yönetime geçilmesine karşın, Osmanlı
toplumu siyaseti, partiler yerine bürokrat liderler etrafında toplanan
seçkinler, tarikatlar, mahalli hanedanlar benzeri müesseseler aracılığıyla
yapmayı sürdürmüştür (Hanioğlu, 2009, 129; Kışlalı, 1997, 247). Siyasal
partilerin resmi ve yasal olarak ilk örgütlenmeleri ise 1909 yılında çıkarılan
dernekler yasası ile gerçekleşmiştir (Karpat, 2010, 96-99; Hilav, 2011,
383).
1876 yılında Kanun-i Esasi’nin ilanı ile bir tür parlamenter monarşiye
geçilmesi sonucu Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki ilk seçim, 1877’de
zayıflatmış (Duran, 2010, 351), Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa ailesine kabul
edilebilmek için yönetimsel anlamda ciddi tavizler vermiştir.
Eğitimlerini Batı’da alan Genç Osmanlılar, Jön Türkler gibi bazı gruplar,
siyasetlerini ağırlıklı olarak pozitivist, materyalist düşünce etrafında
şekillendirmiş ve bazı siyasal hakları elde etmek için, Osmanlı üzerinde baskı
kurmaya çalışmıştır (Detaylı bilgi için bkz. Lewis, 1996; Tanör, 2006). Siyasal
hak ve hürriyetlerle ilgili ilk hareketler, Birinci Meşrutiyet’in doğum sebepleri
arasında sayılmaktadır. Bu suretle, Birinci Jön Türk hareketinden de bahsetmek
mümkündür. Bu hareketin gayesi, 1876’da padişahın bir ihsanı mahiyetinde
verilen Kanun-i Esasi ile nispeten tatmin edilmişse de kısa bir süre sonra tekrar
koyu bir istibdada başlayan Abdülhamit idaresine karşı, daha programlı İkinci Jön
Türk hareketi ve cemiyetleri ortaya çıkmıştır (Tunaya, 1995, 78). Osmanlı
modernleşme hareketi, yönetici elit içindeki dar bir grubun, siyasi güç dengelerini
devamlı gözeterek ve bu hassas dengeyi, bazen ikna ederek, bazen de güç
kullanarak kendi lehine değiştirmeye çalışmış, kimi zaman dış müdahalelere karşı
durarak, kimi zaman da bu müdahalelerden yararlanmaya çalışarak, sürekli
gelgitler içinde sürmüştür (Koçak, 2002, 72). Bugünkü Cumhuriyet ideolojisi,
1839’da aydınlar tarafından başlatılmış bir toplumsal dönüşüm projesinin son
evresidir (Kahraman, 2009, 195).
7

Burada parti, Giddens’ın (2000, 366) ifade ettiği şekliyle “hükümetin meşru
denetimini seçim süreci yoluyla elde etmeye yönelen bir örgüt” olarak ele
alınmıştır.
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yapılmıştır. İmparatorluk döneminin son seçimi ise 1919’da
gerçekleştirilmiştir (Tanör, 2006, 154). Avrupa’da, modernleşme sonrası
devlet
yönetimlerinde
meydana
gelen değişimler,
Osmanlı
İmparatorluğu’nu da etkilemiş ve yetkilerin tek elde toplandığı bir yönetim
şeklinden, yetkilerin dağıtıldığı ve halk iradesinin öne çıktığı bir
yapılanmaya gidilmesine neden olmuştur. Buna karşın söz konusu
değişim, halkın ya da hanedanın arzusuyla değil, bazı aydınların dayatması
sonucu gerçekleşmesi sebebiyle seçimler hiçbir zaman düzenli olarak
yapıl(a)mamış, halk iradesinin bir yansıması sayılan meclis, tam anlamıyla
işletilememiştir. Padişahın üstün yetkileri sayesinde Meclis, bazı
dönemlerde feshedilmiş ve uzun yıllar boyunca seçimler yenilenmeyerek
Meclis’in oluşması ve çalışması engellenmiştir. Osmanlı’nın, Batı’yı
model almasıyla, halkın elde ettiği kazanımların bu şekilde kesintilere
uğramasına karşı en büyük direnci, Osmanlı’nın modernleşmesini kendine
görev edinen İttihat ve Terakki Cemiyeti göstermiştir 9.
Türk siyasi tarihinde siyasal partili yaşama bakıldığı zaman ilk
adımların, Birinci ve İkinci Meşrutiyet ile Osmanlı İmparatorluğu
döneminde atılmış olmasına karşın; siyasal partilerin cumhuriyetin
kurulmasıyla birlikte oluşan demokratik ortamda yer almaya başladıkları
görülmüştür. Cumhuriyetin kuruluşundan 1946 yılına kadar süren tek
partili bir siyasal yaşamdan sonra, çok partili bir siyasal hayata geçilmiştir.
1946 yılına kadar çok partili hayata geçiş için bazı girişimler ve denemeler
olduysa da başarılı olamamış ve kısa sürede tek partili yapıya geri
dönülmüştür. Türkiye’de 1945’ten sonra kurulan siyasi partiler, zincirleme
tepki şeklinde birbirini takip eden ve ilk önce Halk Partisi’nde başlayan
birtakım fikir ayrılıklarının ve parçalanmaların sonucunda doğmuştur. Bu
fikir ayrılıkları, doğal olarak daima milletvekilleri arasında başlamış ve
böylece siyasi partiler de halk arasında değil, doğrudan doğruya Büyük
Millet Meclisi’nde kurulmuştur. Partiler arası çekişmeler de genel olarak
ideoloji farklarından değil, kişisel mücadelelerden kaynaklanmıştır
(Karpat, 2010, 469). Türkiye’de 1950 yılında bir patlama şeklinde yaşanan
bu muhalif hareketler, toplumda oluşmuş siyasal beklentiler ve muhalefet
ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkmıştır (Kahraman, 2010, 173).
18 Temmuz 1945’te, çok partili hayata geçişin ilk partisi olarak kabul
edilen Milli Kalkınma Partisi kurularak, siyasal yaşamımızda Cumhuriyet
Halk Partisi’nin yanında kurulan ikinci bir parti olarak, Meclis’in dışında,
1889 yılında kurulan ve Osmanlı’nın çağdaşlaşması sürecinde önemli rol
oynayan İttihat ve Terakki Cemiyeti (sonra Fırkası), 1908-1918 yılları arasında
kısa süreli kesintiler hariç ülke yönetiminde büyük ölçüde söz sahibi olmuştur.
İktidarda olamadığı dönemlerde bile, Osmanlı yöneticileri üzerinde kurduğu
baskıyla (ordunun da desteğiyle) yönetime bir şekilde müdahil olmayı başarmıştır
(Ahmad, 1999; Kışlalı, 1997).
9
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siyasal yaşamın içinde aktif olarak yer almıştır (Tanör, 2006, 340). Milli
Kalkınma Partisi’ne kadar kurulan birkaç parti de gerek iktidar tarafından
çıkarılan kanunlarla (Takriri Sükûn) kapatılmış gerekse halkın ilgisizliği
nedeniyle kendilerini feshetmişlerdir. Milli Kalkınma Partisi’nin (MKP)
ardından, 7 Ocak 1946’da da Demokrat Parti (DP) kurularak, çok partili
siyasal yaşama doğrudan Meclis içinde katılmıştır. Demokrat Parti’nin
kurulmasından bir süre sonra, parti içi muhalefetin parti yönetimiyle
yollarını ayırması sonucu, 20 Temmuz 1948’de de Millet Partisi10 (MP) 4.
siyasal parti olarak faaliyetlerine başlamıştır. Demokrat Parti’den
ayrılanlar veya çıkarılanlar tarafından kurulmuş bu parti, katıldığı ilk
seçimlerden umduğunu bulamamış ve bir süre sonra laikliğe aykırı
politikaları nedeniyle, 1954 yılında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi
kararıyla kapatılmıştır (Karpat, 2010, 507). Millet Partisi, Türk siyasal
hayatında önemli bir siyasal parti haline gelemediyse de Demokrat Parti’yi
yumuşak politikasından zaman zaman ayrılmak zorunda bırakması
nedeniyle önemlidir. Millet Partisi, bu açıdan bakıldığında, nicelik
bakımından olmasa da nitelik bakımından siyasette etkin rol oynadığını
söylemek mümkündür (Koçak, 2011, 191). Türkiye’de siyasal partiler,
1946’dan bugüne kadar demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurları olarak,
kısa buhranlı dönemler dışında hep var olmuştur (Aziz, 2003; Yavaşgel ve
Polat, 2003, 38).
2. Türkiye’de Siyasal Kültür ve Siyasal Dönemler
Bir ülkede, seçmenlerin genel eğitim, kültür ve gelir düzeyi ile o ülkede
yapılan siyasetin niteliği arasında paralellik bulunmaktadır. Seçmen
davranışlarının iyi analiz edilmesi, o ülkenin gerek sosyo-ekonomik
gerekse sosyo-kültürel göstergeleri ile ilgili ciddiye alınması gereken
veriler ortaya koymaktadır (Özsoy, 2002). Türkiye’de siyasetin, siyasi
değişimin, dolayısıyla siyasal iletişimdeki değişimin temel nedenleri,
gelişen ve değişen dünyanın yanında aynı şekilde benzer unsurlarla
şekillenen seçmen ve beklentileri olmuştur. Cumhuriyet devrimleriyle
birlikte, toplumsal dinamiklerdeki değişim, seçmen beklentilerini de
yeniden şekillendirmiş; bu durum, siyasal iletişim biçimlerinde de bazı
değişikliklere neden olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de siyaset ve siyasal
iletişim tarihinde, tebaadan vatandaşa doğru gerçekleşen toplumsal yapının
değişimi, önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı’nın son dönemlerinde,
cemiyet adı altında başlayan siyasi örgütlenmelerden, Cumhuriyet
döneminde parti çatısı altındaki faaliyetlere kadar geçen süreçte Türk
insanı, farklı gelişmeleri/değişimleri yaşayarak (değişen seçim ve siyasi
DP kurucuları ile anlaşmazlığa düşerek partiden ayrılanlarla, partiden ihraç
edilenlerin bir kısmı 20 Temmuz 1948 tarihinde ‘Millet Partisi’ni kurmuşlardır.
Partinin kurucu üyeleri arasında, Fevzi Çakmak, Hikmet Bayur, Kenan Öner,
Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan gibi isimler bulunmaktadır (Koçak, 2011, 191).
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partiler kanunu, basın yasası, darbeler ve seçimler) siyasete ve siyasal
yaşama dair derin tecrübeler edinmiştir.
Demokrasiye geçişteki ilk yıllarda hem dönemin sorunlu siyasal,
ekonomik, askeri şartları hem de yeni kurulan bir ülkenin yapılanma
süreci, toplumsal bazı sorunların yaşanmasına ve sancılı tecrübeler
edinmesine neden olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 24
Haziran 2018’deki hükûmet sistemi değişikliği nedeniyle gerçekleştirilen
cumhurbaşkanlığı seçimine kadar geçen 95 yıllık siyasal süreçte Türkiye,
65 tane hükûmet görmüş, siyasete yön vermeye çalışan ordu tarafından 2
fiili darbe (1960 ve 1980), 3 postmodern darbe (muhtıra) (1971, 1997 ve
2007) ve 15 Temmuz gibi başarısız bazı darbe girişimleri yaşamıştır. Ülke,
Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Komitesi gibi illegal komitelerin
kararlarıyla yönetilmiş, İmparatorluk dönemi sonrası cumhuriyetle gelen
yeni siyasal anlayışa, yaşama hızlı ve kolay bir şekilde adapte olamamıştır.
İmparatorluğun yıkılışı sonrasındaki siyasal hayat ve siyasal kültürdeki
değişime paralel olarak seçimler, önemli siyasal konular içinde yer almış,
demokrasi filizlenerek çoğulculuğa yaklaştığı ölçüde de siyasal iletişim
çalışmaları daha canlı ve ilgi uyandırıcı hale gelmiştir. Bu bağlamda
cumhuriyet dönemi siyasal iletişim kampanyaları çerçevesinde bir
değerlendirme yapıldığında 1923’ten günümüze kadar olan süreci kendini
karakterize eden yapılarıyla ‘1923-1950 Tek Parti Dönemi’, ‘1950-1960
Demokrat Parti Dönemi’, ‘1960-1980 Sınırlı/Kısıtlı Demokrasi Dönemi’,
‘1980-2002 Neo-Liberal Yaklaşımlar Dönemi’, ‘2002-2018 Başbakanlık
Hükûmet Sisteminin Son Dönemi’ ve 24 Haziran 2018’deki seçimle
birlikte başlayan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin İlk Dönemi’
şeklinde 6 dönemde incelemek mümkündür. Bu çalışmada sadece 19231950 Tek Parti dönemi incelenecektir.
3. Tek Parti Dönemi Siyasal Hayat ve Devrimlerin İdeolojik
Aygıtları Olarak Halkevleri, Halk Odaları ve Köy Enstitüleri
Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra aklındaki siyasi ve idari
reformları gerçekleştirebilmek için kendisine yardım edebilecek siyasi bir
örgüte ihtiyaç duymuş ve Kurtuluş Savaşı’nın ardından, 9 Eylül 1923’te
Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla siyasal bir parti kurmuştur. Parti, adını
daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olarak değiştirmiş ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk siyasal partisi olmuştur. CHP’nin kurulmasındaki
birincil amaç, toplumda kesintisiz bir değişim süreci başlatacak olan
siyasal ve sivil kurumları inşa etmek olmuştur. Bu nedenle parti, yönetim
ve eğitim sistemi üzerinde sahip olduğu denetimden faydalanmış, bu yolla
kısmen benimsediği materyalist görüşü ve toplum hakkındaki rölativist
yaklaşımını dayatmıştır. Böylece, bir yandan eski seçkinlerin tarihsel
liderlik kavramına bir ölçüde bağlı kalan CHP, diğer yandan da yeni bir
siyasal mekanizma kurmayı amaçlamıştır. Bu yeni mekanizma, modern
siyasal parti örgütlenmesi olarak düşünülmüştür. CHP, yeni parti örgütünü
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hem halkçı görüşler ve demokratik ideallerle doldurmayı hem de eski
seçkinci felsefenin çerçevesi içinde muhafaza etmeyi deneyerek,
seçkincilik ve demokrasi arasındaki keskin çelişkiyi son noktada,
1946’daki çok partili hayata geçiş kararıyla, demokrasiden yana çözmüştür
(Karpat, 2011, 42-43).
CHP’nin 27 yıl süren tek partili iktidarı döneminde, ülkede siyaset
yapabilmenin tek yolu, CHP saflarında yer almaktan geçmiştir. Yeni
siyasal rejimi ülkeye yerleştirmeyi hedefleyen siyasal elit, başka partilerin
varlığına başlangıçta izin vermemiştir. Demokrat Parti’nin 1946’daki
kuruluşuna kadar geçen sürede, bazı partiler kurulmuşsa da kısa süre
içerisinde ya feshedilmiş ya da kapatılmıştır. Dolayısıyla, farklı siyasi
grupların, CHP dışında siyaset yapma imkânı kalmamıştır. Tek Parti
döneminde CHP üyeliği, bir bakıma siyasete girişin ön şartı durumuna
gelmiş, ancak tek başına bu da yeterli olmamıştır. Bu konuda Akandere
(1998), Milli Şef döneminde CHP üyeliğinin herkese açık olmasına karşın,
parti üyeliğinin ciddi bir işlevi olmadığını, CHP’nin toplumsal tabanının
seçkin bir sınıfa, yani asker-sivil-bürokrat ve iktisaden egemen sınıfların
ortaklığına dayanması sebebiyle, geniş halk kesimlerine inemediğini
belirtmiştir. Timur da (1991, 18) benzer şekilde, temeli Kurtuluş
Savaşı’nın Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nde, Kuva-i Milliye
müfrezelerinde ve kongrelerinde atılan bu koalisyona, zaferden sonra
gayrimüslim burjuvazinin yerini almaya aday büyük şehir burjuvazisinin
de katıldığını, bu koalisyonun CHP kurulduktan sonra Tek Parti rejimi ve
bu rejime özgü bir seçim sistemi ile memleketi yönettiğini ileri
sürmektedir. Kısacası, 1946 yılına kadar olan süreçte, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin tek partili bir sistem içinde muhalefetsiz bir şekilde iktidarda
olduğu bir Türkiye’den söz edilmektedir (Ahmad, 2010, 15). Tek parti
olarak seçimlere girmek, siyasal kampanyaların da bu doğrultuda
şekillenmesine neden olmuştur. Bu çerçevede, 27 yıllık Tek Parti yönetimi
döneminde siyasal rekabetten uzak 6 seçim (1927, 1931, 1935, 1939, 1943,
1946) yapılmıştır (Tokgöz, 2010, 36).
Döneme ilişkin yukarıda paylaşılan siyasal gündem ışığında, yeni yeni
filizlenen demokrasi, halkın siyasete katılımı, resmî ideolojinin tabana
indirilme
ve
halka
benimsetilme
zorunluluğu,
alternatif
görüşlerin/fikirlerin/akımların halk nezdinde destek araması, kısıtlı bir
çerçevede siyasal iletişim çalışmalarını da beraberinde getirmiştir 11.
Türk siyasal tarihindeki siyasal iletişim çalışmaları, İttihat ve Terakki
Bu noktada Althusser’in (2014) ideolojiyi, bir sınıfın diğerine kabul ettirdiği
fikirler dizgesinden çok, tüm sınıfların katıldığı süre giden ve her yana yayılmış
pratikler dizgesi olarak ele aldığını; devletin ideolojik aygıtlarının bu süreğenliği
ve yayılmayı sağladığını dolayısıyla da azınlığın çoğunluk üzerindeki iktidarını
baskıcı olmayan bu araçlarla sürdürdüğünü hatırlatmak gerekmektedir.
11
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Cemiyeti ile görülmekle birlikte12, bugün anladığımız anlamda modern
siyasal kampanyalar olarak değerlendirilmemektedir. Cumhuriyetin ilk
döneminde Tek Parti iktidarı CHP’nin siyasal iletişim çalışmalarının daha
planlı olduğu görülmektedir. Ancak CHP’de, asker-bürokrat tabanlı elitist,
halktan kopuk bir anlayışın olması, alternatif bir partinin bulunmayışı,
halkın onayına ihtiyaç duymayan, tepeden inmeciliğe dayanan bir yönetim
anlayışına sahip olması gibi sebepler nedeniyle, bugünkü anlamda geniş
çaplı siyasal iletişim çalışmaları görülmemektedir. Buna karşın, yapılan
sistematik propaganda faaliyetleri dikkat çekmektedir. Devrimlerin
gerçekleştiği Atatürk dönemine göre Milli Şef dönemi CHP’si halka inme,
halkın isteklerine yönelme, kendini anlatma, diğer partilerle rekabet etme
gibi demokratik zorunluluklardan hiçbirini hissetmemiştir. Bu durumun
birinci sebebi, CHP’nin 1936 yılında aldığı bir kararla devlet, doğrudan
CHP yönetimi ve denetimine geçirilerek, İçişleri Bakanı’nın aynı zamanda
partinin genel sekreterliğini, valilerin de partinin il başkanlığını13
üstlenmesiyle CHP devletleştirilirken, aynı zamanda devlet de
CHP’lileştirilmiştir. Dolayısıyla ortaya çıkan partinin devleti, devletin
partisi14 gibi bir durum nedeniyle, geniş ölçekli siyasal iletişim çalışmaları
da çok fazla gerekli görülmemiştir. İkinci sebep ise CHP’nin seçmenle
karşılıklı iletişim ve etkileşime geçerek, seçmenin beklentilerini anlayıp
onları karşılayacak bir kampanya yapmak yerine, yeni kurulan
cumhuriyetin devrimlerini ve ideolojisini, seçmenlere benimsetmek
amacıyla tek yönlü propaganda faaliyetlerine ağırlık vermesi/daha fazla
önemsemesi olmuştur.
CHP’nin, Tek Parti dönemi seçim kampanyalarını genel olarak
değerlendirdiğimizde, artarak devam eden propaganda faaliyetlerinin
siyasal iletişimi karakterize ettiği görülmektedir. Seçimlerin doğası gereği,
ilk aşamada daha genel, yaygın ve basın yayın araçlarının kullanıldığı bir
propaganda yöntemi kullanılırken, ikinci aşamada ise daha yüz yüze,
doğrudan propaganda faaliyetleri yürütülmüştür. 1931 seçiminden sonraki
seçimlerde, yasal olarak inkılapların hizmetinde kabul edilen basından
Türk siyasal tarihinde ilk siyasal çalışmalar, bugünkü anladığımız anlamın
dışında basit ve belirsiz de olsa İttihat ve Terakki Cemiyeti (Fırkası) tarafından
yapılmıştır. Ancak dönemin şartları gereği İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tam bir
parti faaliyeti gösterememesi, parti olarak ciddi ve sistematik bir kampanya
yap(a)mamış olması nedeniyle ilk siyasal iletişim çalışmaları Tek Parti döneminde
CHP tarafından yapılmış kabul edilmektedir.
12

Bu durum 3 yıl sürmüş ve 29 Mayıs 1939 tarihinde yapılan CHP’nin 5.
Kurultayı’nda valiler illerdeki CHP teşkilatlarının başkanı olma konumlarını
kaybetmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Kışlalı 1997; Karpat, 2011; Koçak, 2011.
13

Bu durum her ne kadar cumhuriyetin kuruluşundan 13 yıl sonra başlamış gibi
görünse de gerek tek adam anlamında gerekse tek parti anlamında cumhuriyetin
kuruluşundan beri bu anlayışın geçerli olduğu söylemek mümkündür.
14
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ağırlıklı olarak yararlanılmaya başlanıldığı gözlenmektedir. Bu tür
faaliyetlerle hem bireylerin siyasal toplumsallaşması ve siyasal sistemle
bütünleşmesi sağlanmaya çalışılırken hem de siyasal katılımın artırılması
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Tek Parti dönemi CHP kampanyalarında
sinemalarda, radyolarda ve halk hatipleri tarafından meydanlarda yapılan
konuşmaların yanı sıra şehirlerin süslendiği, geçit törenlerinin
düzenlendiği ve propaganda afişlerinin asıldığı bilinmektedir (Öz, 1992,
156-157).
1939 seçiminde, İstanbul ve çevresinde yapılan çalışmalar, Parti İl
Kongresi raporunda şöyle anlatılmaktadır: “Altıncı Millet Meclisi
seçiminde bütün İstanbul mülhak kazalarıyla seferber edilmiş, halka seçim
günleri, seçimin gayesi hakkında propagandalar yapılmıştır. Bu
doğrultuda, seçim için el afişleri hazırlanarak halka dağıtılmış, renkli
duvar afişleri en tenha sokaklardan, en işlek caddelere kadar her yere
astırılmıştır. Sinemada, tiyatroda ve toplu mahallerde hoparlörler
aracılığıyla seçim reklamları yayımı yapılmış, hoparlörlü kamyonetlerle
seçim için hazırlanan hususi plaklar, şehrin umumi park ve caddelerinde
gezdirilerek halka dinlettirilmiştir. Radyoda, Halkevleri’nde, parti ve okul
konferans salonlarında halka konferanslar verilmiş, her gün gazetelerde
muhtelif şahıslar tarafından seçimlerin gayesi hakkında yazılar
yazdırılmıştır” (CHP İstanbul Vilayeti 1940 Kongresi Açılış Nutku ve
1938-1940 Çalışma Raporu ve Mesa’i Tafsilatı’dan akt. Öz, 1992, 203204).
Cumhuriyetin 10. yılına yaklaşılırken siyasal, hukuki, sosyal alanlarda
birçok devrimler gerçekleştirilmiş ve bu devrimler aracılığıyla toplum
yaşamına kazandırılmak istenen yeniliklerin, yeni değerlerin, toplum
katmanlarına yayılması ve yaşanılır kılınmasını sağlamak için her cins ve
yaştan kimsenin yararlanabileceği, herkese ulaşabilecek yapıda okul dışı,
‘resmi’ kokusu olmayan sivil kuruluşlara gereksinim duyulmuş, ancak bu
sayede halkın yeni yaşam tarzını ve değerleri benimseyeceği, düşüncesi
ağırlık kazanmıştır (Katoğlu, 2011, 433). Bu doğrultuda 1930-1932 yılları,
Türkiye’de Tek Parti yönetiminin yerleşmesi sürecinin en önemli dönüm
noktalarından birini oluşturmuştur. CHP’nin 1931 Kurultayı’nda,
reformların halkın anlayabileceği bir şekle sokulması fikri uzun uzun
tartışılmış, bu tartışmalar sonucunda, Parti’nin eski alışkanlıkların ve
geleneklerin etkilerini bertaraf etmek için etkin bir çalışma yürütmesi
gerektiğine karar verilmiştir. Bu etkin çalışmanın amacı, ‘vatandaşı eski
geleneklerin zararlı etkilerinden korumak’ olarak tasvir edilmiştir. Bu
amaca ulaşmak için hangi araçların kullanılacağı konusunda ise herhangi
bir tartışma yapılmazken, Türk Ocakları’nın 15 dağıtılması ve mal varlığının
Türk Ocakları, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ‘Osmanlıcılık’
akımının önemini kaybetmesiyle birlikte canlanmaya başlayan, ‘Türkçülük’
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CHP’ye devredilmesi konusunda bir yıl önce sağlanan uzlaşma
onaylanmıştır. Bu yaklaşımla 19 Şubat 1932’de Halkevleri’ni kurarak,
milliyetçilik ve halkçılık fikirlerini yeniden tanımlayan CHP, Halkevleri
(ya da köylerdeki adıyla Halk Odaları) aracılığıyla bu fikirler
doğrultusunda kültürel modernleşmeyi gerçekleştirmeye çalışmıştır16
(Karpat, 2011, 56; Öz, 1992, 108; Pehlivanlı, 2008, 128-130). Bu
bağlamda Halkevleri, Cumhuriyet döneminde ülkenin sosyal ve kültürel
kalkınmasında, cumhuriyetin getirdiği değerlerin geniş halk kitlelerine
ulaşmasında son derece önemli bir işlevi yerine getirmiştir (Arıkan, 1999,
261).
Siyasal iletişim faaliyetlerini propaganda üzerine kuran CHP,
propagandanın yürütüleceği kurum ve kuruluşları da devlet aracılığıyla
bizzat kendi inşa etmiştir. Bu doğrultuda CHP, kendini kitle partileri gibi
‘ocak’17 birimlerine dayandırarak örgütlenmeye çalışmış ve Halkevleri’ni,
Halk Odaları’nı ve Köy Enstitüleri’ni devlet eliyle kurarak 18, dönemin
nüfus yoğunluğu bulunan kırsaldaki kitlelere ulaşmaya çalışmıştır 19.
akımının en canlı temsilcilerinden biridir. Türk milliyetçiliği fikrini yaymak
amacıyla faaliyet gösteren Türk Ocakları, zamanın (ve daha sonra da
Cumhuriyetin ilk yıllarının) önemli aydınlarını (Mehmet Emin, Yusuf Akçura,
Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Suphi, Ziya Gökalp, Halide Edip vd.) bünyesinde
toplayan bir örgüt olmuştur. Düşman işgali karşısında tepki gösteren Türk
Ocakları, işgal kuvvetleri tarafından 1920 şubatında kapatılmış, daha sonra tekrar
1923’te faaliyete başlamıştır (Öz, 1992, 108).
Milliyetçiliğin tanımında değişiklik yapılması için hazırlıklar 1929’da çoktan
başlamıştır. İlk adım olarak, Türk Ocakları’nın CHP’nin daha iyi yararlanabileceği
bir oluşuma dönüştürülmesi planlanmıştır. 1911 yılında kurulan Türk Ocakları,
Türk milliyetçiliğinin entelektüel beşiği olmuştur. Bunların yaymaya çalıştıkları
vatanseverliğe varan milliyetçiliğin temelinde, tarihsel Türk kimliği ve kültürü
bulunmaktadır. Bu milliyetçilik anlayışının temelindeki Türk kimliğinin İslami
kökleri, bir yandan korunurken diğer yandan da muğlak bir modernizm ve hatta
laiklik kavramı içinde sulandırılmıştır. CHP, Türk Ocakları’nın benimsediği
tarihsel, dinsel ulus kavramının kendi laik anlayışıyla ters olduğunu fark etmiş, bu
nedenle Ocaklar yerine Halkevleri kurmaya karar vermiştir. Bu kurumları, ülke
coğrafyasının ve halkının yaşadığı somut gerçekler üzerine kurulacak olan yeni
Türk ulusal bilincini ve kimliğini oluşturmada görevlendirilmiştir (Karpat, 2011,
57).
16

CHP’nin, kitle partileri gibi ‘ocak’ birimlerine dayanarak örgütlenmeye
çalışması, bu örgütlenmeyi destekleyecek alt yapıları gerekli kılmıştır (Kışlalı,
1997, 248).
17

Halkevlerinin kuruluşunda belirleyici olan etkenlerden biri de CHP’nin kimlik
arayışında olmasıyla yakından ilgilidir (Arıkan, 1999, 267).
18

Cumhuriyet tarihindeki üçüncü reform dönemi olan 1930-1945 yılları
arasında, bir dizi görece küçük reformlar yoluyla, başta laikleşme olmak üzere
önceden yapılmış olan reformların sağlamlaştırılması ve güçlendirilmesi
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Halkevleri’ni, CHP’nin toplumu şekillendirebilmek için girdiği arayışların
bir sonucu olarak değerlendirmek mümkündür. Cumhuriyetin ilanından
sonra toplumun şekillendirilmesi amacıyla çeşitli kurum ve yollarla
gerçekleştirilen faaliyetler, uygulamaya konulan toplum mühendisliği
projesinin yeni bir türü olarak Halkevleri üzerinden sürdürülmüştür
(Pehlivanlı, 2008, 129). Özetle, Katoğlu’nun da (2011, 433) ifade ettiği
gibi, genç cumhuriyetin kültür atılımları, laikleşme ve Batılılaşma
politikaları içinde Halkevleri gibi özgün yapılar başlı başına bir yer
tutmuştur.
Bu kurumlar, eğitim anlayışları ve kurum felsefeleri nedeniyle hem sağ
hem de sol görüşten grupların eleştirilerinin hedefi olmuştur. Bu bağlamda
sağ görüşten yapılan en büyük eleştirileri okullarda komünizm
propagandası yapılması, Rus kitaplarının okutulması, solcu öğrencilerin
yetiştirilmesi, din dersinin olmayışı, verilen laik eğitimle insanların dinden
uzaklaştırılması ve kız-erkek öğrencilerin birlikte ders görmeleri şeklinde
sıralamak mümkündür. Sol görüşten gelen eleştirileri ise Köy
Enstitüleri’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için öğrencilerin ve köylülerin
hem maddi hem de manevi olarak sömürülmesi ve köylü-kentli
ayrımcılığının yapılması şeklinde örneklendirebiliriz (Yıldız ve Akandere,
2018). Cumhuriyet Halk Partisi’ne bağlı olarak kurulan ve
yönetmeliklerinde de belirtildiği gibi yeni bir toplum meydana getirme
misyonuna sahip Halkevleri, kuruluş felsefesi açısından bir toplum
mühendisliği projesidir (Pehlivanlı, 2008, 142). Bu nedenle, DP iktidara
geldikten sonra 8 Ağustos 1951 tarihli ve 5830 sayılı yasa ile
Halkevleri’nin etkinliklerin durdurulmasına kadar geçen sürede
Halkevleri’ne yöneltilen en büyük eleştiri, Halkevleri’nin CHP’nin yan
kuruluşları olarak çalışmaları ve söz konusu partiyle organik bağlantılar
içinde bulunmaları şeklinde olmuştur (Arıkan, 1999, 261-262). Özetle,
1931’den itibaren CHP, kurultaylarında program ve tüzük değişikliklerini
yaparak Halkevleri’ni, Halk Odaları’nı, bir süre sonra da Köy Enstitüleri’ni
kurarak, artık tek parti, tek şef ve parti-devlet özdeşliği içinde yarı
diktatoryal, otoriter bir rejime yöneldiğinin kanıtlarını sergilemiştir
(Kahraman, 2009, 72).
Devletin, iktidarını tesis etme ve devam ettirmede ‘devletin baskı
aygıtları’ ve ‘devletin ideolojik aygıtları’ şeklinde iki tip aygıtı kullandığını
belirten Althusser (2014, s. 50-51), söz konusu baskı aygıtlarını hükûmet,
idare, ordu, polis, mahkemeler, hapishaneler vb. kurumlar olarak ifade
amaçlanmıştır. Diğer bir amaç ise yeni seçkinlerin politik gücünü artırmak
olmuştur. Bu üçüncü dönemde yapılmış olan reformlara Tarih Kurumu’nun, Dil
Kurumu’nun ve Halkevleri’nin kurulması örnek olarak verilebilir. Bunlar,
reformcuların kökünü kazımak istedikleri İslam kültürünün yerine, ulusal Türk
kültürünü getirme çabalarının birer yansımalarıdır (Karpat, 2011, 27-28).
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ederken, ideolojik aygıtları ise dini kurumlar, okul, aile, hukuk, siyasal
partiler, sendikalar, medya ve kültürel yapılar olarak ele almaktadır.
Althusser, bireylerin karşısına bu şekilde birbirinden ayrı ama
uzmanlaşmış kurumlar biçiminde dolaysız olarak çıkan belirli yapılardan
bahsederek devleti, egemen sınıfın devleti olarak tanımlamaktadır. Bu
bağlamda Tek Parti dönemi CHP’si tam da Althusser’in bahsettiği tarzda
bir ideolojik aygıtı yani eğitimi etkili bir propaganda aracı olarak
kullanmıştır.
İlk Halkevleri, 19 Şubat 1932’de yapılan büyük bir törenle 14 il
merkezinde açılmıştır. Halkevleri, Cumhuriyet yönetiminin dünya
görüşünü aydınlar ve mahalli önderler aracılığıyla halka götürme,
yaygınlaştırma, tanıtma ve toplumun kültür yapısını canlandırma amacıyla
kurulmuş, yeni çağdaş yurttaşı yetiştirmeye yardımcı, yurt geneline
yayılmış kültür merkezleri20 olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak
ilerleyen süreçte, Halkevleri’nin başlangıçta düşünüldüğü gibi sadece
çağdaş yurttaş yetiştirme amacı taşımadığı, bütün halkı bünyesine alarak,
CHP ideolojisinin benimsetilmesine yardımcı olacak bir propaganda
aracına dönüştürüldüğü görülmüştür. Halkevleri, CHP politikaları için
‘misyoner’ bir anlayışın ürünü olmaya başlamış, tamamen parti
denetiminde ve onun kültür kolları durumuna getirilmiştir. Uzun yıllar
Halkevleri’nde görev yapan bir ‘Halkevci’nin şu sözleri bu gerçeği ortaya
çıkarmaktadır: “Halkevleri Atatürk’ün çok güvendiği ve bel bağladığı bir
devrim kurumu olarak kurulmuştur. Pek kısa sürede gelişmiş ve yirmi iki
yerde saraylar gibi her türlü araçları içinde toplayan binalar yapılmıştır.
Halkevleri, Atatürk devriminin bir paratoneri idi ve yabancı ideolojilere
karşı bir set idi ...” (Öz, 1992, 111; Katoğlu, 2011, 433; Pehlivanlı, 2008).
CHP, kitleleri harekete geçiren ve onlara politik eğitim veren bir
kurumdu. Gerçekten de politik örgütlenme teknikleri konusunda bilgiye ve
saha deneyimine sahip olan CHP hem Türkiye’nin gelecekteki
siyasetçilerinin eğitildiği bir okul hem de bir politik örgütlenme modeli
olmuştur. Başarılı muhalefet liderleri bile, CHP’nin eski önde gelen üyeleri
arasından çıkmışlar, siyasi eğitimlerini CHP kadrolarında geçirdikleri
dönemlerde almışlardır. Bu liderler arasında, 1950-1960 döneminde
cumhurbaşkanı olarak görev yapan Celal Bayar ve 1946’da kurularak 1950
seçiminde galip gelen Demokrat Parti’nin diğer üç kurucusu da
bulunmaktadır. Bu bağlamda Halkevleri, halkla ilişkiler, grup çalışması,
Halkevleri, halkla sıcak iletişim kuracak, halk değerlerinden de kaynaklanacak
kültür merkezleri olarak düşünülmüştür. Her yurttaşın ilgi alanına göre katılımını
sağlamak, başlıca hedeflerden olmuştur. Dil-Edebiyat, Tarih, Güzel Sanatlar,
Temsil, Spor, İçtimai (Sosyal) Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane
ve Yayın, Köycülük, Müzecilik ve Sergileme olmak üzere dokuz çalışma kolu,
yani dokuz şubeden oluşması yönetmelikte belirlenmiştir (Katoğlu, 2011, 434;
Karpat, 2011, 139-140).
20

191

sosyal örgütlenme, sosyal, eğitsel ve kültürel çeşitli grup etkinlikleri gibi
geçmişte hiç bilinmeyen çeşitli konularda önemli bir eğitim yuvası olmuş,
geleceğin siyasi liderlerinin birçoğu, politika tekniklerine ilişkin temel
eğitimlerini Halkevleri’nde almıştır21. Parti merkezindeki boğucu
resmiyetin aksine, taşra teşkilatında ve Halkevleri ile Halk Odaları’nda
yapılan toplantılar, görece rahat ve demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir
(Karpat, 2011, 71-72). 1950 yılına gelindiğinde ise Türkiye’de toplam 478
Halkevi ve (l940’tan sonra köylerde kurulmaya başlanmış olan) 4.322
Halk Odası kurulmuştur (Karpat, 2011, 139-140).
Halkevleri’nin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, diğer bir deyişle
propaganda faaliyetlerini daha fazla seçmene iletebilmesi için süreli
yayınlardan da yararlanılmış, özel olarak hazırlanan dergiler bastırılarak
dağıtılmıştır. Bu anlamda, Halkevleri’nin resmi yayın organı olan Ülkü
Dergisi, Mart 1933’ten Ağustos 1950’ye dek kesintisiz 17 yıl yayınlanmış
ve Türk siyasal hayatında derin izler bırakmıştır. Derginin çevresinde
kümelenen Ülkü Hareketi olarak adlandırabileceğimiz aydınlar ise başta
Recep Peker olmak üzere -ki Peker CHP genel sekreterliği, İçişleri
Bakanlığı ve başbakanlık yapmıştır- Türk siyasal hayatına büyük
katkılarda bulunmuş, devletin önemli bürokratik-siyasal mevkilerinde
görev yapmış ve Kemalizm’in farklı bir yorumunu 1930’larda bir süre
devletin resmî ideolojisi olarak kabul ettirmeyi başarmışlardır (Örmeci,
2008, 25; Karpat, 2011, 57). İfade edilen bu sistematik propaganda
faaliyeti, sadece Halkevleri ve Köy Odaları’yla sürdürülmemiş, alınan
olumlu sonuçların ardından, bu eğitim sistemine Köy Enstitüleri de
eklenmiştir.
Köy eğitimi ve kalkınması sürekli düşünülen ve geliştirilen, yeni yeni
modeller denenen öncelikli bir saha olarak, köy okulları için öğretmen
yetiştirilmesine ilişkin görüş ve tasarıların ortaya atılışı, II. Meşrutiyet
dönemine kadar uzanmaktadır (Yıldız ve Akandere 2018, 281). Ancak bu
konudaki girişimlerin en başarılısı Tek Parti döneminde gerçekleşmiştir.
Köy Enstitüleri, hemen İkinci Dünya Savaşı’nın başlarında, 17 Nisan
1940’ta on dört yerde birden kurulmuştur. Kuruluş, arkasındaki siyasal
gücü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den almıştır. Köy Enstitüleri de tıpkı
Halkevleri gibi bir ‘misyon’ kurumu olmuş, kurucuları ve emeği geçenler
sanki birer misyoner gibi faaliyet göstermişlerdir. Hatta bu misyonerlik
ruhunun, dönemin öğrencilerine ve dolayısıyla geleceğin öğrencilerine de
Köy Enstitüleri ile pek çok köy kalkınmaya başlamış ve köylüler daha bilinçli
hale gelmişlerdir. Bu durum, özellikle de toprak ağalarının ve benzeri çıkarcı
çevrelerin işine gelmemiştir (Yıldız ve Akandere, 2018, 284). Bu anlamda Köy
Enstitüleri aracılığıyla yakalanan ivme ve mezun olan öğrencilerin toplumsal
eğitime olan katkısıyla yaşanan toplumsal değişim bazı çıkar odaklarını rahatsız
etmiş ve Köy Enstitüleri, kapatılmasına giden yolda ilk düşmanlarını edinmiştir.
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egemen olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir eğitim kurumu, herhalde böyle bir
‘misyonerlik’ duygusuyla bu kadar ‘haşır-neşir’ olmamıştır. Daha fazla
kitleye ulaşabilmek için, 1941 yılında yedi Köy Enstitüsü’nün daha
açılmasıyla sayıları yirmi bire yükselmiştir. İzmir Kızılçullu’dan Van’ın
Erciş kazasına, Vakfıkebir’in Beşikdüzü’nden Antalya’nın Aksu kazasına,
Kastamonu’dan Balıkesir’e kadar, Anadolu coğrafyasında dengeli olarak
dağıtılmışlardır. Köy Enstitüleri’nin her şeyin inceden düşünüldüğü,
bütünlüğe sahip bir projenin ürünü olduğu her halinden bellidir (Katoğlu,
2011, 428-429). Köy Enstitüleri’nin kurulma fikrini ortaya atan ve
kurulmasında aktif olarak yer alan kişilerin görüşlerinden, enstitülerin
başına getirilen müdürlerin ve öğretmenlerin görüşlerine, enstitülerin
programından ve bu programların uygulanışındaki etkinliklere kadar
enstitü içlerinde ideoloji ile bağdaştırılan çeşitli faktörlerin bulunduğu
söylemek mümkündür (Yıldız ve Akandere, 2018, 295-296; Meşe, 2017).
Köy Enstitüleri de Halkevleri gibi esasen Tek Parti dönemi
koşullarında oluşturulmuş ve bu dönemin süreceği düşüncesi ile
planlanmış, Kemalizm değerlerinin uygulandığı kurumlar olarak karşımıza
çıkmaktadır (Meşe, 2017, 86). Bu kurumlarla amaç, Tek Parti döneminde
kırsal kesimde yeni atılımlar için bir destek ve öncü kadro
yetiştirebilmektir. 1940’ların başında, kırsal alanda kültürel bir hareket
olarak (Halkevleri’nin yanı sıra uygulamaya konulan) Halk Odaları ile Köy
Enstitüleri bir arada düşünüldüğünde, tablo daha da anlamlı hale
gelmektedir. İnönü, savaş yılları boyunca Köy Enstitüleri’nin ve
öğrencilerinin sayısının artması için sürekli baskıda bulunmuştur 22. Köy
Enstitüleri ile de köy yaşamını tanıyan ve köye önderlik edebilecek 23,
CHP’nin ilerideki bazı atılımlarını savunabilecek ve bu konuda yol
gösterebilecek genç öğretmenler yetiştirmek amaçlanmıştır (Koçak, 2011,
169). Genel bir değerlendirme yaptığımızda, Halkevleri, Köy Enstitüleri
gibi kurumlar, CHP ile özdeşleşmiş (Karpat, 2011), ve ağırlıklı olarak
devrimin getirdiği yeniliklerin halka benimsetilmesi amacıyla
kullanılmıştır.
Dönemin şartlarına göre modern bir eğitim sunma amacıyla ortaya

Egemen ideolojinin yeniden üretimi yolunda verilen mücadele hiçbir zaman
bitmiş, tamamlanmış sayılamaz (Althusser, 2014, s. 12-13), bu nedenle
gerçekleştirilen propaganda faaliyetleri içerik ve biçimsel olarak değişiklik
gösterse de amaçları doğrultusunda sürekli devam etmelidir.
22

Kırsal kesimde oluşturulan Halk Odaları aracılığı ile halkın kültürel seviyesinin
yükseltilmeye çalışılması gibi, Köy Enstitüleri’nin de kurulma amaçlarından biri
de köy öğretmenlerinin yanında iki yüz bin tarımcı öğretmen yetiştirilmesi
olmuştur. Yine bu durum asıl amaç olan devrimlerin yayılması ve halka
benimsetilmesinin yanında pek de ciddiye alınmamıştır. Detaylı bilgi için bkz.
Koçak, 2011.
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çıkan Köy Enstitüleri, ülkenin ve devrimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını
öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Bu çerçevede tarım, kültür ve teknik
içerikteki derslerin yanı sıra sağlıktan çocuk bakımına kadar geniş bir
içerikle öğrencilere sunulmuştur. Köy Enstitüleri’ni propaganda faaliyeti
dışında değerlendirdiğimizde, verdikleri eğitimle özelde bulundukları
köyün, çevrenin kalkınmasını ve modernleşmesini hedeflerken genel de ise
tüm ülkenin kalkınmasını, modernleşmesini, eğitim seviyesini artırmasını
ve tüm halka demokrasiyi öğretme çabası içinde olduğunu da söylemek
mümkündür (Yıldız ve Akandere, 2018).
Sonuç
Cumhuriyet devriminin özellikle ilk yıllarında devrimleri tabana
yayabilecek yapılara ihtiyaç duyulmuş ve bu çerçevede gazeteler, dergiler
gibi neşriyat aktif olarak kullanılmıştır. Basın aracılığıyla gerçekleştirilen
propagandayla birlikte halkın kendiliğinden devrimleri benimsemesi için
resmiyetten uzak daha samimi ortamlara ihtiyaç duyulmuş ve bu durumun
bir sonucu olarak daha önceki tecrübelerden de istifade edilerek
Halkevleri, Halk Odaları ve Köy Enstitüleri kurulmuştur.
Cumhuriyet devrimleriyle birlikte halkın eğitimi, istenilen doğrultudaki
toplumsal bir dönüşümün de anahtarı durumunda olması, cumhuriyetin
kurucu kadrolarının eğitime daha fazla önem vermesine ve bu doğrultuda
farklı arayışlar içine girmesine neden olmuştur. Yeni kurulan cumhuriyetin
gelecekteki kadrolarının oluşturulması, devrimlerin korunması ve kalıcı
olabilmesi adına devletin ancak temelden devrim ilkeleriyle yetiştirilmiş
bireylerle mümkün olacağına olan inanç, kurucu kadronun bu doğrultuda
temelden yetişmiş birey ihtiyacını gündeme getirmiştir.
Halkın devrimleri benimsemesi, devrimlere sahip çıkması ve son
kertede devrimleri koruyabilmesi amacıyla ideolojik bir eğitimden
geçmesi gerektiği düşüncesi, Halkevleri, Halk Odaları ve Köy
Enstitüleri’yle vücut bulmuş ve söz konusu yapılar devrimlerin
propaganda merkezleri haline gelerek resmi ve egemen ideolojinin
yayıcılığını üstlenmiştir. Söz konusu kurumlar, CHP’nin halkla ilişkiler,
tanıtım, propaganda gibi tüm iletişim ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayan
bir yapı olarak yeni sistemin en büyük ideolojik aygıtlarından biri haline
gelmiştir.
Her devrim, sistemin devamlılığını garanti edecek ve bu doğrultuda
çalışmalar yapabilecek bireyleri yetiştiren kurumlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu bağlamda Althusser’in ‘devletin ideolojik aygıtları’, Gramsci’nin de
(2008) ‘hegemonya’ kavramıyla gücün iktidar kurabilmesi ya da iktidarını
sürdürebilmesi sürecinde ideolojik olarak toplumsal rıza üretimine dair
düşüncelerini hatırlamakta fayda bulunmaktadır. Tek Parti dönemi
Halkevleri, Halk Odaları ve Köy Enstitüleri’nin de Althusser ve
Gramsci’nin ifade ettiği şekilde CHP politikaları ve devrimler
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doğrultusunda bir rıza üretimi gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür.
Halkevleri, Halk Odaları ve Köy Enstitüleri, eğitim aracılığıyla düşünsel
bir devrim gerçekleştirebilmek adına Tek Parti döneminin propaganda
merkezi gibi faaliyet göstermiştir. Söz konusu kurumlarda eğitim alarak
faal bir siyasal hayat sürdüren ve Türkiye’nin geleceğini, politikalarını
şekillendiren onlarca isim, bu tespitin de bir ispatı durumundadır. Ayrıca,
bu kurumların Demokrat Parti iktidarı döneminde kapatılmış olmasını da
Demokrat Parti ile söz konusu kurumların ideolojik olarak birbirlerine ters
düşmelerini, dolayısıyla da bu kurumların asıl algılanış biçiminin bir
eğitim kurumu olmaktan ziyade bir ideoloji yuvası ve bir propaganda
merkezi şeklinde olduğunun bir başka kanıtı olarak da değerlendirmek
mümkündür.
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Giriş
Descartes’ın hem temel eserlerini anlayabilmek hem de bu eserlerde
geniş bir şekilde yer almayan bazı düşüncelerine ulaşabilmek için en sık
başvurulan metinler mektuplaşmalarıdır. Mektuplaşmalar Descartes
külliyatı içinde önemli bir yer tutar. Charles Adam ve Paul Tannery’nin
editörlüğünü yaptığı 12 ciltlik serinin ilk 5 cildi, 1622’den ölümüne
kadarki (11 Şubat 1650) mektuplaşmalarından oluşur. Hiçbir kuruma bağlı
olmayan, hep akademinin dışında kalan, bununla birlikte düşüncelerini
herkese iletmeye çalışan, sonraki düşünürlerle karşılaştırıldığında özellikle sağlığında- yayımlanmış çok az eseri olan Descartes’ın daha
geniş çevrelere ulaşmak ve görüşlerinin tartışılmasını sağlamak için
başvurduğu bir yöntemdir mektuplaşma. Yazışmalar çoğunlukla, bazen
doğrudan bazen üçüncü şahıslar aracılığıyla dönemin önde gelen bilim,
fikir ve din adamları ile yapılmışlardır. Temel metinlerde örtülü kalan
yerler, sorunlu görünen konular, farklı metinler arasındaki en azından
görünürdeki tutarsızlıklar, yazıştığı kişinin Descartes’a yönelttiği sorular
sayesinde bazen tamamen bazen kısmen açıklığa kavuşur. Bazen de
sorunun sonradan yapılacak eklemelerle giderilemeyeceği ortaya çıkar.
Bu yazıda Descartes’la görüş alışverişine değineceğimiz Prenses
Elisabeth’in, Descartes’ın mektuplaştığı kişiler arasında çok özel bir yeri
vardır. Teolog, bilim insanı, yayıncı, vs. olmamasına rağmen Descartes
üzerinde çalışan felsefecilerin en sık başvurduğu metinlerden biri Prenses
Elisabeth’e yazdığı mektuplardır. Descartes, yazıştığı kişinin meslekten
bilim insanı ve felsefeci olmaması nedeniyle, bu mektuplarda bazı
noktalarda daha açıklayıcı bir üslup kullanır. Diğer muhataplarının aksine
Elisabeth bilimsel ve felsefî konularda ne kendi düşüncesini olgunlaştırmış
bir kişidir ne de (Regius örneğinde olduğu gibi) Descartes’ın fikirlerini
tadil ederek kendi amaçları doğrultusunda kullanması söz konusudur. Tüm
felsefesini, yeterince zaman ayırmak ve yeterince dikkat etmek şartıyla,
‘Türkler dâhil olmak üzere herkes’ tarafından anlaşılabileceği (Descartes,
1953: 1373) iddiasıyla oluşturan Descartes, Elisabeth’in şahsında bu
iddiayı teyit etmesini sağlayacak meraklı, istekli ve en önemlisi tam
istediği gibi ‘peşin hükümlerden’ uzak bir aday bulmuş gibidir.
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I. Yazışmaların Öncesi
Descartes ve Elisabeth’in mektuplaşmaları, tüm hayatları gibi Otuz Yıl
Savaşları’nın damgasını taşır. 31 Mart 1596’da Touraine’deki La Haye’de,
kralın vergi tahsildarlığını yapan bir ailenin, yaşayan üç çocuğunun
sonuncusu olarak doğan, eğitimini Cizvit kolejinde tamamlayan Descartes
(Desmond, 2006:1-24) ile ondan 22 yıl sonra, 26 Aralık 1618’de soylu bir
ailenin çocuğu olarak doğan Elisabeth’in (Shapiro, 2014) yollarının
kesişmesi, uzun yıllar süren savaşların şekillendirdiği Avrupa
coğrafyasında mümkün olmuştur. (De Bury, 1853: 175-196) Bu savaşlar,
1618 ve Westfalya Barışı’nın imzalandığı 1648 yılları arasında
tarihlendirildiği için “Otuz Yıl Savaşları” diye anılır. Katolik İspanya ve
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile Protestan Avrupa devletleri
arasında geçtiğinden, genellikle Katolikler’in Protestanlar ile yaptığı
savaşlar gibi kabul edilir. Oysaki savaşlar bu tarihlerin öncesinde ve
sonrasında devam ettiği gibi, Katolik Fransa Protestanları desteklemiş,
bazı Katolikler bazı Katoliklerle, Lutherciler Kalvincilerle savaşmıştır.
Descartes ile Elisabeth’in yollarının kesişmesi de bu karmaşık ittifaklar ağı
sayesinde mümkün olmuştur.
1616’da Poitiers’den hukuk diplomasını alan Descartes aile geleneğini
takip etmez. Hukukçu olmayı reddederek, kendisi için açık olan diğer yolu,
subay olarak orduya katılma yolunu tutar. Esas gayesi eğitiminde eksik
kaldığına inandığı yönleri tamamlamaktır. Fransa bu savaşlarda Katolik
İspanya’ya karşı, Birleşik Eyaletler adı altında toplanan Kalvinci devletleri
destekler. Bu topluluğun en güçlü üyesi ve önderi Hollanda’dır. Descartes,
Orange hanedanından Protestan Prens Maurice De Nassou’nun ordusuna
1618’de katılır. Prens Maurice ile Elisabeth’in babaannesi, anne ayrı baba
bir kardeştir. Descartes Hollanda’dan, 1619’da önce Danimarka’ya sonra
Almanya’ya gider. (Descartes, 1953: 25) 1622’de Fransa’ya dönünceye
kadar Almanya’nın çeşitli bölgelerinde seyahat eder. Fakat Descartes’ın
özellikle gidip görmek istediği yerler Avusturya ve Bohemya’dır. Nedeni,
Brahe ve Kepler’in yaşamış olduğu Prag’ın dinsel açıdan hoşgörülü
olması, bu bölgelerde bilimsel çalışmalara ve bilim insanlarına sıcak
bakılmasıdır. Bu nedenle Descartes, 1617’de Bohemya kralı olan II.
Ferdinand’ın 1619’daki Kutsal Roma Cermen İmparatoru olarak taç giyme
törenine bu kez Katolik taraftan katılır. Almanya’nın Protestan eyaletleri,
Katolik üstünlüğünden kurtulmak üzere birleşirler. II. Ferdinand’ı
Bohemya kralı olarak tanımadıklarını belirterek ayaklanırlar, yerine Pfaltz
elektörü olan V. Friedrich’i getirirler. Bu olay Otuz Yıl Savaşları’nın
başlangıcı olarak kabul edilir. Sadece bir kış boyunca Bohemya kralı
olarak kalabildiği için “Kış Kralı” diye anılan V. Friedrich o sırada bir
yaşında olan Elisabeth’in babasıdır. Descartes ise 8 Kasım 1620’de, Beyaz
Dağ Muharebesi’ni kazanarak V. Friedrich’i tahttan indiren, böylece
Elisabeth ile ailesinin hayatının seyrini tamamen değiştiren kuvvetler
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arasındaki Katolik Bavyera düküne bağlı orduda yer alır. (Sirven, 1987:
280)
V. Friedrich iyi bir entelektüel, mistik ve Wittelsbach hanedanının tek
Kalvinci kolu olan Pfaltz-Simmern’in mensubuydu. Elisabeth’in annesi
Elisabeth Stuart ise, İngiltere’nin Stuart hanedanına mensup ilk kralı,
dolayısıyla Birleşik Krallık’ın ilk kralı olan I. James (İskoçya kralı IV.
James, 1566-1625) ile Fransa kralı XIII. Louis’nin kardeşi HenrietteMarie’nin kızıydı. Babasından sonra tahta çıkarak, 1625-1649 yılları
arasında tahta kalan ve iç savaşı takiben boynu vurularak idam edilen I.
Charles’ın (1600-1649) da kardeşiydi. Prenses Elisabeth, V. Friedrich ile
Elisabeth Stuart’ın en büyük kızıydı. O doğduğunda ailesi
Heidelberg’deydi. Babası Bohemya kralı olmayı kabul ettiğinde, Elisabeth
babaannesi Nassau Prensesi Julianne’ın yanına, Silezya’ya gitti ve onun
yanında büyüdü. Beş erkek, üç kız kardeşi vardı. Anadili olan Almancanın
yanı sıra Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Felemenkçe ve klasik dilleri
biliyordu. Kardeşlerin hepsi çok iyi bir eğitim almışlardı, çünkü sadece
babaları değil anneleri Elisabeth Stuart da çok iyi eğitimliydi. Prenses
Elisabeth eğitimini 10’lu yaşlarını geçirdiği Leyden’de (Hollanda)
tamamladı. İlgi alanı o dönemde kadınlar için yaygın olanın aksine, klasik
ve modern dillerle, sanatla, edebiyatla sınırlı kalmadı. Matematik ve fizik
üzerine çalıştığı gibi bazı ameliyatlara katıldığı da yazılanlar arasındadır.
Daha sonra sürgündeki ailesiyle Lahey’de buluşmuş ve burada eğitimli bir
çevrede yaşamıştır. Descartes’la yazışması ve aile yakınlarının başına
gelen olaylar dışında Elisabeth ile ilgili olarak bahsedilmesi gereken dikkat
çekici şeylerden bir tanesi, ailenin politik geleceği açısından bir fırsat
olabileceği halde, o dönemde Avrupa’nın en önde gelen monarklarından
Polonya kralı IV. Ladislas’ın evlenme teklifini reddetmesidir. Bu kararın
nedeninin, din değiştirip Katolik olmayı istememesi, mezhep değiştirmeyi
kabul edilemeyecek bir şey olarak değerlendirmesi olduğu öne sürülür.
Diğerleri ise 1660’da Herford’daki Lutherci manastıra kapanması, 1667’de
manastırın baş rahibesi olması, manastırına marjinal mezheplerden kişileri
de kabul etmesi ve 1668’de Leibniz’in kendisini ziyaret etmesidir.
Elisabeth 11 Şubat 1680’de bu manastırda ölmüştür. (De Bury, 1853: 111115)
II. Yazışmalar ve Arkaplanı
Elisabeth’in bilim ve felsefeye ilgi duymasında, Avrupa’nın ilk eğitimli
kadını olarak bilinen Anna Maria van Schurman’ı örnek almasının önemli
rolü olduğu öne sürülür. Elisabeth her zaman van Schurman’ın
tavsiyelerini dikkate almıştır ve dostlukları ömür boyu sürmüştür. Van
Schurman’ın eğitiminde, Utrecht Üniversitesi’ndeki derslerini bir perde
arkasından izlediği Voetius’un çok etkisi vardır. Tüm hayatı boyunca
metafizikî meselelerde onun görüşlerine bağlı kalmıştır. (De Bury, 1853:
169) Bilindiği gibi Voetius, Descartes’ın felsefesinin yasaklanması için
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çok çaba harcamıştır. (Desmond, 2006: 218-243) Descartes ile Voetius
arasında yaşananlar iki kadının dostluğuna zarar vermemiş, dostlukları
mektuplaşmalarla sürmüştür. Elisabeth Descartes’ın yazılarını,
Descartes’ın sık sık ziyaret ettiği van Schurman aracılığıyla tanımıştır.
Descartes’ın 1641’de Paris’te, 1642’de Amsterdam’da Latince olarak
yayınlanan ve kısaca “Meditasyonlar” diye anılan eserini okumuş,
sorularını ortak tanıdıkları Alphonse Pollot’ya (veya Pallutti) yöneltmiştir.
Pollot Prenses’in, fikirlerine çok ilgi gösterdiğini Descartes’a yazmış,
Descartes ise bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek
Prenses’in emrine her zaman amade olduğunu Pollot’ya bildirmiştir.
(Descartes, 1953: 1146) Yazışmayı 16 Mayıs 1643’te yazdığı ilk mektupla
başlatan Prenses Elisabeth’tir. (Descartes, 1989: 65-66) Söz konusu
yazışmalar, mektupların cevaplanması zaman zaman gecikse de
Descartes’ın ölümüne kadar devam etmiştir. Bu yazışmalar konuyla felsefe
açısından ilgilenenler tarafından genellikle Descartes’ın yazıları olarak,
mektupların muhatabı pek dikkate alınmadan okunur. Oysaki bu
mektupların Descartes külliyatında özel bir yer tutmasının nedeni, özellikle
Elisabeth’e yazılmış olmalarıdır. Prenses Elisabeth’in Descartes
külliyatına etkisi sadece Descartes’ın mektupların ona yazılmış
olmasından ibaret değildir. Descartes Felsefenin İlkelerini’ni Elisabeth’e
ithaf eder (Cottingham, 1992: 44), son eseri olan Ruhun Tutkuları’nı ise
bizâtihi Elisabeth için, onun sorularını cevaplamak için yazar. (Descartes,
1953: 693)
III. Elisabeth’in Sorusu, Descartes’ın Sorunu
Descartes felsefesinin en önemli özelliği yaratılmış cevher bakımından
ikici olmasıdır. Bazı düşünürler ruh denilen şeyin maddi bir şey olduğunu,
bazıları madde dediğimiz şeyin ideal, dolayısıyla ruhsal bir şey olduğunu
öne sürerlerken, Descartes’a göre ruh ile madde birbirinden tamamen farklı
iki yaratılmış cevherdir. Tamamen farklı olmaları demek, hiçbir ortak
özelliklerinin olmaması demektir. Zaten farklı oldukları iddiasının
dayanağını, birini düşünebilmek için diğerine ait hiçbir özelliği
düşünmemizin zorunlu olmaması oluşturur. Ruhun temel sıfatı
düşünmektir; maddenin temel sıfatı yer kaplamaktır, yayılmak, uzanmak,
yani uzamlı olmaktır. Ruh yer kaplamaz, madde düşünmez. Descartes,
bunları uzun uzun anlattığı Meditasyonlar’ını, Gassendi ve Hobbes gibi
düşünürlerin ve dönemin önde gelen teologlarının metne yönelik
itirazlarına kendi cevaplarını da ekleyerek yayınlar. 1641 ve 1642’de
Latince yayımlanan Meditasyonlar, Descartes’ın daha çok okura ulaşmak
istemesi nedeniyle 1647’de Fransızca yayımlanır. İtirazlar ve itirazlara
cevaplar ile birlikte, yayımlandığından beri en temel birkaç felsefî
metinden biri olmayı sürdürür Meditasyonlar. (Descartes, 2013a)
Elisabeth’in Descartes’ın Meditasyonlar’ında en anlamadığı,
yazışmaları başlatacak ve sonrasını şekillendirecek şey, itirazlar ve
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cevaplar arasında kaybolan, itirazcılar meseleye kendi fikriyatları
açısından baktıklarından hak ettiği şekilde öne çıkmayan basit bir husustur.
Meseleye din merkezli bakanlar da, bilim açısından bakanlar da cismin
ruhtan, ruhun cisimden bağımsız mevcudiyetinin doğuracağı sorunları,
ikisinden birinin varlığını reddetmek amacıyla öne çıkarırlar. Elisabeth ise
çok sade bir şekilde, Kartezyen felsefenin en zayıf noktasına işaret edecek
şu soruyu sorar: Birbirlerinden hiçbir ortak özellikleri olmayacak şekilde,
yani cevher olarak ayrı olan cisim ve ruh arasında nasıl olur da bir etkileşim
olabilir? (Descartes, 1989: 65) Bir şeyin diğerini etkilemesi, her şeyden
önce aralarında bir bağ olmasını, alışveriş yapabilecekleri ortak yönlerinin
olmasını gerektirir. Ruh ile bedenin birleşmesi olarak insan, bedeninin
ruhunu ve ruhunun bedenini etkilediğini tecrübe eder. Peki, ama ikisi
cevher olarak ayrıysa, nasıl birbirlerini etkileyebilirler, aralarında nasıl
alışveriş olabilir? Bu husus, Kartezyen felsefenin tatmin edici bir şekilde
cevaplayamadığı ve sistemin en zayıf noktasını teşkil eden şeydir.
Descartes Elisabeth’in sorusunu bir imkânsızlığın dile getirilmesi,
dolayısıyla kendi görüşüne bir meydan okuma gibi değerlendirmez;
tamamen anlamaya yönelik bir soru gibi kabul eder.
Descartes’ın ilk amacı, Elisabeth’e cevabında da belirttiği gibi ikisinin
ayrı olduğunu tesis etmektir, çünkü ya madde ruha ya da ruh maddeye
indirgenmeye çalışılmaktadır. (Descartes, 1989: 68) İkinci Meditasyon’da
‘Düşünüyorum, (öyleyse) varım (benim)’ ile ruhun varlığını
temellendiren, Üçüncü Meditasyon’da ve Beşinci Meditasyon’da
Tanrı’nın varlığını ispatlayan Descartes, Altıncı Meditasyon’da da
cisimsel cevherin varlığını temellendirmeyi hedefler. Ruh maddeden
bağımsızdır, maddi olan dağılır, bozulur; ruh ise ölümsüzdür. Madde de
ruhtan bağımsızdır; elbette Tanrı’nın koyduğu, ama ruhun faaliyetinden
bağımsız yasaları vardır. Ancak ruh ile madde ayrı oldukları takdirde
maddî doğanın bilimi (ki hareketin biliminden ibarettir), ruhun doğası hiç
gözetilmeksizin yapılabilir. Descartes enerjisini bunu açıklamaya
yöneltmiştir. Fakat Meditasyonlar’ı okumuş Elisabeth alçakgönüllüce
sorar: Benim gibi bir cahili affedin; tam olarak anlayamadım; ikisi ayrıysa
nasıl etkileşebilirler? Tamamen fiziksel bir olay nasıl canımı acıtabilir?
İrademle karar vererek nasıl bedenimi belli bir şekilde hareket
ettirebilirim?
Belirtmek gerekir ki, aslında Elisabeth’in sorusu daha ziyade bu
etkileşimin ikinci yönüyle ilgilidir. Elisabeth cismin/bedenin ruhu nasıl
etkilediğini pek soruşturmaz. Onun ilgilendiği ruhun/zihnin bedeni nasıl
etkileyebileceğidir: Ruh ile cisim ayrıysa ve ruh sadece düşünüyorsa,
“İnsanın düşünmekten başka hiçbir şey yapmayan zihni, iradî fiiller
işleyebilmek için cisim/beden cinlerini nasıl etkileyebilir?” (Descartes,
1989: 65) Elisabeth’in ruh ile beden arasında bir etkileşim olduğundan
kuşkusu yoktur. Bu etkileşimin, Descartes’ın yaratılmışlar düzeyindeki
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ikiciliğini dikkate alarak, bu çerçevede nasıl açıklanabileceğini merak
eder. Ruhun cismi/bedeni etkilemesi demek, yer kaplamayan bir şeyin yer
kaplayan bir şeyi, maddî olmayan bir şeyin maddî bir şeyi hareket ettirmesi
demektir. Elisabeth’in öne çıkardığı soru budur; hatta böyle bir şeyi kabul
etmek yerine ruha uzam atfetmeyi tercih edeceğini açıkça belirtir. Zira
hareket için uzam şarttır; uzamlı olmayan ne hareket edebilir ne ettirebilir.
(Descartes, 1989: 71-72)
IV. Elisabeth’in Sorunu
‘Ruh, zihin veya irade herhangi bir cismi veya ruhun birleşmiş olduğu
cisim olarak bedeni nasıl hareket ettirebilir?’ sorusu, doğası gereği bir
metafizik sorusudur. Fakat Elisabeth için sadece metafiziksel olmakla
kalmaz; aynı zamanda hayatî bir meseledir. Ruhla cismin ilişki içinde
olduğu varlık, Descartes’a göre hayvanların ruhu olmadığından, insandır;
insan iki cevherin birleşmesidir. Bu nedenle insan bir cevher değildir;
insandaki birlik cevherin birliği değil bir beraber-vaz-olma (com-position)
birliğidir. İnsanda, ruh ile cisim/beden bir değil birleşiktir. (Descartes,
1996b: 242) İnsanın halleri ikisi arasındaki etkileşimden ibarettir.
Elisabeth’in bedensel açıdan sağlık sorunları vardır. Bunların yanı sıra
ailesinin başına gelenler nedeniyle ruhsal açıdan mutsuzdur. İradî olarak
bunlarla baş etmenin, tüm bunların altından kalkabilmenin yollarını
aramaktadır. Bu nedenle tüm yazışmalarda bahsi geçen felsefî konular,
netice itibariyle ruh-beden ayrımına
ve birbirlerini
nasıl
etkileyebildiklerine bağlanırlar. Öncelikle Elisabeth’in hastalığı nedeniyle,
bedensel rahatsızlıkların ruhumuzu mutsuz etmesi ve bizi mutsuz eden
şeylerin beden sağlığımızı bozmasından hareketle, bu süreçleri tersine,
olumlu sonuçlar verecek şekilde işletebilmek, ruh sağlığımızı irade
gücümüzle düzelterek, bedeni mümkün olduğu ölçüde sağlığına
kavuşturmak mektupların konusu olur. Descartes Elisabeth’e, dikkatini
hastalığına ve çevresinde olup biten olumsuz şeyler yerine zihnini olumlu
bir şekilde meşgul edecek konulara vermesini tavsiye eder. (Descartes,
1989: 101-103) Elisabeth’in şikâyetleri de tam bu konudadır. “Cinsiyetinin
zayıflıkları nedeniyle” kendisini zihinsel çalışmalara istediği gibi
verememektedir. Ayrıca kendisini, ahlaki açıdan çevresine karşı
sorumluluklarını yerine getirmek zorunda hissetmektedir. (Descartes,
1989: 104-105)
Buna bağlı olarak nelerin bizim elimizde olup olmadığı tartışılır. Ruh
her ne kadar cisim üzerinde etki edebiliyorsa da onun yasalarını değiştirme
imkânına sahip değildir. Bu nedenle cisimle/bedenle ilişkili, cisme/bedene
bağlı olduğu sürece tamamen özgür olamaz. Elimizde olanlar, sorumlu
olduklarımız sadece düşüncelerimizdir. Yapmamız gereken iyice
düşünerek karar verdikten sonra kararımızda sebat etmektir. Doğal olarak
konu özgür olup olmadığımıza, Tanrı’nın her şeyi önceden bilmesinin
bizim özgürlüğümüzü imkânsız kılıp kılmadığı bahsine gelir. Tanrı her
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şeyi önceden biliyorsa, ben kararlarımda ve davranışlarımda nasıl özgür
olabilirim? (Descartes, 1989: 138-146)
Benzer şekilde mutluluğun ne olduğu, nasıl mutlu olunabileceği ruhbeden ikiliğine bağlı olarak mektupların konusu olur. Seneca okumasından
hareketle yapılan tartışmalarda, mutluluk kaynağı olan şeyler arasında bize
bağlı olanlar ve olmayanlar ayrımı yapılır. Erdem ve bilgelik gibi tamamen
bizim elimizde olanlar, şah, şöhret, zenginlik ve sağlık gibi tam anlamıyla
elimizde olmayanlardan üstün görülür. (Descartes, 1989: 110-113) Bu
tartışmalar, Elisabeth’in sonraki yıllarda manastıra kapanma kararı
almasında etkili olmuştur.
V. Descartes’ın Cevabı: Ruhun Tutkuları
Descartes 1645-1646 kışında Elisabeth’in sorularını cevaplamak üzere
Ruhun Tutkularını yazar. Ruh ile beden arasındaki etkileşimin doğasını
açıklamak, insanın tutkularını iradesi sayesinde denetleyebilmesinin, daha
doğru kararlar alıp ahlaken iyi yaşayabilmesinin imkânını göstermek bu
kitabın konusudur. Tüm bu açıklamalar Descartes’ın önceki eserleriyle
çelişmeden, onlarda temellendirilen ilkelerin, her yönünü kucaklayacak
şekilde yaşamla buluşmasını hedefler. Böylece Descartes, Felsefenin
İlkeleri’nin Fransızca baskısında önsöz gibi yer alan mektubunda,
köklerini metafiziğe, gövdesini fiziğe, dallarını en başta tıp, mekanik ve
ahlak olmak üzere diğer bilimlere benzettiği felsefe ağacının meyvelerini
de toplama imkânını bulmuş olur. Ahlak en üstün ve en mükemmel
bilimdir, tüm diğer bilimlerin bilgisini varsayar, bilgeliğin nihaî
derecesidir. (Descartes, 1953: 566) Elisabeth ile yazışmaların doğurduğu
Ruhun Tutkuları’ndaki ahlak öğretisi, Yöntem Üzerine Konuşma’da, henüz
işin başındayken ‘ihtiyat kabilinden’ (provisoire) tespit ettiği ahlak
kurallarının (Descartes, 2013b: 73-93) metafiziğin, doğa biliminin ve
mekaniğin kat edilmesiyle ilerletilmesi, çok öteye taşınmasıdır.
Burada en önemli nokta ‘tutku’ (passion) ile ne kastedildiğinin
anlaşılmasıdır. Ruh ile cismin ayrı cevherler olması sıkıca yapışık
(conjoint) olmalarını, birleşmelerini engellemez. Ruhun temel sıfatı
düşünmek olduğundan ruha atfedilen her şey düşüncedir. Ruh, Descartes’a
göre iki türlü düşünür: Bunlardan biri idrak etme (aperçevoir) diğeri murat
etmedir (isteme, vouloir). Ben bilincindeki gibi saf idraklerimizin (algı,
perception) yanı sıra, hayalî veya hissî idraklerimiz de vardır. Öte yandan,
arzulamak, tiksinmek, onaylamak, reddetmek, şüphe etmek iradenin farklı
fiilleridir. (Descartes, 1953: 585)
Descartes tutkuyu iki ana düşünme türünü dikkate alarak açıklar. En
genel şekilde bakıldığında tüm idraklerden ruhun maruz kaldığı şeyler
olmaları nedeniyle ‘tutku’, tüm muratlardan ruhun etkin olması nedeniyle
‘fiil’ diye bahsetmek mümkün olabilir. Bununla birlikte, ben bilinci gibi
saf idraklerin, ruhta başlayıp ruhta bittikleri için, tutku diye anılmaları çok
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uygun olmaz. Benzer şekilde ruhta başlayıp bedende süren muratların da
ruhun fiili olarak anılmasının sakıncaları vardır. İster dış nesnelerin
etkisiyle ister bedenin kendi kısımlarının etkisiyle bedende başlayıp ruhta
tamamlanan hislere de tutku demek çok uygun değildir. Tutku diye
adlandırılmayı hak eden ruh ‘işlevleri’, bunlarla benzer yönlere sahip
olmakla birlikte hepsinden farklıdırlar. (Descartes, 2014: 23-30)
İlk başta şunu tespit etmek gerekir: Ruhun ancak bedenle birleşmesi
bakımından tutkuları vardır; kendi başına ruhta his ile hayal olmayacağı
gibi tutku da olamaz. Bu nedenle ruh ile bedenin nasıl birleşik olabildiğini,
birbirlerini nasıl etkilediklerini açıklamak tutkunun açıklanmasını için
zorunludur. Descartes cisimde/bedende olup biten her şeyin mekanik bir
şekilde açıklamaya çalışır. Vücuttaki sinirler bir kuklanın ipleri gibidir; bir
ucu bir etkiyle hareket ederse diğer ucu da benzer şekilde hareket eder,
kendisine bağlı olan parçayı, yani kası hareket ettirir. Duyu organındaki
etki sinirin beyindeki ucunda da etki doğurur. (Descartes 2014: 18-20) Söz
konusu etkiler, Descartes’ın esprits animaux adını verdiği, dilimizde ‘can
ruhları’ denilen (‘canlı cinler’ desek hiç yanlış olmayacak) minicik
cisimlerin hareketlenmesidir. Can ruhları kanın en ince ve en hızlı
parçalarıdır. Descartes’a göre vücuttaki hareketin kaynağı, kalpteki ateştir;
bu ateş toplardamardaki kanla sürekli beslenir. Kalpte ısınarak seyrelen
kanın en ince ve en hızlı parçaları, yani can ruhları dar geçitten sadece onlar
geçebildiği için doğrudan beyne gider; beyne yeni can ruhu geldiğinde,
zaten beyinde olanlar oradan çıkarak başka yönlere, başka kaslara
yönelirler. (Descartes, 2014: 16) Beyne giden can ruhları, beynin
ortasındaki epifiz bezini şu veya bu hızda, şu veya bu yöne doğru hareket
ettirir. Epifiz bezinin hareketi ise başka can ruhlarının şu veya bu şekilde
beyinden çıkmasına neden olur. Descartes’a göre bedenin şu veya bu
parçasıyla değil bütünüyle bitişik (joint) olmasına rağmen ruhun işlevlerini
bedende özel olarak yerine getiren bölüm epifiz bezidir. Söz gelimi, ilgili
sinirler dışımızdaki nesneden gözlerimize yansıyan ışığın etkisini beyne
ilettiğinde, ruhta hissi doğan şey dışımızdaki nesne değil epifiz bezinin
hareketidir. (Descartes, 2014: 33-35)
Tutkular can ruhlarının hareketlerine bağlı olmak bakımından hislere
benzerler. Can ruhlarının hareketi, epifiz bezinin ruhta his uyandıran
hareketiyle sona ermez. Bu hareket başka can ruhlarını da harekete geçirir.
Mesela bir hayvanı görmemizi sağlayan hareket ile ondan korkmamıza
neden olan hareket gibi. His ile tutku eşzamanlıyken, tutkunun içeriğini
veren hareketle hissin içeriğini veren hareket aynı hareket değildir. Hisler
bedenle birleşik ruhun bedene nispetle, beden bakımından idrakleriyken,
tutkular yine bedenle birleşik ruhun özellikle kendisi bakımından
idrakleridir; “can ruhlarının hareketlerinin neden olduğu, sürdürüp
beslediği ve güçlendirdiği” idrakler (perception), hisler (sentiment) veya
kıpırtılardır (duygu, tahrik, émotion). Tutkular bulanık ve hissî idraklerdir,
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fakat ruhu en çok onlar tahrik ettikleri için en uygunu ruh kıpırtıları diye
anmaktır. (Descartes, 2014:31-33)
Dolasıyla beden ruhu hem his hem tutku doğuracak şekilde etkiler. Bu
etkilerin ikisi de can ruhlarının epifiz bezini belirli şekillerde hareket
ettirmesi sayesinde oluşur. Benzer şekilde ruh da bedeni epifiz bezini, can
ruhlarını, istenen şeyin gerçekleşmesi için gereken şeye yönelik hareket
ettirecek şekilde hareket ettirerek etkiler. Beden ile ruhun etkileşmesi
epifiz bezi ve can ruhları aracılığıyladır.
Ruhun tutkular üzerinde mutlak hâkimiyeti yoktur; sadece iradenin saf
düşünceden ibaret fiilleri tek başına ruhun hâkimiyetindedir. Ruh ne tutku
uyandırabilir ne var olan tutkuyu yok edebilir. Dolaylı yoldan, kendi
isteğiyle epifiz bezi üzerinde başka bir hareket başlatarak, o tutkuyla
genellikle birleştirilen nesneyi zihinde canlandırarak tutkuları etkileyebilir.
İradenin saf gücüyle tutkuyu değil ama tutkunun neden olacağı bazı beden
hareketlerini engelleyebilir. Ruhun öfkelenmesi nedeniyle, elin tokat
atmak üzere kalkmasını engelleyemediği durumda bile tokat atmasının
önüne geçebilir. Bedenini buna yönlendiren (disposer) ruh giderek öfkesini
denetlemeyi başarır; hatta zamanla öfkelenmeyi tamamen bırakabilir.
Ruhun güçlü veya zayıf olması, tutkularını dolaylı yollarla ne ölçüde
kontrol altında tutabildiğine bağlıdır. Ruha bunun için gereken gücü en çok
sağlayacak şey hakikatin bilgisidir. “İyi yönetildiğinde, tutkuları üzerinde
iktidar kazanamayacak kadar zayıf bir ruh yoktur.” (Descartes, 2014: 50)
Temel tutkular hayranlık (veya hayret, admiration), neşe-keder, arzu,
sevgi-nefrettir. Descartes’a göre en üstün erdem olan yüce gönüllülük,
insanın kendi kendini haklı olarak takdir edebileceği tek şeydir. Takdir
(estime) bir tür hayranlıktır. Kendimizde takdir edilecek tek şey kendimize,
isteklerimize hâkim olabilmek, tutkuları denetleyebilmemizdir.
(Descartes, 2014:152) Kambouchner’in de belirttiği gibi, Descartes’a göre
sevgi ne kadar yoldan çıkmış olursa olsun daima iyiyi hedefler; bu nedenle
ahlak söz konusu olduğunda farkı yaratan sevgi değil en başta kendimiz
olmak üzere neyi niçin takdir ettiğimiz, neye niçin saygı duyduğumuzdur.
(Cambouchner, 2008: 46-147).
Sonuç
Descartes’ın son eseri olan Ruhun Tutkuları Elisabeth ile
yazışmalarında öne çıkan konuları sistematik bir şekilde inceler. Bu
nedenle Elisabeth ile yazışmalarla beraber değerlendirilmeleri yerindedir.
Temel tutkular ile onlardan türeyenlerin bedendeki dayanaklarıyla
açıklanması ve her insanın tutkularını denetleme imkânı olduğunu
göstermesi, aralarındaki yazışmaları ve bu eseri metafizik, ahlâk felsefesi,
zihin felsefesi ve psikoloji için oldukça önemli hale getirir. Burada
başlayan tartışmalar, sonra gelenlerin eleştirileri ve katkılarıyla
zenginleşerek, söz konusu alanların hepsinde günümüze kadar taşınır.
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Bu kadar verimli, sonrası dikkate alındığında oldukça belirleyici olan
yazışmalarda ve Ruhun Tutkuları’nda en tartışmaya açık kalan konu
Elisabeth’in Descartes’a sorduğu basit sorudur: Ruh ile beden ayrı
cevherlerse birbirlerini nasıl etkileyebilirler? Descartes buradaki ‘nasıl’
sorusunu, mekanizmanın işlemesine dair bir soru gibi kabul ederek,
bedenin ilgili kısımların epifiz bezini hareket ettirmesini ve epifiz bezinin
hareketinin bedenin diğer kısımlarını etkilemesini can ruhlarının
hareketine indirgeyerek ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Fakat Elisabeth’in
esas sorusu yine geçerlidir. Descartes’ın sık sık özenle belirttiği gibi can
ruhları ruh değil cisimdir. Ayrıca epifiz bezi insan bedeninin bütününe
nispetle ne kadar küçük olursa olsun uzamlıdır. Uzamlı bir şeyin ruhta nasıl
etki üretebildiği, ruhun bu bezdeki hareketi nasıl ‘idrak’ ettiği ve uzamsız
ruhun ilk başta bezi nasıl hareket ettirdiği açıklanmamıştır. Bu nedenle bez
aracılığıyla can ruhlarını ve bedenin bir kısmını hareket ettirmesi de ilkesel
bakımdan açıklanmış değildir. Descartes sonrası düşünce sistemleri ise bu
sorulardan kaçınabilmek için cevher düzeyindeki ikicilikten uzak
durmakla birlikte başka ikiliklere müracaat etmek zorunda kalmışlardır.
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1. Giriş
COVID-19 ile mücadele süreci dünyada ekonomiden sosyal
politikalara, yönetim süreçlerinden üretim ilişkilerine ve mekânsal
örgütlenmeye kadar bir dizi alanın yeniden sorgulanmasını tetikledi.
Bugün dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı ve COVID-19’un
bulaş alanı olarak kabul edilen kentler ise bu süreçte üzerinde en çok
düşünülmesi gereken alan olarak belirdi. Çünkü kentler, yoğun yapılaşma
olan ve çok fazla insanı bir arada bulunduran alanlar olmaları nedeniyle
küresel krizlerin etkilerinin en çok görüldüğü mekânlardır.
Önceki yüzyıllarda yaşanmış salgın deneyimlerine rağmen hayatımızı
durduran bu salgın, kentsel gezegenin ilk pandemisiydi (Keil, 2017).
Küreselleşmiş ve birbirine yoğun şekilde bağlantılı kentsel dünyada,
lokalize bir hastalığın hızla pandemiye dönüşmesi bize kentleşmenin başka
bir yüzünü gösterdi. Özellikle 1980’lerden sonra neoliberal politikalarla
sermayenin üstleri haline gelen kentler ve kent yaşamı, pandeminin ilk
günlerinden itibaren eskisi gibi olamayacağının sinyallerini verdi. Köy
nüfuslarına hatta daha fazlasına eşdeğer nüfusa sahip sitelerin karantina
altına alınması, kentsel nüfus yoğunluğunu azaltmak için uygulanan
sokağa çıkma yasakları, sınıfsal ayrışmanın getirdiği kentsel ayrışma, evde
kalanlarla evde kalamayan işçi sınıfının mekânsal farklılaşması kentleşme
politikalarının iflasını gösterdi.
Tarihte salgınlara bağlı krizlerin, yaratıcılığın, sermayenin ve ağların
merkezi olan kentlerde değişimi de körüklediği görülmektedir. Örneğin,
19. yüzyılda Londra’da yaşanan yıkıcı kolera salgını, modern bir
kanalizasyon sisteminin geliştirilmesine neden oldu. 20. yüzyılın
başlarında New York'taki tüberküloz salgını, toplu taşıma sistemlerinin
iyileştirilmesine ve yeni konut düzenlemelerine yol açtı. 1666'daki Büyük
Londra Yangını, yangının yayılmasını yavaşlatmak için daha geniş
caddelerin planlanmasını sağladı (Sarkin, 2020). Bugün yaşanan salgın da
kentlerin geleceğinin yeniden tartışılmasını ve daha sürdürülebilir ve
eşitsizliklerle mücadele eden kentlerin yaratılması için ulusal düzeyde
alınması gereken önlemleri gündeme getirdi.
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Bu çalışma, pandemi sürecinin kentleri ve gündelik hayatı nasıl
etkilediğini, özellikle sosyo-ekonomik eşitsizlikler, ulaşım ve hareketlilik
ve yönetim süreçlerini odağına alarak tartışmaktadır. Bu kapsamda,
pandemi sonrası kentlerin yeniden şekillenmesinde rol oynayacak
etkilerden bazılarını ve ülkelerin bu etkilere verdikleri cevaplar
araştırılmıştır. Başka salgınlarla karşılaşma olasılığının yüksek olduğu
çağımızda kendine yeterli, eşitlikçi ve dayanıklı kentleri yaratmak için
kentleri yeniden düşünmek ve tartışmak gerekmektedir.
2. Pandeminin hareketlilik ve ulaşım üzerindeki etkileri
Son on yıllarda katlanarak artan, seyahat ve hareketlilik, Harvey’in
zaman-mekan sıkışması kavramında anlattığı gibi dünyayı algılama
biçimimizi çarpıcı bir şekilde değiştirdi (Harvey, 2003). Artık kentleri,
kendi kendine yeten ve görece değişmeyen varlıklar olarak değil,
birbirleriyle olan bağlantı ve ilişkileri üzerinden okumaya başladık. Bu
hareketlilik artışı, bir taraftan belirli deneyimleri geçekleştirmemizi
sağlarken, diğer taraftan da mekân algımızın değişmesine neden oldu.
Ancak salgınla birlikte, bağlantı ve hareketlilikle karakterize edilen kentler
durgunlaştı ve bu bağlantılık hali kentleri ölümcül salgınlara maruz bıraktı.
Kentlerin dinamizmini sağlayan hareketlilik, salgında önlenmesi gereken
ilk alanlardan biri oldu.
Pandeminin, ulaşım, seyahat ve hareketlilik dâhil olmak üzere
kentlerdeki bir dizi farklı sektörü pek çok açıdan etkilediği tahmin
edilmektedir. Bu etki sadece kentler arasındaki ilişkileri değil kent içindeki
ulaşım ve hareketlilik modellerini de değiştirdi. Elbette hayatlarımız
normale döndüğünde mekân algılarımız da alışılan/alıştırılmaya çalışan
duruma geri dönecektir. Ancak bugün kalabalık kentlerdeki hareketliliğin
virüs yayılım hızını arttırması, kent içi ve dışı ulaşım altyapısını salgının
anahtar faktörlerden biri haline getirdi. Otobüsler, dolmuşlar, metrolar,
trenler ve uçaklar gibi toplu taşıma araçları ve onların istasyonları pandemi
koşullarında virüsün yayılım merkezleri olarak görülmeye başlandı. Toplu
taşıma araçlarının kullanımını esnasında tutamaçlara, kol dayama yerlerine
ve koltuklara dokunmak enfeksiyon iletiminde sayısız risk alanları olarak
görüldü (Eltrarabily and Elghezanway, 2020). Dolayısıyla her kentin ve
kentsel çevrenin önemli bir parçası olan ulaşım, pandemi anında
hastalıklara açılan kapılar haline geldi. Ulaşım/hareketlilik ve salgının
yayılması arasında ilişkiyi inceleyen araştırmalar, hareketlilik halinin
COVID-19 virüsünün yayılmasına etki ettiğinin altını çizmektedir.
Örneğin, İtalya’da yapılan bir çalışma, enfeksiyonlu vakaların sayısının 21
gün önce yapılan gezilerle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Cartenì vd.,
2020). 11 Avrupa ülkesini kapsayan ve Google hareketlilik raporlarından
elde edilen verilerle yapılan bir başka çalışma ise, hareketlilikteki
değişimlerin hükümetlerin aldığı kısıtlama/yasaklama önlemleri ile
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örtüştüğünü ve tüm kategorilerdeki hareketlilik değişimleri ile 1 ay sonraki
ölüm oranları arasında yüksek korelasyon olduğunu göstermektedir
(Bryant ve Elofsson, 2020).
Salgının başlamasından kısa bir süre sonra, yayılımın kontrol altına
alınması amacıyla hareketliliği azaltma yönünde uygulamalar
geliştirilmiştir. Bu uygulamalar üzerine yapılan araştırmalar, kısıtlamaların
sosyal hareketliliği ciddi oranlarda etkilediğini göstermiştir. Google
hareketlilik raporlarına göre, Türkiye’de 11 Ekim ve 22 Kasım tarihleri
arasında Restoran, kafe, alışveriş merkezi, eğlence parkı, müze, kütüphane
ve sinema gibi yerlerle ilgili hareket trendlerinde %52’lik bir azalma
görülmüştür. Yine aynı rapora göre Toplu taşıma merkezleri (ör. metro,
otobüs ve tren istasyonları) gibi yerlerde ise %40’lık bir azalma yaşanırken
iş yerlerine dair hareketlilikteki azalma %24 olarak gerçekleşmiştir
(Google, 2020). İngiltere’de yapılan başka bir araştırma ise kısıtlamalar
getirildikten kısa bir süre sonra sosyal hareketlilikte %80’e varan bir düşüş
gözlenmiştir (Hadjidemetriou vd., 2020). İspanya’nın Santerder kentinde
düşüş oranı %76 olarak tespit edilmiştir (Aloi vd., 2020; Bucsky, 2020).
Ancak çalışma hayatı içinde olanların ya da evden çalışma imkanı
olmayanların, hareket kabiliyetlerinin yoğun saatlerde aşırı kalabalık olma
eğiliminde olan toplu taşımaya bağlı olması kentlerin ulaşım modelleri için
ayrıca önlemler alınmasını gerektirmiştir. Kentlerin büyüklüğüne,
nüfusuna ve salgını yönetme biçimine göre uygulamalarda değişlikler
gözlemlenmiştir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 40 araçlık bir
hijyen filosu ve yüzlerce personel ile kamu ve belediye tesislerini, otobüs
filolarını, kütüphaneleri, ortak çalışma alanlarını, kültür merkezlerini,
engelliler için tesisleri ve ibadethanelerin ve belediyeye ait kamusal
alanların dezenfekte edilmesini sağlamıştır. Toplu taşıma sistemlerine,
rutin dezenfekte protokolleri uygulamıştır. Kigali, Ruanda’da, kent
genelinde otobüs durakları, taksi kuyrukları ve otoparklarda taşınabilir el
yıkama istasyonları kurulmuştur. Almanya önderliğindeki Dönüştürücü
Kentsel Mobilite Girişimi, Almanya, Polonya, İsviçre ve Çin'deki belediye
otobüslerinde COVID-19 göre önlemler alınmasını sağlamış ve küresel
olarak toplu taşıma alanındaki yeni önemlerin duyurulması için Twitter ile
işbirliği yapmıştır. İsviçre'de bazı otobüsler sürücüler ile yolcular arasına
geçici barikatlar kurmuşlardır. Hem Avrupa'da hem de Çin'de, otobüs
operatörleri, sürücüler ile arasındaki güvenli mesafeleri belirtmek için
zemin işaretlerini kullanmışlardır. Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur,
seyahatten caydırmak için otobüs operasyonlarını %50 azaltmış ve
Shenzhen, Çin, yayılma olasılığını azaltmak için otobüsler ve diğer toplu
taşıma araçları için maksimum doluluğu normal sınırlarının yarısına
düşürmüştür (Rasdid, 2020).
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Nüfusun yoğun olduğu kentlerdeki izdihamın temel göstergelerinden
birisi de toplu taşımadır. İstanbul’da, Tokyo’da, New York City’de,
Delhi’de, Pekin’de ve birçok mega kentte, özellikle yoğunluğun en yüksek
olduğu saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığının ve toplu taşımadaki
kalabalığın salgın ile birlikte sürdürülebilir olmadığı görülmüştür.
İzdihamın günümüze karar yol açtığı fizyolojik ve psikolojik sorunlara,
bulaşıcı hastalığa yakalanma riski de eklenmiştir (Paköz, 2020).
Covid-19 virüsü ile birlikte ortaya çıkan salgının ulaşım altyapısı ile
ilişkisi daha sürdürülebilir bir düzeni kurma umutlarını yeşermesini
sağlarken, sürdürülebilir ulaşım açısından kentlerde farklı uygulamalar
gözlemlenmiştir. Bir yandan toplu taşımaya olan güven azalırken öte
yandan özel araç kullanımına olan talep artmış, bir diğer taraftan ise
bisiklet ve yürüme seçenekleri daha cazip seçenekler haline gelmiştir.
Teixeira ve Lopes (2020) Newyork kenti üzerine yaptıkları bir araştırmada,
metro sistemini kullanan yolcu sayısında %90’lık bir azalma yaşanırken,
bisiklet paylaşım ağında bu oran %71’de kalmıştır. Bu aynı zamanda
ulaşım tercihlerinde bisiklet doğru bir kaymayı da işaret etmektedir.
Budapeşte’de yapılan benzer bir araştırma, bisiklet kullanımındaki düşüş
oranlarının diğer ulaşım modellerine göre daha az olduğu kaydedilmiştir
(Bucsk, 2020).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Nisan'da sosyal hareketliliğe ilişkin
yayınladığı kılavuzda "Mümkün olduğunda, bisiklet sürmeyi veya
yürümeyi düşünün" önerisinde bulunmuş, bisiklete binme ve yürüyüşün,
hem sosyal mesafe için hem de günlük fiziksel aktivite için asgari
gereksinimi karşılamada yararlı olacağını belirtmiştir (WHO, 2020). Bu
öneriler doğrultusunda Nisan 2020'nin sonlarından itibaren 150'den fazla
şehir acil durum bisiklet ve yürüme altyapısını hazırlanması çalışmalar
yürütmeye başlamıştır (International Transport Forum, 2020).
Avrupa’da bisiklet devrimi
Bu süreçte dünyadaki pek çok kentte bisiklet kullanımı arttırmak ve
teşvik etmek için hızlı bir şekilde uygulanan, çoğu geçici statüsünde “popup” bisiklet yolları inşa edilmeye başlandı. Meksiko, Bogota, Milano,
Berlin, Barselona, Seattle, Roma, New York, Toronto, Paris gibi pek çok
şehir pandemi sürecinde yeni bisiklet yolları oluşturmaya başladı. Hatta
bu durum “Avrupa’da bisiklet devrimi” olarak adlandırıldı (Öztaş, 2020).
Kuzey İtalya’da bulunan Milano kenti ve çevresindeki Lombardiya
bölgesi, Avrupa'nın en kirli ve COVID-19 salgınından en ağır şekilde
etkilenmiş kentlerinden biridir. Ülke çapındaki kapanmadan sırasında,
motorlu trafik sıkışıklığı % 75’na oranına kadar azalan kentte, bununla
bağlantılı olarak hava kirliliği oranında da düşüş gözlemlenmiştir. Milano
daha önce trafik ve hava kirliliğini azaltmak için başlatmış olduğu planını
pandemi ile hızlandırmış ve insanların yeniden hareketlilik kazanması için
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bisiklete yatırım yapan Avrupa’daki ilk kentlerden biri olmuştur. Kentin,
“Açık Yollar” olarak çevrilen “Strade Aperte” planı, COVID-19
kapanmasından sonra dünya çapındaki şehir planlamacılarının kent
sokaklarını yayalara ve bisikletlilere daha dost olacak şekilde nasıl yeniden
tasarladığına dair dünyanın en dramatik örneklerinden biridir. Plan, düşük
maliyetli pop-up (geçici) bisiklet yollarının yanı sıra, yeni ve genişletilmiş
kaldırımları, 30 km/s hız sınırlarını ve yaya ve bisiklet öncelikli sokakların
açılmasını içermektedir. Kent, yaz boyunca 35 km'lik (22 mil) caddeleri
bisiklet yollarına dönüştürdü (Greenpeece, 2020; Wray, 2020).
Avrupa’da bir başka kent Brüksel, yeni yürüyüş ve bisiklet altyapısı ile
mahallelerdeki trafiği azaltmayı ve diğer bölgelerle birleştirmeyi
amaçlayan “İyi Hareket” hareketlilik planı açıkladı ve diğer kentlerde
olduğu geçici bağlantı yolları ile bir gecede uygulamaya başladı. Plan
dâhilinde merkezindeki tüm sokaklarına 20 km/s hız limiti getirdi ve
yolları yaya ve bisikletlilere öncelikli hale dönüştürdü (Vandy, 2020).
Paris, kapanma sırasında işçilerin ve diğer çalışanların kullanımı için
acil durum bisiklet şeritlerini açan en son küresel şehirdir. Bir dizi pop-up
“korona bisiklet yolu” da dâhil olmak üzere 650 kilometrelik bisiklet yolu
kullanıma açtı. Salgının yarattığı krizden önce, kentteki her caddeyi 2024
yılına kadar bisiklet dostu haline getirecek olan plana hız veren Paris,
sokaktaki araç park yerlerinin % 72'sini kaldırmayı planlamaktadır (Reid,
2020).
Bogata, pandemiyle mücadele etmek için kamusal alanları yeniden
organize eden kentler arasında yer alan örneklerden biridir. INRIX’in
Küresel Trafik Raporunda1 trafik sıkışıklığından en çok etkilenen kentler
arasında yer alan Bagato, aynı zamanda hava kirliliğinin yoğun olduğu
kentlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bogota araç trafiğinin aktığı pek
çok güzergahta şeritlerden birini bisiklet kullanımına ayırarak ek 76 km
bisiklet yolu oluşturdu, kent içi bisiklet ağını toplam 626 km’ye ulaştırdı
(International Transport Forum, 2020).
Devam eden pandemi süreci kentlerde, hareketliliği, kentsel alanları ve
sağlığı birbirine bağlamaktadır. Bu döngünün kırılabilmesi, sürdürülebilir
ulaşım modelleri kullanarak kentleri dönüştürmekle mümkün
gözükmektedir. Genel olarak, COVID-19'un ulaşım sektörü üzerindeki
etkilerine dair erken kanıtlar üç ana sorunu vurgulamaktadır; birincisi,
farklı ulaşım modlarının bulaşma riskine dayanan akıllı hareket
kısıtlamaları, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çok önemlidir.
İkincisi, bisiklet ve yürüyüş yolları ve istasyonları gibi akıllı kentsel
tasarım stratejileri, mahalle odaklı planlamada kullanılırken uzun seyahat
mesafeleri için toplu taşıma sistemleri yeniden düzenlenmeli ve halkın
1

https://inrix.com/scorecard/
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güvenini yeniden kazanmak için potansiyel sağlık risklerini en aza
indirecek önlemler alınmalıdır. Bu aynı zamanda düşük karbonlu ve
sürdürülebilir kentsel kalkınmanın elde edilmesi için de gereklidir. Üçüncü
olarak, aktif ulaşım modlarının pandemi sırasında vatandaşların
hareketlilik taleplerini karşılamada daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu
nedenle, aktif ulaşım modları, bisiklet ve yaya altyapısına daha fazla
yatırım yapılarak daha da desteklenmelidir (Hadjidemetriou ve diğerleri,
2020). Tabii ki, bu çabalar, kompakt kentsel gelişimi hedefleyen daha
geniş girişimlerin bir parçası olarak görülmelidir.
3. Pandeminin yönetim üzerindeki etkileri
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development
Programme, 2020), tarafından sağlık, insanlık ve kalkınma krizi olarak
tanımlanan, COVID-19’un hızla yayılımına karşı hükümetler çeşitli
tepkiler geliştirdiler. Yaygın önlemler arasında, okulların kapanması,
seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasakları, halka açık toplantıların
yasaklanması, sağlık tesislerinde yeni yatırımlar, ekonomik yardımlar,
halkın bilgilendirilmesi, temaslı takibi ve virüsün yayılmasını kontrol
altına almak için diğer müdahaleler yer almaktadır. Bununla birlikte,
hükümetlerin benimsedikleri tedbirler ve bunları benimseme hızları
açısından ülkeler arasında önemli ölçüde farklılıklar ortaya çıktı. Bazı
ülkelerde salgın yönetiminin odağında merkezi hükümet yer alırken bazı
ülkelerde yerel yönetimler diğer bir grupta ise yönetişim kavramı daha ön
plana yer aldı. Türkiye’de belediyeler salgın sonucunda ortaya çıkan
sorunlara karşı ön saflarda yer aldılarsa da, merkezi yönetim sürecin
odağında yer almıştır. Salgınla ilgili bilgilerin Sağlık Bakanı tarafından
duyurulması ya da alınan önlem ve kısıtlamalar ait bilgilendirmenin İçişleri
Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılması sürecin
kontrolünün merkezi hükümette olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte
ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım ve desteklerin valilikler bünyesinde
kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile yönetilmesi bir başka göstergedir.
Salgının yarattığı krizin bölgesel ve yerel etkisi, ülkeler arasında
oldukça asimetrik bir görünüm ortaya çıkardı. Bazı bölgeler, özellikle de
yoksul ve yoksun kentsel alanlar diğer bölgelere göre krizden daha çok
etkilendi. Yine bazı savunmasız topluluklarda krizin etkisi çok daha fazla
hissedildi. Yerel yönetimlerin - bölgeler ve belediyeler - çevreleme
önlemleri, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, ekonomik kalkınma ve
kamu yatırımları gibi alanlardaki sorumlulukları, onları kriz yönetiminin
önemli parçalarından biri yapmaktadır. Bu tür sorumlulukların kriz
anlarında hükümet kademeleri arasında hatta küresel olarak paylaşılması
ve koordineli çaba ile çözüm üretilmesi krizlerin bertaraf edilmesinde
önemli bir adım olarak görülmektedir.
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Salgını önlemede, ülkelerin uyguladığı ulusal stratejilerin dışında
küresel çapta işbirliği örnekleri de ortaya çıktı. Bunun örneklerinden biri
de C402 kentlerinin kurduğu Küresel Belediyeler Görev Gücü’dür. C40
Başkanı ve Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin ev
sahipliğinde, 25 ülkeden 40’tan fazla belediye başkanının ve şehir
liderlerinin 15 Nisan’da sanal olarak gerçekleştirdikleri buluşmada, Görev
Gücü, koronavirüs krizi boyunca vatandaşları nasıl koruyacağına dair
deneyimlerini paylaşmış ve bir rapor yayınlamışlardır.
Raporda; dayanıklılık ve eşitlik için hareket etmek, herkese temel kamu
hizmetlerini sunmak, adil bir topluma ve güçlü ekonomiye destek olan ve
gelecekteki krizlere karşı dirençli olmaya öncülük etmeye devam etmek
için COVID-19 sonrası güvenli ve dayanıklı bir toplu ulaşım sisteminin
kurulması ve temiz suya, gıdaya, temizliğe ve ulaşılabilir ve temiz
barınmaya ulaşım gibi temel kamu hizmetlerinin sağlanması gerektiğinin
altı çizilmektedir.
Görev Gücü, kentleri ve sakinlerini COVID-19'dan kurtarılmasını
desteklemeye yönelik ortak stratejisi şu ilkelere dayanmaktadır (C40
Cities, 2020);
1. İyileşme, "her zamanki işlere" dönüş olmamalıdır - çünkü dünya, 3 °
C veya daha fazla aşırı ısınma yolunda ilerlemektedir.
2. Şehirlerimizde yaşayanların güvenliğini sağlamak için iyileşme, her
şeyden önce halk sağlığına ve bilimsel uzmanlığa bağlılık ile
yönlendirilmelidir;
3. Mükemmel kamu hizmetleri, kamu yatırımı ve artan toplum direnci,
iyileşme için en etkili temeli oluşturacaktır;
4. İyileşme, krizin etkisiyle açığa çıkan eşitlik sorunlarını ele almalıdır.
5. İyileşme, şehirlerimizin ve topluluklarımızın dayanıklılığını
artırmalıdır. Bu nedenle, iklim krizi de dahil olmak üzere gelecekteki
tehditlere karşı korunmak ve iklim ve sağlık risklerinden etkilenen
insanları desteklemek için yatırımlar yapılmalıdır;
6. İklim eylemi, yeni teknolojilerin kullanılması ve yeni endüstrilerin
ve yeni işlerin yaratılması yoluyla ekonomik iyileşmeyi hızlandırmaya ve
sosyal eşitliği artırmaya yardımcı olabilir.
7. COVID-19'dan kurtulmanın sağlıklı, adil ve sürdürülebilir olmasını
sağlamak için gücümüz ve şehir yönetimlerimizin gücüyle her şeyi
yapmaya kararlıyız;

C40 Kentleri (C40 Cities) iklim değişikliği konusunu ele almak üzere metropol kentlerin
bir araya gelerek oluşturdukları ağdır.
2
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8. Sağlıklı, adil ve sürdürülebilir bir ekonomik iyileşme sağlamak için
ulusal hükümetlerin hem şehirleri hem de şehirlerde ihtiyaç duyulan
yatırımları desteklemesini sağlamak için ortak sesimizi ve bireysel
eylemlerimizi kullanmayı taahhüt ederiz;
9. Uluslararası ve bölgesel kurumların sağlıklı, eşitlikçi ve
sürdürülebilir iyileşmeyi desteklemek için doğrudan şehirlere yatırım
yapmasını sağlamak için ortak sesimizi ve bireysel eylemlerimizi
kullanmayı taahhüt ediyoruz.
Dünyada salgının tehditlerinin yönetilmesinde öne çıkan kavramlardan
biri de kentsel yönetişimdir. Konu ile ilgili akademik yazın, uzun vadeli
vizyon oluşturma, olay öncesi planlama, temel sağlık sistemlerine yeterli
yatırım, erken uyarı ve farklı sektörlerin ve paydaşların faaliyetlerinin
koordinasyonunu içeren entegre kentsel yönetişim stratejilerinin kentlerde
oluşan salgınlardan etkili müdahale için daha elverişli olduğunu
göstermektedir (Duggal, 2020; Thoi, 2020; Shammi vd., 2020). Bunun
içinde kentsel dayanıklılık önem kazanmaktadır. Kentsel dayanıklılık, bir
kentteki bireylerin, toplulukların, kurumların, işletmelerin ve sistemlerin,
ne tür kronik stresler ve akut şoklar yaşarlarsa yaşasınlar hayatta kalma,
uyum sağlama ve büyüme kapasitesini ifade etmektedir(Meerow vd.
2016). Genel olarak, uzun vadeli vizyon ve sorunlar için uygun planlar,
adaptasyon pandemiler de dahil olmak üzere herhangi bir yıkıcı olaya
karşı kentsel dayanıklılığı belirleyen temel faktörlerdir (Santos vd., 2020).
Bunlar, kentlerin geçmişteki deneyimlerden öğrenmesine ve gelecekteki
yıkıcı olayların etkilerini en aza indirgemek için proaktif stratejiler
tasarlamasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda Singapur, Tayvan ve
Güney Kore gibi ülkeler, kentler için acil durum planları geliştirerek ve
SARS ve H1N1 pandemilerinden çıkarılan dersleri uygulayarak büyük
başarılar elde etmişlerdir (Duggal, 2020). Buna karşılık, Bangladeş'te
proaktif planlama ve acil durum planlarının olmaması, kentlerin krize etkili
bir şekilde cevap vermesini zorlaştırmıştır. Sağlık sisteminin kapasitesini
artırmada, durumu analiz etmede, riski değerlendirmede ve birden çok
aktörün ve sektörün eylemlerini koordine ederek gerekli önlemleri
zamanında almada başarısız olmuşlardır (Shammi vd, 2020).
Farklı aktörlerin ve sektörlerin koordinasyonu, kafa karışıklıklarını/
çatışmaları önlemek ve sınırlı kaynakların etkili ve verimli kullanımını
sağlamak için kritik olarak görülmektedir. ABD ve Avustralya gibi
ülkelerde virüsün yayılmasını kontrol altına almadaki sınırlı başarıdan,
parçalı yönetişim ve sınırlı kaynaklar üzerindeki farklı yönetişim düzeyleri
arasındaki çatışmalar sorumlu tutulmaktadır (Connolly vd., 2020).
Genel olarak literatür, pandemilere etkili ve çabuk yanıt verebilmek
için güçlü, demokratik ve entegre olmuş kent düzeyindeki yönetişimin
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başarılı olduğunu göstermektedir. Akıllı kent uygulamaları da kentsel
yönetişimi destekleyen uygulamalar olarak görülmektedir.
Akıllı Kentler
20.yy sonlarına doğru icat edilen “akıllı kent” kavramı, kentsel alanlar
için büyük endüstriler tarafından geliştirilen kullanıcı dostu bilgi ve
iletişim teknolojilerinin uygulanmasına dayanmaktadır (Erima ve diğ.
2017, s.12). O zamandan beri anlamı, kentlerin geleceği ve gelişimleriyle
ilişkili olacak şekilde genişlemiştir. Sosyal ve teknolojik yenilikleri teşvik
eden akıllı kentler, ilerici ve kaynak açısından verimli yüksek bir yaşam
kalitesi sağlamayı vaat etmektedirler. Bu bağlamda arıtma sistemleri, atık
yönetimi, kent güvenliği ve enerji şebekelerini kapsayan kentsel altyapıyı
ve ulaşım/hareketlilik ve park sistemlerini içeren kentsel hizmetleri
iyileştirmek için teknolojinin kullanımı odaklanmaktadırlar.Yeni
yönetişim biçimlerine ve halkın katılımı dikkate alan akıllı kentler
sürdürülebilirlik ve kentlerin içeriden ve dışarıdan gelen etkilere daha
dirençli ve uyarlanabilir hale getirilmesi anlamında kentsel dayanıklılık
üzerine inşa edilirler (Stadt Vien, 2019).
Akıllı kentlerin yaratılabilmesi için kentleri bütün sistemler olarak
düşünmek ve kararların stratejik düzeyde alınması gerekmektedir. Ana
eylem alanları enerji, hareketlilik, çevre, ekonomi, toplum, politika, idare
ve yaşam kalitesidir. Bu alanlardan bazıları bilgi teknolojileri desteğiyle
içiçe geçerek daha fazla ağ oluşturmaktadır.
Salgın sırasında akıllı kent uygulamaları ile çözüm yaratan
ülkelerden biri de Çin’dir. Akıllı kenti ulusal gelişimini bir parçası yapan
Çin hükümeti, hastalığın yayılımını izlemek için Alibaba ve Tencent gibi
teknoloji firmalarının “büyük veri” analizini kullanmıştır. Bu analizle
virüsün nerelerde ortaya çıkaracağını tahmin etmekte büyük başarı
kazanan Çin, Songdo veya Shenzhen gibi “akıllı kentlerin” halk sağlığı
açısından daha sağlıklı şehirler olduğunu keşfettiler (Eltarabily ve
Elgezanway, 2020).
Salgını önleme konusundaki literatürdeki ilk kanıtlar, çeşitli akıllı
teknolojilerin, uygun müdahale önlemlerini bildirdiğini, insandan insana
teması en aza indirdiğini, enfekte kişileri belirlediğini, yayılma modellerini
tahmin ettiğini ve karantina önlemlerini kolaylaştırdığını göstermektedir
(Sharifi ve Garmsir, 2020).
Gerçek zamanlı izleme ve büyük veri analizi, salgın gibi büyük
olaylarda çözüm için kritik öneme sahip gözükmektedir. İngiltere,
Newcastle'ın deneyimine göre IoT sensörlerini ve akıllı şehir kent
sistemlerini birleştirmek salgını önlemede önemli bir başarı sağlamıştır.
Newcastle, araç trafiği, yaya hareketi ve hava kalitesi dâhil olmak üzere
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çeşitli ölçümlerle ilgili gerçek zamanlı verileri toplamak ve depolamak için
kurduğu Kentsel Gözlemevini kullanarak, canlı veri akışlarından
toplumsal davranış değişikliklerini karar vericilerle paylaşarak anormal
değişiklikleri ortaya çıkarmayı başardı (James vd., 2020)
Akıllı çözümler, enfekte bireyleri tespit etmek ve uygun koruma
önlemlerini almak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sosyal ve politik
bağlamlara bağlı olarak, bu işlevlerle ilgili “tekno güdümlü”, “insan
güdümlü” ve “birleşik” olmak üzere üç farklı yaklaşımdan bahsedilebilir
(Kummitha, 2020).
Kummitha’nın yaptığı analiz, Çin yaklaşımının “tekno-güdümlü” buna
karşılık Batı demokrasilerinin “insan güdümlü” bir yaklaşım
benimsediğini göstermektedir. Tekno güdümlü yaklaşımda akıllı
teknolojiler, vatandaşları disiplin altına alarak ve serbest bilgi akışını
kullanarak pandemiyi kontrol altına almaktır. Bu hiyerarşik olarak
yukarıdan aşağıya inen bir sistemdir. Örneğin Çin, vatandaşlarının
hareketini kontrol etmek için akıllı telefon uygulamaları tarafından
programlanan bir “renk kodlu sıralama” uygulaması kullandı. Program, bir
birey ve akrabaları için kaydedilen son sağlık bilgilerine göre işlemektedir
(Chen vd. 2020). Benzer şekilde, Hindistan’da kullanılan "Quarantine
Watch" adlı akıllı telefon uygulaması ile kurallarına uyumu takip etmeye
çalıştı. Bireyler, sistem tarafından yüz tanıma teknolojileri kullanılarak
kontrol edilebilen coğrafi etiketli kendi fotoğraflarını yükleyerek, kendi
durumlarını bildirmek için uygulamayı kullandılar (Datta, 2020).
Bu tür uygulamalar salgını kontrol altına başarılarının yanında
mahremiyetin korunması, şeffaflık ve bilgi güvenirliliği açısından endişe
uyandırmaktadır. Ayrıca otoriter rejimlerin güç ilişkilerini pekiştirmek
için durumdan yararlanabileceğine dair kaygılarda bulunmaktadır
(Kummitha, 2020).
Batı demokrasilerinden yaygın olan insan odaklı yaklaşım ise,
yurttaşları bilgilendirerek, eğiterek ve yurttaşlar ile hükümet arasında iki
yönlü iletişimi sağlayarak pandemiyi kontrol etmeye odaklanmıştır
(Kunzmann, 2020). Türkiye’de enfekte olmuş bireyleri, HES kodu
uygulaması ile takip etmeye çalışmaktadır. Salgının başında sınırlı
alanlarda kullanılan kod, bugün ulaşımdan kamu kurumlarına girişe kadar
birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak HES kodu uygulamasının
zorunluluğu bulunmamaktadır. İnsan odaklı yaklaşımların, vatandaşları
mevcut olan ve ortaya çıkması muhtemel sosyoekonomik ve çevresel
sorunları çözmeleri için güçlendirmede daha yararlı olduğu iddia
edilmektedir.
Genel olarak, akıllı çözümlerin pandemiyi kontrol altına almaya
katkıda bulunacak, gizlilik endişeleriyle ilgilenecek, koordinasyonu ve
bilgi paylaşımını kolaylaştıracak ve optimize edecek ve yanlış bilgilerin
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yayılmasını kontrol edecek şekilde uygulanabilmesi için her iki yaklaşımın
bir kombinasyonuna ihtiyaç duyulduğu görülmektedir (Kummitha, 2020).
Bu türden birleşik yaklaşım Güney Kore’de uygulanmış ve pandemiyi
başarılı bir şekilde kontrol altına alınmıştır. Güney Kore, pandeminin ilk
aşamalarından itibaren büyük sosyo-ekonomik tahribatlara neden olan tam
bir kapanma, anonimleştirilmiş mekânsal-zamansal haritalamaya dayalı
kapsamlı bir gözetim uygulamıştır. Enfekte olan kişilerin hareketliliğini
izlemek için kredi kartı işlem verilerini ve cep telefonu verileri kullanan
Güney Kore, halkın paniğini önlemek ve ayrıca sahte haberlerin
yayılmasını önlemek için koşulları vatandaşlarla doğru ve şeffaf bir şekilde
açıkladı. Durumun aciliyeti ve gözetimin amaçları vatandaşlara uygun
şekilde anlatılması ve toplanan verilerin toplumsal fayda için
kullanılacağına dair güvence verilmesi halinde mahremiyet endişelerinin
azaltılabileceği ileri sürülmektedir (Kunzmann, 2020).
4. Pandemi etkilerinin sosyo-ekonomik ve mekânsal dağılımındaki
eşitsizlikler
Salgın hastalıklar, insanlık tarihinde tüm toplumları etkileyerek siyasi,
ekonomik ve toplumsal yaşamı değiştiren en önemli sorunlardan biri
olmuştur. Neoliberal küreselleşme sürecinde bu etki daha hissedilir
olmakta, salgın hastalıklar tüm dünyada hızla yayılmaktadır. COVİD-19
salgını da neredeyse tüm toplumların sağlıkları ve sağlık sistemleriyle
birlikte toplumsal yaşamın her alanını derinden etkilemektedir. Pandemi
sürecinde virüsün yayılımını azaltmak ve halk sağlığını korumak için
kamusal alanın kullanımıyla ilgili kısıtlamalar ve sosyal mesafelenme tüm
dünyada temel politika biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
kısıtlamaların gelecekteki kamusal alan tasarımını ve kullanımını nasıl
etkileyeceği, kamusal alanla ilişkimizin nasıl olacağı konusunda büyük bir
belirsizlik mevcut (Honey-Roses vd., 2020). Ancak bu politikaların
gündelik hayatı nasıl etkilediği ve sarstığına ilişkin değerlendirmeler
yapmak mümkün. Bu değerlendirmeleri yaparken kentsel eşitsizlikleri
güçlü biçimde yeniden ortaya çıkaran bir sürecin içinde olduğumuzu
anlıyoruz.
Pandemi sürecinde en yaygın söylem “evde kal” olmaktadır. Sokağa
çıkma kısıtlamaları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları, maske takma
zorunluluğu gibi uygulamalar, birdenbire yaşamlarımıza girerek, gündelik
hayatlarımızı derinden etkilemeye başlamıştır. Ancak “evde kal” söylemi,
herkes için aynı anlama gelmemekte, toplumun farklı kesimleri tarafından
farklı biçimlerde deneyimlenmektedir. Sınıf, cinsiyet, etnisite, ırk, yaş vb.
gibi değişkenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu farklı deneyimler; özellikle
dışarıya çıkma zorunluluğunun olup olmaması, yaşanılan çevrenin ve
konutun niteliği, temel hizmetlere erişim, hane halkının uyumu ya da
uyumsuzluğu gibi durumlarla ilgili olarak yaşanmaktadır. “Evde kal”
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çağrılarının aslında açıkça ya da üstü örtük bir biçimde belli bir kitleye ve
sınıfa yapıldığı anlaşılmaktadır (Aktan, 2020).
Çünkü dışarıda bir işte ücretli çalışmak zorunda olan ve işe gitmediği
takdirde işine son verilecek olan geniş bir kesim bulunmaktadır. Sağlık ve
sağlık ürünleri, gıda, enerji gibi zorunlu üretim dışında, lüks sayılabilecek
üretim de devam ettirildiği için işe gitmeye devam etmek de kaçınılmazdır.
Bu kesim “evde kal” çağrısının özneleri olmadıkları gibi, salgın hastalığa
yakalanma riski yüksek koşullarda çalışmakta ya da işe gidip
gelmektedirler. Acı bir toplumsal gerçek olarak “sistemin işlemesi ve
devamı için bazılarının gözden çıkarılması ve bazılarının ‘daha az değerli’”
(Aktan, 2020) olduğu gün geçtikçe normalleştirilmektedir. Hanede
çalışmak zorunda olan kişiler, virüsü kapma ve hane üyelerine bulaştırma
riskiyle yüz yüze olmalarından dolayı psikolojik olarak da ciddi sorunlarla
baş etmek durumundadırlar.
İşsiz ve gelir düzeyi düşük kesimler içinse evde kalabilmenin koşulları
çoğu zaman uygun değildir. Özellikle kalabalık hanelerin yeterli
büyüklüğe ve sağlıklı koşullara sahip olmayan konutlarda tüm gün
kalmaları söz konusudur.
Bu durum özellikle kadınlar açısından dezavantajlıdır. Ataerkil rejimin
geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kadınların sorumluluğunda
görülen bakım yükü bu süreçte daha da ağırlaşmakta, şiddete uğrama
riskini de yükseltmektedir. Tüm hane üyelerinin aynı anda evde olması,
evin temizliğini, yemeğini, çocuk, hasta, yaşlı bakımı yükünü daha da
artırmaktadır. Ev dışında da çalışan kadınlar için bu yükün artışı koşulları
daha da zorlaştırmaktadır. Yapılan çalışmalar İngiltere'de salgın nedeniyle
uygulanan kısıtlamalar sürecinde, kadınların çocuk bakımı ve ev işlerini
daha fazla üstlendiğini, işlerini kaybetme risk ve oranının erkeklerden
yüksek olduğu ve cinsiyet eşitliği konusunda elde edilmiş kazanımların
geriye gitmesi riskiyle karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Avrupa’da
kısıtlamaların cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiği, salgının sosyoekonomik etkilerinin kadınlar açısından çok daha ağır olduğu tartışmaları
gündemdedir.3 Türkiye’de de pandemi süreciyle daha da artan iş yükü ile
birlikte cinsiyet temelli eşitsizliğin derinleştiği, kadın emeği açısından
kritik olan sağlık, eğitim, gıda gibi sektörlerde çalışma koşullarının
ağırlaştığı, kadınların yoksulluk riskinin arttığı ve kadınları daha yüksek
bir işsizlik beklediği tespitleri yapılabilir (KEİG, 2020).
Ev içi şiddet vakalarının da bu süreçte arttığı, kadınların koruyucu
mekanizmalara ulaşamadığı bilinmektedir. Çünkü kadınlar, bu süreçte
kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle aynı evde yaşamaya zorlanmakta,
daha çok şiddete maruz kalmaktadırlar. UN Women tarafından hazırlanan
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52855277
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rapora göre, Fransa’da başlayan karantina sürecinde aile içi şiddetin %30
oranında arttığı, Arjantin’de kadına yönelik şiddetle ilgili acil çağrı
hatlarına ulaşan kadın sayısında %20 oranında artış olduğu4
belirtilmektedir (Euronews, 2020). Birleşik Krallık'ta aile içi şiddet yardım
hatlarına yapılan telefon görüşmeleri %700, İspanya'da, aile içi istismar
raporları, karantinanın ilk iki haftasında %18 artmıştır. İtalya, Fransa, Çin,
Meksika ve ABD da benzer durumlarla karşılaşılmaktadır (Townsend,
2020). Taciz içeren ilişkilerde bulunan kadınlar ve diğerleri, topluluk
alanlarına sığınamayacak şekilde istismarcılarla zaman geçirmek zorunda
kalıyor.
Öte yandan, kentte var olan eşitsizlikler, dezavantajlı grupların hijyen
koşullarına, sağlık hizmetlerine, tıbbi bakıma, temel altyapı hizmetlerine,
sağlıklı konut ve yaşam koşullarına, temel gıda ve geçim kaynaklarına
erişimlerini ve sosyal mesafeyi korumalarını neredeyse imkansız
kılmaktadır (Du vd., 2020).
BM Habitat Raporu’na göre kentsel insani bir kriz olan COVID-19’un
Nisan ayı itibariyle 210 ülkede 1430 kenti etkilediği, vakaların %95’inin
kentsel alanlarda görüldüğü anlaşılmaktadır. Salgının en çok yoksul ve
yoğun nüfuslu kentsel alanlardaki gecekondu mahallelerinde yaşayan
insanlar için yıkıcı olacağı öngörülmektedir. Bu kalabalık alanlarda
insanların sosyal mesafe ya da karantina uygulamalarının mümkün
olamadığı dahası en temel hijyen kurallarına uymak için gereken su ve
sabuna erişemedikleri tespit edilmektedir. Öte yandan Rapor’da düzenli bir
işi olmayan insanların gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için iş aramak
zorunda oldukları ve dışarıya çıkmalarının gerekliliği belirtilmiştir. “Evde
kal” çağrılarının kadınların ve kız çocuklarının şiddete uğrama riskini
artırdığı ve temel koruma mekanizmalarına erişimlerini engellediği de
diğer bir tespit olarak karşımıza çıkmaktadır (Habitat, 2020).
Kentlerdeki sınıfsal eşitsizlik nedeniyle salgın, kent yoksullarının
yaşam koşullarını daha da kötüleştirmektedir. Özellikle Güney kürenin
birçok yerinde kentsel nüfusun büyük çoğunluğu kötü yaşam koşullarına
sahip gecekondu mahallelerinde yaşamaktadır. Dünya çapında 2,4 milyar
insan içme suyuna ve sağlık hizmetlerine erişememektedir. Çoğunlukla
Afrika, Arap ülkeleri, Asya-Pasifik ülkeleri ve Latin Amerika’da bulunan
64 ülkede kent yoksullarının asgari ihtiyaçlarının giderilmesi için 72
milyon dolar gerekmektedir (BM Habitat, 2020:2). Öte yandan tıbbi
bakım, temiz su gibi temel altyapı hizmetlerine erişememe ve yetersiz
geçim koşulları, kent yoksullarının sosyal mesafe ve karantina gibi salgın
önlemlerini uygulamalarını ve evde kal çağrısına uymalarını neredeyse
imkansız hale getirmektedir. Bu durumda salgının gecekondu bölgelerinde
bilgi için bkz. https://tr.euronews.com/2020/05/17/pandemi-donemindesiddetten-korunma-kilavuzu-hazirlandi
4 Ayrıntılı
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yayılmasını kontrol altına almak oldukça zordur (Wasdani ve Prasad,
2020).
Salgın dönemi, yoksullukla birleşen ırka dayalı kentsel eşitsizliklerin
olumsuz sonuçlarını da ortaya koymaktadır. Verilere göre, New York’ta
tıbbi bakıma sınırlı erişim nedeniyle COVID-19’dan yaşamını yitiren
Siyah ve Latinlerin oranı, Beyazların iki katıdır (Wade, 2020).
Diğer yandan COVİD-19 için alınan sosyal mesafe gibi önlemler,
kentlerde ayrımcılığa maruz kalan kesimlerin -virüsü yayacaklarına ilişkin
algı nedeniyle- daha fazla dışlanmalarına, ırkçı duyguların öne çıkmasına
sebep olabilmektedir. Özellikle göçmenlerin bu süreçte “damgalanmaları”
yaygındır (Zhang, 2020).
Bu tespitlerden de anlaşıldığı gibi, salgın hastalıkların insanları
etkileme düzeyleri, kişinin yaşadığı ülkenin dünyadaki konumuna,
yurttaşlık durumuna, yaşadığı mahalleye ya da konuta, çalışıp
çalışmadığına, hangi işte çalıştığına, cinsiyetine, yaşına ve ırkına göre
değişmektedir. Bu durumlar ya da konumlar, sağlığımızın toplumsal
belirleyicileridir ve salgın dönemini nasıl yaşayacağımızla ilgili ipuçları
vermektedir. Her ne kadar “virüsün sınıfı, cinsiyeti, ırkı vs. yok, hepimiz
aynı gemideyiz,” söylemleri yaygınlaştırılsa da birçok veri, durumun böyle
olmadığını ortaya koymaktadır. Teste ulaşmaktan, tıbbi bakım almaya,
temel hizmetlere erişimden, yaşanılan konutun ve çevrenin niteliğine kadar
birçok durum, insanların salgın hastalığa yakalanma ya da tedavi olma
süreçlerini farklılaştırmaktadır. Sosyo-ekonomik eşitsizlikler, salgınlarda
daha da derinleşerek virüsü daha ölümcül hale getirmektedir. Salgın
hastalığa yakalanma ve daha ağır bir şekilde geçirme riskini 5 en çok sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kesimler yaşamaktadır (Kocabaş, 2020).
Çünkü sosyo-ekonomik eşitsizlikler sağlık hizmetlerine erişimi ve
hastalığa yakalanma riskini çok ciddi bir biçimde etkilemekte aynı
zamanda salgın sürecinde bu döngü katlanarak artmaktadır (Sunar, 2020).
Dünyadan örnekler de bu durumu doğrulamaktadır. İspanya’da Katalonya
hükümeti, COVID-19 enfeksiyon oranının, en yoksul (mahrum)
bölgelerde, yoksul (mahrum) olmayan bölgelerden altı ya da yedi kat
olduğunu belirtmektedir. Benzer biçimde ABD’de yapılan çalışmalar da
en dezavantajlı bölgelerde virüsten ölüm riskinin en yüksek olduğunu
göstermektedir. İngiltere ve Galler’de ise siyahlar, Asyalılar ve etnik
azınlıklar (nüfusun sadece %14’ünü oluşturmalarına rağmen), riskli
COVID’li hastaların yüzde 34,5’ini oluşturmaktadırlar (Bambra vd.,
2020).

Kentsel eşitsizliklere maruz kalan gruplar genellikle daha çok sayıda ek kronik
hastalıklara sahiptirler ve kronik hastalıklar daha erken yaşlarda ve daha şiddetli
geçirilmektedir.
5
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de raporlarında salgın sürecinde bu
kentsel eşitsizliklere dikkat çekmiş, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı
grupların6 gereksinimlerini karşılayacak bir politika tasarımı yapılmasının
gerekliliğini vurgulamıştır. “Kentlerde kalabalık ve yetersiz standartlarda
konutları olan, ortak tuvalet kullanan, temiz su ve sağlık hizmetlerine
erişimi olmayan gruplar vardır ve bu grupların COVID-19’un da dâhil
olduğu halk sağlığı acil durumları ile ilgili farklı sosyoekonomik ve
sosyokültürel ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu gruplar içindeki insanların
önemli bir kısmı işsizdir veya yaşamını idame ettirmek için kayıt dışı
ekonomilere bağımlıdır. Kentlerdeki acil sağlık sorunlarının ve toplumsal
eşitsizliklerin varlığı, savunmasız nüfusun ihtiyaçlarının karşılanmasını 7
ve kentsel dayanıklılık oluşturulmasını gerektirir,” (WHO, 2020).
Görüldüğü gibi pandemi süreci birçok toplumda var olan yapısal
eşitsizlikleri ve toplumsal fay hatlarını bir kez daha ortaya çıkarmıştır.
Kentlerde birçok insanın su, barınma ve sağlık gibi temel hizmetlere
erişememesi çoğu kentte salgınla mücadeleyi güçleştirmektedir. Ülke
hükümetlerinin sosyal ve ekonomik politikaları ise bu sürecin en önemli
belirleyenidir. Bu politikalar, virüsten korunup korunamayacağımızı,
sosyal
izolasyonu
gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceğimizi
belirlemektedir. Bu noktada kentlerde sınıf, cinsiyet, yaş, etnisite ve ırka
dayalı yapısal eşitsizliklerin azaltılması, kentlerin salgınla başa çıkma ve
müdahale kapasitelerinin artırılması için kritik öneme sahiptir. Kentsel
hizmetlerin eşitsizliği ortadan kaldırmaya odaklanarak sunulması ve
ayrımcılığın engellenmesi, kentler için bir öncelik olmalıdır. Ancak
1970’li yılların ortasından itibaren hayata geçirilen neoliberal politikalar,
toplum odaklı değil piyasa odaklı bir mekanizma kurduğu için bu önceliğin
dikkate alınması pek mümkün görünmemektedir. Bu durum, G-20

Raporda kentteki savunmasız gruplar olarak; gecekondu gibi gayriresmi yerleşim
alanlarında yaşayanlar, kent yoksulları, evsizler ve yetersiz barınma koşullarında
yaşayanlar, mülteciler ve göçmenler, yaşlı insanlar, özellikle soyutlanma riski olanlar,
temel tıbbi rahatsızlıkları olanlar, toplumsal dışlanma yaşayan gruplar, sosyal mesafe
önlemleri nedeniyle şiddet uygulama veya kendine zarar verme riski taşıyan kişiler
sayılmıştır.
7 Salgın sürecinden örnekler: Fas, kayıt dışı sektörde çalışarak COVID-19 karantinası
doğrudan etkilenen ailelere ve bireylere, yardım içeren tedbirler başlattı. Barselona
Belediyesi, aslen turizm amaçlı olan 200 konutun savunmasız durumdakiler ve evsiz
ailelere acil konut olarak tahsis edilmesi için Turistik İşbirliği ile bir anlaşma imzaladı. Rio
de Janerio, uygun fiziksel mesafeyi sağlamak üzere gecekondulardaki yaşlı sakinleri
ağırlamak için yerel otellerde odalar tahsis etti. Tunus Belediyesi, karantinaya uyumu
güçlendirmek için savunmasız nüfusa temel gıda tedarik etmektedir. Kerala’da (Hindistan)
toplum mutfakları açıldı ve karantina sırasında düşük fiyat karşılığı yemek dağıtıldı. Atina,
korona salgını esnasında evsizleri korumak için 400’den fazla yataklı bir sığınak oluşturdu.
Nantes (Fransa), bağış toplamak, girişimleri desteklemek ve Nantes halkının ihtiyaçları
hakkında bilgi toplamak için bir karşılıklı yardım platformu kurdu.
6
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ülkelerinin pandemi için ayırdıkları 5 trilyon doları8 toplumsal eşitsizlikleri
ortadan kaldırmaktan çok neoliberal sistemin devamı için şirketlere destek
olarak dağıtmasından da anlaşılmaktadır. Dolayısıyla odağa halk sağlığı
yerine piyasanın alınması salgının artarak devam etmesini beraberinde
getirecektir (Jani, 2020).
Kentsel İşgücü ve Ekonomi Nasıl Etkilendi?
COVID-19 salgını, halk sağlığı üzerinde olduğu kadar ülke ekonomileri
ve işgücü piyasası üzerindeki etkisini de gittikçe artırmaktadır. Salgın, ülke
ekonomilerinde ağır ve kalıcı hasarlar bırakırken, ekonomilerin ciddi
oranlarda daralmasına, işsizliğin, yoksulluğun ve diğer sosyo-ekonomik
sorunların artmasına neden olmaktadır. Salgın, eşi görülmemiş bir işgücü
piyasası şokuna ve işsizlik krizine neden olmuştur. Mart ayından bu yana
uygulanan kısıtlamalar ve salgın nedeniyle oluşan talep daralması
dünyanın neredeyse her yerinde milyonlarca iş kaybına neden olmuştur
(Duman, 2020).
Küresel düzeyde toplu işten çıkarmalar, işyeri kapatmaları ve çalışma
koşullarında yaşanan değişimler (evden çalışmanın artışı vb.), çeşitli
sorunları da beraberinde getirmiştir. Salgın, işgücü piyasasını; ülkeler, işçi
ve işverenler ve sektörler bakımından farklı seviyelerde etkilemiştir. En
çok etkilenenler ise çalışanlardır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne
göre, salgın sonucunda yaşanan tam veya kısmi tatiller, dünyada yaklaşık
2,7 milyar işçiyi (küresel işgücünün %81’i) etkilemektedir (ILO, 2020).
Bu ekonomik krizin en çok yoksulları, işçileri, işsizleri ve göçmenleri
vurduğunu belirtmek gerekmektedir. Küresel işgücünün yaklaşık yarısını
oluşturan kayıtdışı ekonomideki 1,6 milyar çalışanın salgın nedeniyle
geçim imkânlarının yok olma riski mevcuttur (ILO, 2020). Salgın, büyük
istihdam kayıplarına ek olarak var olan eşitsizlikleri daha da
belirginleştirmektedir. Bu nedenle gelir adaletsizliğinin ve yoksulluğun
daha da artacağı düşünülmektedir. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre
pandeminin, bu yıl -en iyi senaryoda bile- 71 milyon insanı yoksulluğa
iteceği, küresel yoksulluk oranının yüzde 8,9’lara çıkacağı görülmektedir
(Dünya Bankası/The World Bank, 2020).
COVID-19 salgını nedeniyle uzun vadeli ekonomik kesintiler, kent
ekonomilerini de olumsuz etkilemiştir. Çalışmalar, salgının şehir vergi
gelirleri, yurttaş geliri, turizm, KOBİler, kentsel gıda tedarik zinciri ve
göçmen işçiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Haberin detayı için bkz. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/g20leaders-pledge-usd-5-trillion-united-response-to-coronaviruscrisis/articleshow/74835666.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign
=cppst
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Salgın döneminde ekonomisi çeşitliliğe dayanmayan şehirlerin daha
savunmasız olduğu, özellikle turizme dayalı kentlerde eşsiz zorluklarla
karşılaşıldığı ve küresel çapta bu kentlerin ekonomik olarak sert bir darbe
aldığı bilinmektedir (Earl ve Vietnam, 2020).
Küresel salgın nedeniyle kentlerin savunmasızlığının ortaya çıkması,
kent turizmi, gıda ve çevre sistemlerinin geliştirilme ve yönetilme
biçimlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Salgın,
özellikle gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle kendi kendine
yeterlilik ihtiyacını ve daha çeşitli ekonomik yapıların geliştirilmesi
gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. COVID-19'un neden olduğu ulaşım
kısıtlamalarının ve sınır kapatmalarının şehirlerdeki gıda tedarik
zincirlerini bozması, yerel gıda yetiştirerek kendi kendine yeterliliği
artırmayı amaçlayan kentsel çiftçilik hareketlerine ivme kazandırmıştır
(Pulighe ve Lupia, 2020). Öte yandan salgının, turizmin gelişim yollarını
yeniden tanımlamak ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle tutarlı bir hale
getirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi de tartışmalar arasında yer
almaktadır (Gössling vd., 2020).
5. Sonuç
2020 yılının başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgını dünyadaki
birçok ülkeyi etkiledi, kentsel yaşamda köklü değişikliklere yol açtı,
günlük yaşantılarımız kesintiye uğradı. Hala birçok ülke salgınla mücadele
etmeye çalışıyor. Bilim insanları virüsün etkilerini ve arkasında yatan
nedenlere ışık tutmaya için uğraşıyorlar. Bu çalışma, salgının kentler
üzerindeki etkilerini anlamaya, gelecekteki benzer olaylar karşısında daha
hazırlıklı olmak ve yanıt üretebilmek için dikkate alınması gereken temel
faktörleri belirmeye çalışıyor. COVID-19 virüsünde de görüldüğü üzere
kentler, ilerde oluşacak ya da oluşması muhtemel afetlerin merkezinde
olacaktır. Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyarı aşacağı ve bu
nüfusun yaklaşık % 66’sının kentsel alanlarda yaşayacağı varsayımı göz
önüne alınırsa (Dünya Bankası, 2019), kentlerin mekânsal yapılanması
afetlerin (deprem, heyelan, sel, yangın, salgın hastalıklar vb.) etkileri
açısından daha fazla önemli hale gelecektir.
Salgınla ilgili erken literatürde ortaya çıkan çalışmalar üzerinden
yapılan incelemeler, pandeminin kentleri en çok sosyo–ekonomik,
ulaşım/hareketlilik ve yönetim konuları üzerinden etkilediğini
göstermektedir. Elbette etkiler sadece bu alanlarla sınırlı değildir. COVID19’un kentleri etkileme düzeylerinde nasıl farklılıklar ortaya çıktıysa,
sorunların yönetilmesinde de bazı ortak modeller gözlemlenebilirken,
birbirlerinden tamamen farklı müdahaleler de görülmüştür. Oysaki küresel
ölçekte yaşanan bir salgının çözümü, ulus devletlerin farklı politika
uygulamaları yerine küresel ölçekteki işbirlikleri ve politikaları
gerektirmektedir.
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Milliyetleri veya sınırları tanımadan dünyanın her yerindeki bölgeleri
etkileyen COVID-19 krizine nasıl yanıt verdiğimiz ve bu yanıttan
öğrendiklerimiz, geleceğin kentlerini ve topluluklarını inşa etmek için
kritik öneme sahip olacaktır. Kentte yaşayanların ve kentlerin sayısının
artmasıyla birlikte, kentleri daha sağlıklı ve gelecekteki zorluklarla
yüzleşmek için daha istikrarlı hale getirmek, kentleri düşünme şeklimizi
değiştirmek gerekmektedir. Özellikle, pandemi sürecinde, sınıf, cinsiyet,
etnisite, ırk, yaş gibi durumlara dayalı kentsel eşitsizliklerin daha da
görünür olması ve derinleşmesi, en acil çözüm gerektiren sorunların
başında gelmektedir. Hükümetlerin, neo-liberal politikaları sürdürerek
kentsel eşitsizliğe çözüm bulmaları mümkün değildir. Ekonomi
politikalarının, öncelikle kentsel eşitsizliği ortadan kaldırmaya
odaklanması gerekmektedir. Aksi takdirde, salgının katlanarak artması
kaçınılmaz olacaktır. Bu noktada, daha iyi ve eşitlikçi kentsel ortamları
yeniden inşa etmek için, bulaşma riskini azaltan ve aynı zamanda şehirleri
daha dayanıklı, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getiren yeni kentsel
modellere yönelmemiz gerekiyor.
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GİRİŞ
Yerlilik, son yıllarda, özellikle sosyal bilimler literatüründe sıklıkla
tartışılan kavramlardan biridir. Kemal Tahir, yerlilik konusu etrafında
dönen tartışmalarda gerek romancı gerekse düşünür yönüyle sıklıkla
anılmaktadır. Kimi çalışmalarda ise yerlilik ve Kemal Tahir, birbiriyle
ayrılmaz bir biçimde ele alınmaktadır. Kemal Tahir ve yerlilik kavramı
arasında kurulan bu ilişkinin kuvvet derecesi; Kemal Tahir’in Türkiye’nin
özgünlüğüne dair yaptığı vurgu, hem Türkiye hem de Osmanlı toplum
yapısını çözümlerken Batılı kavramlardan farklı kavramlara duyduğu
ihtiyaç ve genelde yerlilik, özelde ise yerli sosyolojide önemli bir isim olan
Baykan Sezer’in fikriyatı üzerindeki etkisinde de görülmektedir.
Sezgin Kızılçelik, Kemal Tahir’i “Özgün ve Yetkin Bir Sosyal
Teorisyen” olarak değerlendirirken (2012), Kemal Tahir ile Baykan
Sezer’i birlikte okuyarak “Batı Kopyacılığından Kurtulmanın ve Kendi
Gerçekliğimize Yönelmenin Ruhu Olarak Tek Yerli Fikir İkilimiz” olarak
konumlandırmaktadır (2015). Sezai Coşkun “Esir Şehrin Hür İnsanı Kemal
Tahir” adlı çalışmasının “Yabancı Bir Dünyada Yerli Olmak” bölümünde
Tahir’in polisiye yazarlığından ölümüne dek entelektüel gelişimini
izlemektedir (2012, s. 86-118). Muhammed Hüküm (2017, s. 26) Kemal
Tahir’den “Özgün ve Yerli Muhayyilenin Örneği Olarak” bahsederken
Ertan Eğribel (2001) de Tahir’i “Romancı, Sosyalist, Yerli Düşünür”
olarak tanımlamaktadır.
Literatürde Kemal Tahir ve yerlilik ilişkisini irdeleyen birçok
çalışmanın varlığına rağmen bu çalışmanın kapsamı içerisinde ele alınan
Türkiye Defteri hakkında yapılan çalışmaların oldukça az olduğu
görülmektedir. Nusret Yılmaz’ın “Kemal Tahir’in Işığında: Türkiye
Defteri (1971-1975) Dergisindeki Aydın ve Romancı Sorunsalı” adlı
makalesi (2018), Abdurrahman Özkan’ın “Türkiye Defteri Dergisinin
(1971-1975) Türk Edebiyatı ve Siyasal Düşüncesindeki Yeri ve Önemi”
adlı yüksek lisans tezi (2007) ve “Türkiye Defteri Dergisi ve Kemal Tahir
Bu çalışma ilk olarak 24-25 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen Van
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Kemal Tahir’de Yerlilik Fikrinin
Türkiye Defteri’ne Yansımaları” başlığı ile sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Bu
çalışma, söz konusu çalışmanın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş hâlidir.
1
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İlgisi” (2001) adlı makalesi alandaki ender kaynaklardandır. Abdurrahman
Özkan tez ve makale çalışmasında Türkiye Defteri dergisini Kemal Tahir
perspektifinde incelemeye tabi tutmuş, Nusret Yılmaz ise çalışmasında
Türkiye Defteri’nin aydın ve romancılara yaklaşımını sorunsallaştırmıştır.
Türkiye Defteri dergisi özelinde yapılan çalışmalarda da Kemal Tahir’in
adının mutlaka geçtiği görülmektedir. Melih Elal’ın dergiyi tanıtıcı
metninde Türkiye Defteri’ni “Kemal Tahir’in İzinde Bir Dergi” olarak
adlandırması bu duruma örnek olarak gösterilebilir (2005, s. 2). Kemal
Tahir hakkında yapılan çalışmalarda bilhassa derginin 6. sayısı olarak
hazırlanan Kemal Tahir özel sayısından sıklıkla yararlanılmaktadır.
Kemal Tahir ve Türkiye Defteri dergisi arasındaki bağlantıya
odaklanan bu çalışmada, Kemal Tahir’in dergiye etkisinin ne yönde
olduğunun anlaşılması için yerlilik kavramı ön plana çıkarılmıştır. Kemal
Tahir’in yerlilik fikrinin Türkiye Defteri’ne yansımalarını ortaya
çıkarmayı amaçlayan bu çalışmanın, hem yerlilik hem Kemal Tahir hem
de Türkiye Defteri dergisini içeren literatüre katkı sunacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışmada, Kemal Tahir’in yerlilik anlayışında ön plana çıkan,
birbiriyle ilişkili üç tema -Marksizm’in yerli yorumu, tarihsel analizde
biricikliğe atıf ve özgün gerçeklik- etrafında bir analiz gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın birinci bölümünde yerlilik kavramı ve Kemal Tahir’in yerlilik
anlayışı tartışılmıştır. İkinci bölümünde Türkiye Defteri’nde Kemal
Tahir’e ayrılan sayfalar, yapılan atıflar, Kemal Tahir etkisinin daha
derinlikli incelenmesi için ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın son bölümünde
ise söz konusu üç tema etrafında Kemal Tahir’in yerlilik fikrinin dergiye
yansımaları tartışılmıştır.
Çalışmanın Yöntem ve Teknikleri
Kemal Tahir’in yerlilik eksenindeki fikirlerinin izlerini Türkiye Defteri
dergisinde takip eden bu çalışma, anlamacı/yorumlayıcı yaklaşımdan
hareket etmektedir. Bu kapsamda, dergide yer alan metinlerle Kemal
Tahir’in yerlilik eksenindeki fikirleri karşılaştırmaya tabi tutulmuştur.
Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi
benimsemiştir. Bu bağlamda Türkiye Defteri dergisinin 1971 Nisan’ında
yayımlanan ilk sayısından 1975 Haziran’ında yayımlanan 20. ve son
sayısına kadar doküman analizi gerçekleştirilmiştir. Doküman analizi,
yazılı dokümanların içeriğinin sistemli ve incelikli bir biçimde analiz
edilmesine imkân sağlayan bir nitel analiz yöntemidir (Wach’tan akt.
Kıral, 2020, s. 173). Çalışma kapsamında derginin tüm sayıları ve Kemal
Tahir’in metinleri dikkate alınması gerektiğinden, doküman analizi tekniği
bu çalışma için en uygun teknik olarak görülmüştür. Derginin kemik
kadrosu olarak adlandırılan yazarların Türkiye Defteri’nin temel fikrî
çizgisini yansıtmada önemli olduğu düşünülmüş, bu minvalde çalışmada
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Naci Çelik, Hulki Aktunç ve Taylan Altuğ’un dergide yer alan metinlerinin
analizine ağırlık verilmiştir. Hem Kemal Tahir’de hem Türkiye
Defteri’nde yerlilik fikriyle ilişkili olan “Marksizm’in Yerli Yorumu”,
“Tarihsel Analizde Biricikliğe Atıf” ve “Özgün Gerçeklik” temaları
üzerinden Kemal Tahir’in dergiye yansımaları analiz edilmiştir. Böylelikle
birbirini de içeren söz konusu üç tema etrafında daha derinlikli bir
inceleme yapma imkânı doğmuştur. Ek olarak, Kemal Tahir’in yerlilik
eksenindeki düşüncelerini anlamak için romanları ve öykülerinin yanı sıra
notlarından da yararlanılmış, dergide çalışma konusunun kapsamı dışında
kaldığı düşünülen metinlere ise doğrudan atıf yapılmamıştır. Türkiye
Defteri ve Kemal Tahir hakkında yazılmış ikincil kaynaklara da çalışma
kapsamında sıklıkla başvurulmuştur.
1.

Yerlilik Kavramı

Son yıllarda yerlilik kavramı, genelde sosyal bilimler, özelde ise
sosyoloji literatüründe sıklıkla tartışılan kavramlardan biri hâline gelmiştir.
Yerlilik kavramı, sıklıkla ekonomik ve siyasi savları desteklemek üzere
kullanılsa da Türk düşün dünyasını da derinden etkilemiştir (Tüzer &
Hüküm, 2019, s. 53). Söz konusu kavram bu kapsamda Birikim, Cogito,
Hece, TYB Akademi gibi birçok dergide de dosya konusu biçiminde ele
alınmış ve tartışılmıştır. Özellikle 1990 sonrasında yerlilik tartışmasının
“özel bir durumu işaret” ederek gündeme geldiğini söylemek mümkündür
(Erol, 2016, s. 36).2 Ancak bu özel durumun neyi ifade ettiği noktasında
literatürde farklı fikirler mevcuttur. Zira yerlilik konusunda geniş bir
literatür olsa da bu kavramın tanımında bir ortaklık söz konusu değildir
(Eğribel, 2013, s. 17). Yerliliğin tanımlanmasına ilişkin literatürdeki bu
kavram karmaşası, temelde yazarların ontolojik, epistemolojik ve
metodolojik -kimi zaman da ideolojik- konum alışlarına göre değişiklik
gösterebilmektedir. Literatür içerisinde neyin yerli, neyin yerel, neyin ise
evrensel olduğu/olması gerektiği noktasında farklı fikirler mevcuttur. Bu
Kurtuluş Kayalı’ya göre “Her şeyin doğal mecrası içinde gelişmesi yerliliğin
sorgulanmasını bir kenara bıraktırmıştır. (…) Ne zaman ki artık yerlilikten iyice
bahsedilir olmuştur, tespit etmek lâzımdır ki artık yerlilikten iyiden iyiye
uzaklaşılmıştır.” (1999, s. 144). Kayalı’ya göre, geçmiş dönemlerin, “yerli kültürel
unsurlardan en uzak görünen aydınların” da hayatlarında ve düşüncelerinde
yerliliğe ilişkin temalar bulmak mümkündür (1999, s. 145). Bu kapsamda,
günümüzde yerliliğin sıklıkla adının geçirilmesi, kavramın bir tür içinin
boşaltılması olarak okunabilmektedir. Ertan Eğribel de bir çalışmasında tıpkı
Kayalı gibi “günümüzde yerlilik ve yerellik kavramlarında bir anlam, değer
kayması, hatta değersizleşme var. (…) Bütünsel açıklamalar gözden düşerken
tarihten bağımsız bir biçimde yerlilik, yerellik gündeme getiriliyor.” (2013, s.
16,17) diyerek kavramın bir bakıma içinin boşaltılmasına değinmektedir.
2
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farklı fikirler ve tanımlamalar, kavramın tanımlanmasında zorluklara
neden olmaktadır.
Yerli kelimesinin karşılığı olarak Türk Dil Kurumu altı tanım
önermektedir: “1) Taşınamayan, başka yere götürülemeyen; 2) Yurt içinde
yapılan veya bir yurdun kendine özgü niteliklerini taşıyan; 3) Belli bir
bölgede yetişen, otokton; 4) Bir yerin ilk sakini olan, otokton; 5) Oturduğu
bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış olan; 6) Amerika,
Avustralya ve Afrika’nın uygarlıktan uzak, ilkel biçimde yaşan kimi
halklarına verilen ad.” (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük).
Sezgin Kızılçelik, yerli kavramıyla “ithal olmayan, bilhassa da Batı’dan
devşirilmeyen, bu ülkeye ve bu topraklara ait olan, toplumumuzda,
milletimizde ve insanımızda karşılığı bulunan, ayakları bu topraklara
sağlam basan, kendine güvenen, Batı sistemi ve düşüncesi karşısında
aşağılık kompleksi olmayan, özgün ve yetkin olma halini” kastettiğini
ifade etmektedir (2015, s. 14).
Yerlilik kavramı ise Murat Erol’a göre, “lafzî tanımlamalardan ziyade
bir hal’e vurgu yapmak/ta/dır. Bir yer’e aitlik olarak kelime çözümlemesi
yapılabilir (…).” (2016, s. 181). Ona göre yerlilik “bir ait olma haline”
işaret etmektedir (2016, s. 184). Nuray Mert, kavramın çoğunlukla
“hakikilik” anlamında kullanıldığını belirtmektedir: “Bu durumda yerli
olmayan, hakiki olmayan; yapay, taklit veya sahte olarak tarif edilmiş
oluyor.” (1999, s. 175). Ahmet Çiğdem ise yerliliğin bir düşünce tarzı
olmadığını, Mannheim’ın muhafazakârlık tanımında kullandığı bir
düşünce üslubu olarak ele alınamayacağını, onun sadece bir “iddia” ve
“tavır” olarak anlam kazanabileceğini belirtmekte ancak kavramın bu
durumda da sahiciliğini daha baştan kaybetmeye yükümlü olduğunu ifade
etmektedir (1998, s. 84). Abdurrahman Arslan’a göre ise “Yerlilik
modernleşme ile başlayan mevcut toplumsal/kültürel yapıların
çözülmesinin bir hasılası olarak ortaya çıkmaktadır. Yaşanan tarih
bağlamında ve kültür/gelenek içinde modern olanı üretmek gayesi taşıyan,
toplumun mevcut hali ve geçmişi ile modern unsurları sentezleyerek,
öznesi ‘bize ait’ olanı inşâ etmek isteyen yerlilik; çelişkili bir şekilde hem
‘tepkisel bir adaptasyon’ hem de ‘farklı olma’ arayışıdır.” (1998, s. 91).
Mahmut Hakkı Akın ise yerliliğin “kendisi olarak başkalarından ayrılmayı
çağrıştıran” bir kavram olduğuna değinmektedir (2010, s. 192). İbrahim
Tüzer ve Muhammed Hüküm de Türk toplumunun diğer toplumlardan
farklılıklarına değindikten sonra “Başka bir deyişle, toplum tanımı
insanları yığın olmaktan kurtaran özgün yönelimleri ile anlam bulur. Bu
özgün yönelimler; yerlilik kavramı ile de tarif edilebilir” (2019, s.51)
diyerek özgünlük ve yerlilik arasındaki özdeşliğe dikkat çekmektedir
Yukarıdaki tanımlardan hareketle yerlilik kavramını destekleyenlerin
olduğu gibi, reddedenlerin olduğunu da söylemek mümkündür. “Yerli
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sosyoloji” ekseninde yürütülen tartışmalarda ise bu kabul yahut reddetme
durumu daha net gözlemlenebilmektedir. Besim F. Dellaloğlu’nun (2020)
“Yerli üroloji ne kadar mümkün ise, yerli sosyoloji de o kadar
mümkündür.” ifadesinde görüldüğü üzere, kavramı reddedenlerin temel
çıkış noktası, sosyolojinin tıpkı diğer bilimler gibi evrensel saiklerden
hareket ettiği/etmesi gerektiğidir. Dellaloğlu’na göre bilimin, dolayısıyla
sosyolojinin yerlisinden yahut yabancısından söz edilemez (2020).
Dellaloğlu’nun aksine Sezgin Kızılçelik ise sosyolojinin yerli bir duruştan
hareket etmesi gerektiğini vurgularken Kemal Tahir’in yerlilik anlayışını
takip etmekte ve Baykan Sezer’i de “Sosyolojimizin Kemal Tahir’i” olarak
(2008, s. 259) adlandırmaktadır.
“19. yüzyıldan bu yana var olan sosyoloji, bütün toplumları mı yoksa
sadece Batı toplumlarını mı açıklar? Batı’da gelişen sosyoloji, Türkiye’nin
tarihsel ve toplumsal gerçeklerini izah edebilir mi? Türk toplumunun
kendine özgü durumu var mı?” (Kızılçelik, 2015, s. 2) sorularını merkeze
alan yerli sosyoloji, Türkiye’nin toplumsal yapısının, tarihsel gerçekliğinin
ve özgünlüğünün anlaşılmasında Batılı teori ve kavramların yetersiz
olduğu görüşünden hareket etmektedir. Sezgin Kızılçelik, kendi düşünsel
serüvenini anlatırken, sosyolojinin kurucu ustalarında ve ilk sosyolog
olarak tanımlanan bilim insanlarında, çağdaş sosyologlarda, Batı
sosyolojisine zemin hazırlayan isimlerde ve “sosyoloji duvarının ötesinde
duran isimlerde” Türk toplumunun tarihsel ve toplumsal gerçeğine
rastlayamadığını belirtmektedir (2015, s. 3-5). Bu ifade, Türk toplumunun,
bilhassa Batı toplumlarından ayrılan, tarihsel ve toplumsal özgünlüğüne
atıfta bulunmakta, bu özgünlüğü de yerliliğin çıkış noktası olarak
anlamlandırmaktadır. Yani yerli düşünce, yerli sosyoloji, yerli romandan
bahsedilirken, esasen Türkiye’nin kendine özgü niteliklerini
taşıyan/dikkate alan düşünce, sosyoloji ve romandan bahsedilmektedir.
Kendine özgü nitelikleri belirleyebilmek için de harici olarak tutulan
düşüncelerin, sosyolojilerin ve romanların altı (dolayısıyla kimi zaman da
üstü) çizilmektedir. Bu ayrım, yerli düşüncenin, sosyolojinin ve romanın
kendine özgü niteliklere sahip olması ile aktarmacılıktan uzak durması
gerektiğinden hareket etmektedir.
Ezcümle yerlilik fikri temel olarak, Batılı teorisyenlerin, yazarların,
Türkiye’nin gerçekliğini açıklamakta yetersiz kalacağı görüşünden
beslenmektedir. Bu çalışmada da yerlilik kavramıyla anlatılmak istenilen
özgünlük vurgusu olacaktır. 3

Burada belirtmek gerekir ki özgünlük vurgusu öne çıkarılırken yapılmaya
çalışılan, kavramın içinin boşaltılarak yeniden üretimi değildir. Çalışmada da
bahsedildiği üzere, kavramı benimseyenlerin ve karşı çıkanların temelde üzerinde
durduğu hususlar özgünlük üzerinedir. Özgünlüğün ne denli var olduğu, toplumun
3
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1.1. Kemal Tahir’de Yerlilik Fikri
Kemal Tahir, yerliliğe ilişkin en keskin vurgularından birini “Yol
Ayrımı” romanında şu şekilde ifade etmektedir:
“— Yerli ne demek? Biz yerli değil miyiz?
— Su katılmamış dedim… Biz aydınlara çok su katılmıştır, hem
de cıscıvık yabancı suyu… Su katılmamış yerli olmayınca hiçbir şey
olunmaz. İnsan bile olunmaz. Çünkü gerçekten namuslu olunamaz.
Bilirsin, batılaşmaya yöneldiğimizden bu yana, biz aydınlar halktan
ayrılmışız. Çünkü, bu batılaşma bize halktan değil, Saray’dan
gelmiştir. Halktan kopmuş, halka dönebilmek umudunu kesinlikle
yitirmiş Saray’dan…” (Tahir, 1971, s. 136)
Kemal Tahir’in bu ifadelerinden yola çıkarak yerli olarak adlandırdığı
aydınların diğerlerinden farklarını şu şekilde özetlemek mümkündür: Yerli
aydın halktan kopmamıştır. Yerli aydın içinde yetiştiği halkı anlayabilmeli,
ondan ayrı olmamalıdır. Yerli aydın namusludur. Yerli aydın
“Batı/Batılaşma çıkmazına”4 düşmeyendir. Dolayısıyla Kemal Tahir’de
yerlilik, bir ötekilik ilişkisi ve özgünlük vurgusu üzerinden
kurgulanmaktadır. Bu noktada “öteki” olarak kurulan Batı’dır. 5 Batı’nın
toplumsal yapısı, tarihi, “bu ülkeden”, “bu topraklardan” farklılık
göstermektedir. Söz konusu farklılık ve dolayısıyla özgünlük vurgusu,
Kemal Tahir’in Osmanlı toplum yapısı üzerine yapılan tartışmalara
katkısında da gözlemlenebilir.

genelini mi yoksa sadece özel durumları mı kapsadığı ise ayrı bir tartışma
konusudur.
Kemal Tahir’in notlarının 8.si Batı Çıkmazı adıyla yayımlanmıştır. Kemal
Tahir’in üzerinde en çok çalıştığı roman taslağı olan Batı Çıkmazı (Yazoğlu &
Sezer, 2020, s. 7), Tahir hayattayken tamamlanamamış ve yayımlanamamıştır.
4

Kemal Tahir’in yerlilik eksenindeki fikirlerinin anlaşılması için, onun, Batı
karşısındaki konumunun da belirlenmesi gerekmektedir. Kemal Tahir’e göre Batı,
sorgusuz sualsiz sömürgecidir. Kemal Tahir, bu minvalde, Batı’ya ve Batılıya
getirdiği eleştirilerini kimi noktalarda oldukça keskin ve sert bir biçimde ifade
etmektedir: “Ben romanlarımı, Batılı efendiye: ‘Efendimiz, bunalımdasınız!
Alınız, bununla biraz avununuz, eğleniniz!’ diye yazmıyorum. ‘Beri bak hayvan!
Soyguncu olduğun için bunalımdasın! Seni bu bunalımdan ya ölüm kurtarır, ya
soygunculuğa karşı çıkman! Bak sana senden üstün insanı gösteriyorum! Bunaltın
artsın,’ diye yazıyorum.” (Tahir, 2016a, s. 38). Kısacası “Kemal Tahir’in 1950’li,
ve özellikle 1960’lı yıllardaki resmi görüş ve Batı-sosyalizmi karşıtı Türk
sosyalizmi anlayışı, Doğu-Batı çatışmasına dayalı yerlilik anlayışı”ndan (Eğribel,
2013, s. 19) bahsetmek mümkündür.
5
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1960’lı yıllarda Osmanlı toplum yapısı üzerine yapılan tartışmalarda
Osmanlı’nın feodal mi, merkezî feodal mi, ATÜT mü, prekapitalist mi
yoksa tamamıyla şahsına münhasır bir toplum mu olduğu noktası merak
uyandırmıştır. Bu tartışmaya ilk olarak ATÜT ile sonrasında ise Kerim
Devlet ile katkı sağlayan isimlerin başında Kemal Tahir gelmektedir.
Kemal Tahir, ele aldığı tüm konuları tarihsel bağlamı göz önünde
bulundurarak irdelemiştir. Osmanlı Devleti de bu kapsamda Tahir’in en
çok ilgilendiği alanlardan biri olmuştur. Gürpınar’ın da söylediği gibi
“Türkiye’de ATÜT (Asya Tipi/Asyatik Üretim Biçimi) kavramını
gündemleştiren isim Kemal Tahir’dir.” (2017, s. 66). Bu anlamda, Tahir’in
söz konusu dönemin tartışmalarını gerek doğrudan gerekse dolaylı bir
biçimde etkilediğini söylemek mümkündür. Ancak Kemal Tahir, Osmanlı
tarihine eğilirken de özgünlük vurgusundan vazgeçmemiştir. Böylelikle
Osmanlı toplum yapısını ATÜT kavramının da birebir açıklayamayacağını
çok geçmeden fark etmiş, Anadolu Türk tarihini ve Osmanlı’yı açıklarken
ATÜT’e başvurmaktan kısa sürede vazgeçmiştir (Sezer, 2016, s. 27).
Osmanlı Tahir için Kerim Devlet’tir. Coşkun (2012, s. 437), Kemal
Tahir’in başka bir değerlendirmesinde Osmanlı devleti için kerim devlet
yerine ‘hayırlı devlet’ tabirini kullandığını ve bu devlette, devletin biricik
dayanak olduğunu, devletin toplumdan (milletten) önce geldiğini
belirttiğini aktarmaktadır.
Osmanlı toplum yapısı üzerine sürdürülen tartışmalarda kimi isimler,
Marx’ın toplumsal değişim şemasının Osmanlı Devleti ve devamı olarak
da Türkiye Cumhuriyeti’yle birebir uyumlu olduğu/olacağını
düşünmektedir. Oysa Kemal Tahir, ATÜT kavramından yola çıkarken ve
sonrasında kerim devleti benimserken de bu şemanın dışına çıkarak
fikirlerini temellendirmektedir. Dolayısıyla Kemal Tahir’in yöntemsel
bağlamda Marksizm’den faydalansa da onu yer yer sorguladığını söylemek
bu noktada gerekli görünmektedir:
“Marx öleli seksen yıl olmuş. Bugün tartıştığımız fikirlerini
ortaya atalı, belki yüz yıl!... Seksen yıl, yüz yıl toplum hayatı
için de, fikirlerin sağlığı için de önemli bir zaman.. Hatta bir
yılda öyle şeyler oluyor ki, ölümsüz gibi görünen fikirler
yıkılıyor, en azından bir budama geçiriyor… Yüz yıl sonra
elbette Marx’ın ne dediğine bir kez daha dönüp bakacağım..
Oysa böyle söyledin mi, seni dinden çıkmış sayıyorlar!” (akt.
Bozdağ, 1995, s. 20).
Bu alıntıyla birlikte Muhammed Hüküm’ün şu tespiti de son derece
önemlidir: “Kemal Tahir’in Türk solu ile ayrı düşmesinin temelinde de
ülkenin ve devletin ruhu ile Marksizm’in ruhu arasındaki fikrî tercih
zorunluluğunda ülkenin ruhunu öncelemesi yatar.” (2017, s. 31). Kemal
Tahir’in ülkenin ve devletin ruhunu Marksizm karşısında öncelemesi, onun
yerli bir romancı/düşün insanı olarak konum almasında önemli bir rol
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oynamaktadır. Ancak Marksizm, bir düşünce yöntemi olarak Kemal
Tahir’e katkı sunmuş, Osmanlı’yı anlamasının önünü açmıştır. İsmet
Bozdağ da bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: “[Kemal Tahir] Eğer
Marksist olmasaydı, Osmanlı’yı hiç bir zaman anlamayacaktı. Çünkü
Osmanlı Padişahı, materyalist açıdan yaklaşılmadıkça Batı krallığı gibi
görünür; kıl kadar farkı kalmaz. ‘Osmanlının sınıfsız toplum oluşu benim
gözümü açtı’ dediğini hatırlarım…” (1995, s. 6). Tüm bunlara rağmen
Kemal Tahir’in bu noktada Marksizm’den ayrıldığı fikri çıkarılmamalıdır.
Kurtuluş Kayalı’nın da belirttiği üzere Kemal Tahir, “Marx’ın bazı
genellemelerini sorgulasa da Marksist kimliği konusunda hiç de eleştirel
bir tutum takınmamıştır.” (2010, s. 204). Kemal Tahir’in Marksizm
yorumu daima “bizim meselelerimizi” vurgulayan bir yorum olarak ortaya
çıkmaktadır: “Benim işim, başkalarının debelendikleri ve beni çekmeye
çalıştıkları yerde değil, bizim meselelerimizin bulunduğu yerdedir.”
(Tahir, 1992, s. 30). Kısacası Kemal Tahir’in Marksizm karşısındaki
tavrının, “teorinin daha yerli unsurlara doğru aşılması” biçiminde bir tavır
olduğu söylenebilmektedir (Gümüş, 2019, s. 85). Yerlilik ve özgünlük
ilintisinden, Tahir’in “bizim meselelerimiz” olarak adlandırdığının
Türkiye’nin toplumsal gerçekliği, özgünlüğü olduğu dikkat çekmektedir.
Böylelikle Kemal Tahir “aktarmacılığın ve Batılı düşünce sistemin
sınırlarını ve tabularını aşarak kendi görüşümüzün olabileceğini ortaya
koymuştur.” (Yıldırım, 2019, s. 19)
Batılı düşünce sisteminin sınırlarını aşmanın önemi, Kemal Tahir’de
yerlilik olgusundan bahsederken özgünlüğe odaklanma gerekliliğini de
beraberinde getirmiştir. Özellikle Muhammed Hüküm’ün “Özgün ve Yerli
Muhayyilenin Örneği Olarak Kemal Tahir” ifadesinde (2017, s. 26),
Sezgin Kızılçelik’in Kemal Tahir’i bir sosyal teorisyen olarak incelediği
eserinin isminde (2012) özgünlük vurgusunun Kemal Tahir’in yerlilik
fikriyle bağlantısı açıkça gösterilir. Buradaki özgünlük vurgusu iki
taraflıdır: Bir tarafta, yazarın/düşün insanının ele aldığı meseleyi
özgünlükle ele alması; diğer tarafta, ele alınan meselenin (Türk insanı,
Türkiye’nin toplumsal yapısı, Osmanlı Devleti vb.) bilhassa Batı’dakinden
farklı bir seyir izlemesi, kendine has bir gerçekliği oluşu. Kemal Tahir’de
bu iki eksen birlikte geçerliliğini korumaktadır.
Bu bağlamda, Kemal Tahir’in yerlilik vurgusunda üç ana tema ön plana
çıkmaktadır:
1) Kemal Tahir, Marksizm’in “bu ülkeye”, “bu topraklara” has
yorumuyla ilgilenerek bir nevi Marksizm’in yerli yorumunu
geliştirmiştir. (Marksizm’in Yerli Yorumu)
2) Ele aldığı bütün meseleleri tarihsel bağlamı içerisinde incelemiş
ancak bu tarihsel analizde daima özgünlüğü ön planda tutmuştur.
(Tarihsel Analizde Biricikliğe Atıf)
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3) Söz konusu iki tema ile ilgili olarak Kemal Tahir daima
Türkiye’nin özgün meselelerine ve özgün yapısına odaklanmıştır.
(Özgün Gerçeklik)
Buradan hareketle Kemal Tahir’in Türkiye Defteri’nde yerlilik
noktainazarında yansımaları ortaya çıkarılırken bu üç tema -Marksizm’in
Yerli Yorumu, Tarihsel Analizde Biricikliğe Atıf, Özgün Gerçeklik- önem
kazanmaktadır. Bir diğer ifadeyle Kemal Tahir’in yerliliğe ilişkin
görüşlerinin bu üç temayla ilişkili olarak şekillendiği söylemek
mümkündür. Bu nedenle çalışmada Türkiye Defteri dergisi, Kemal
Tahir’de yerlilik fikrinin sacayaklarını oluşturan bu üç tema etrafında
okunmuştur. Ancak Kemal Tahir’in Türkiye Defteri’ne yerlilik
hususundaki yansımalarının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Türkiye
Defteri’nde Kemal Tahir’in yeri ve öneminden de bahsetmek gerekecektir.
2. Türkiye Defteri Dergisi ve Kemal Tahir’in Dergi İçerisindeki
Konumu
Türkiye Defteri, ilk sayısı 1971 Nisan’ında, son sayısı ise 1975
Haziran’ında yayımlanmış olan aylık düşünce, edebiyat ve siyaset
dergisidir. Dergi temel itibarıyla, Batılılaşma, aydınlar, kültür ve
Türkiye’nin toplumsal yapısına ilişkin problemlere odaklanmıştır (Özkan,
2007, s. 10). Künyesinde yer alan bilgiye göre “aylık edebiyat-siyaset
dergisi” olarak yayımlanan dergide 1970’lerin güncel meselelerinin yanı
sıra, Marksizm’e ilişkin teorik tartışmalara, edebiyatın dünü ve bugünü
üzerine incelemelere de rastlanmaktadır. Ayrıca dergide hikâye, şiir,
deneme ve eleştiri türlerinde de eserler bulunmaktadır.
Türkiye Defteri dergisinin ilk sayısı 1971’de yayımlanmış olsa da ikinci
sayısı ancak 1973 Aralık’ında yayımlanabilmiştir. İkinci sayının otuz bir
ay aradan sonra yayımlanmasının nedeni, Türkiye Defteri’nin 12 Mart’tan
sonra yayın hayatına ara vermek zorunda kalmasıdır (Özkan, 2001, s. 117).
Derginin ikinci sayısını takiben yayımlanan bütün sayıları, aylık periyodlar
hâlinde yayımlanmıştır. Sahibi ve sorumlu ismi Naci Çelik (Berksoy) olan
derginin kurucuları arasında ayrıca Hulki Aktunç ve Taylan Altuğ’un
isimleri de geçmektedir. Hem dergi içindeki kurucu konumları hem de
hemen her sayıda yer almaları nedeniyle söz konusu isimleri derginin
“kemik kadrosu” olarak nitelendirmek mümkündür. Bu isimlerin yanı sıra
Selâhattin Hilâv, Sezer Tansuğ, Hilmi Yavuz, Oktay Bizer’in isimleri de
dergi içerisinde sıklıkla görülmektedir. Bu isimler haricinde Attilâ İlhan
gibi derginin yalnızca tek sayısında yazısıyla görülen isimler de
bulunmaktadır.
Kemal Tahir’de yerlilik fikrinin Türkiye Defteri’ne yansımalarını
tartışmadan önce, derginin Kemal Tahir’e nasıl ağırlık verdiğinin
anlaşılması gerekmektedir. Türkiye Defteri’nde Kemal Tahir’e özellikle
ayrılan sayı, bölümler ve atıf yapılan sayfalar, Tahir’in hem kendi
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yazılarına hem de onun düşünsel mirasının sürdürüldüğü yazılara yer
verilmesi bakımından da önemlidir.
Türkiye Defteri dergisinin 1973 Aralık’ında yayımlanan ikinci sayısı,
Kemal Tahir’in ölümünden sonraya denk gelmektedir. Bu sayıda derginin
kapağında Kemal Tahir yer almaktadır. Derginin epigraf kısmında ise
“Gerçekçi olabilmek çok zordur. Çünkü bikez elde edilince sürgit
kullanılmaz. Her durumda gerçekçiliği yeniden elde edip geliştirmek
gerektir.” ifadesi, yine Tahir’in imzasıyla birlikte yer almaktadır. Türkiye
Defteri dergisinin 20 sayısının yalnızca 5’inde Kemal Tahir’in doğrudan
bir metnine ya da onun hakkında yazılmış bir metne yer verilmemiştir. 1.,
8., 16., 17. ve 20. sayılar haricinde Kemal Tahir ismine, derginin
içindekiler kısmında rastlanmaktadır. Dergide Kemal Tahir’e en çok yer
ayrılan sayı, 1974 yılının Nisan ayında yayımlanan 6. sayıdır. Bu sayı,
doğrudan Kemal Tahir özel sayısı olarak hazırlanmıştır. Aşağıdaki
tablodan dergi içerisinde yer alan Kemal Tahir metinlerini ve romancı
hakkında yazılan metinleri görmek mümkündür.
Tablo 1: Türkiye Defteri İçerisinde Kemal Tahir’in Yer Aldığı Metinler
Sayı

Yazar

Metin

Kemal Tahir

Epigraf

Kemal Tahir

Sol Bölünmeler Üstüne
Konuşma

Kemal Tahir

Epigraf

Kemal Tahir

İki Batı

4. Sayı

Kemal Tahir / Yaşar Kemal

Eşkiyalık Üstüne

5. Sayı

Kemal Tahir

Hikâyede Derinlik… Ömer
Seyfettin ve Züppelik

2. Sayı

3. Sayı

Kemal Tahir ya da Düşünen
Edebiyat

6. Sayı

Hulki Aktunç

Hikâyeden Romana,
Gerçekçiliğin Evrimi

Taylan Altuğ

Türk Romanı ve Kemal Tahir

Naci Çelik

Kemal Tahir İçin Biyografi
Çalışması

Tektaş Ağaoğlu

Hep Korktular, Gocundular

Adalet Ağaoğlu

Tartışmaya Açık Romancı

Hilmi Yavuz

Kemal Tahir ve Ulusal Felsefe
Sorunu
Şiirler (Yeni Yarın, Yeni
Mabut, Heykel Seviyor,
İskelet, Hayat, Gölgem,
Kuduz Yarası, Devrim
Yollarında)

Kemal Tahir
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İlhan Berk

Kemal Tahir'e Bakmak

Fakir Baykurt

Kemal Tahir İçin

Kemal Sülker

Kemal Tahir'den Anılar

Ömür Candaş

Bir Bütün… Kemal Tahir

Zühtü Bayar

Kuramsal Türk Romanının
Babası

İsmet Bozdağ

Düşünen Adam

Salih Yurttaş

Kemal Tahir Düşüncesi

Kenan Ercan

Bir Büyük Usta İçin Notlar

Ercüment Akman

Kemal Tahir ve Sinema
Üstüne

Kemal Tahir

Ekim, Kasım, Aralık 1970'den

Hulki Aktunç

Kemal Tahir Günlüğünden
Seçmeler

Selâhattin Hilâv

Kemal Tahir'in Felsefî
Düşüncesi ve "Devlet Ana"

Doğan Hızlan

Şair Kemal Tahir

Kemal Tahir

Şiirler (Ayıngacı, Mehmet
Akifin Asımı, Fikretin
Mezarında!, Darbımesel, Neye
Benziyoruz?, Tuluat, Köylüye
Giden Sanatkârlar, İbrik
Resmi, Hürmet, Mütahassıs,
Karagöz, Üstat, Bedesten)

7. Sayı

Kemal Tahir Üzerine
Konuşma

Halit Refiğ

Geçen Sayının Ardından
Kemal Tahir'in Köyünden
Mektup
Kemal Tahir

"İfade 1970"

Selâhattin Hilâv

Kemal Tahir ve Tarihi
Kavramak

10. Sayı

Orhan Kemal

Kemal Tahir'e Mektup

11. Sayı

Kemal Tahir

Kıbrıs Durum Muhakemesi

12. Sayı

Kemal Tahir

Kemal Tahir'den Radi Fiş'e
Mektuplar

13. Sayı

Taylan Altuğ

"Namuscular"

14. Sayı

Hayati Asılyazıcı

Kemal Tahir'le Sovyetler
Birliğinde

15. Sayı

Hayati Asılyazıcı

Kemal Tahir'le Sovyetler
Birliğinde

9. Sayı
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Kemal Tahir

Bir Derginin İlkeleri Ne
Olmalıdır ve Meseleler

Naci Çelik

Kemal Tahir ve Tarih Notları
Hakkında

Kemal Tahir

Mollalar Asker

Taylan Altuğ

Kemal Tahir'in Bilinç Sentezi

18. Sayı

19. Sayı

Kemal Tahir Anıldı

Tablodan da görüldüğü üzere, Türkiye Defteri içerisinde doğrudan
Kemal Tahir’in adının geçtiği metinler azımsanmayacak raddededir.
Burada dikkat çeken husus, derginin kemik kadrosu içerisinde yer alan
Taylan Altuğ’un 3, Hulki Aktunç’un 2, Naci Çelik’in de 2 metninin de
doğrudan Kemal Tahir’e ayrılmasıdır. Yaşar Kemal’le kıyaslamalı
röportajı da dâhil edildiğinde, Kemal Tahir’in ismi, derginin içindekiler
bölümünde 14 kez geçmektedir.
Türkiye Defteri sayılarında Kemal Tahir’in isminin anıldığı sayfaları
gösteren tabloya bakıldığında ise, yukarıda söz konusu edilen 5 sayıda da
Kemal Tahir’e değinildiği görülmektedir.
Tablo 2: Türkiye Defteri’nde Kemal Tahir’e Atıflar
Sayı

Sayfa Sayısı

1

9,36

2

1,13,38,40,42,45,47

3

1,6,15,37,38,39,41,42,46

4

1,18,19,32,45,46

5

12,17,23,25,46,47

6

Tüm Sayı

7

5,7,8,9,10,11,13,22,23,24,25,26,27,29,44,45,46,47,50,51,52,53,54,56

8

68,109,115

9

6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,54,60

10

5,13,16,94

11

43

12

45,46,48,51,52,54

13

81,82,102,103

14

173,174,175,176,177,178

15

256,257,258,269,274,275,277,278

16

373

17

477

18

485,486,487,491,492,493,494,495,497,498,504,505,506,519,528
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19

2,3,4,58,69,70,71,73

20

109,119

Bu noktada, derginin sayıları baz alındığında Kemal Tahir’in isminin
geçmediği sayının olmadığı görülmektedir. Sayfa sayısı dağılımı göz
önünde bulundurulduğunda, Kemal Tahir’in dergi içerisinde adı en çok
anılan yazarlardan biri olduğu söylenebilir. 1., 8., 16., 17. ve 20. sayılarda
doğrudan Kemal Tahir’e ayrılan bir metne rastlanmamasına rağmen
değinilere rastlanmaktadır.
Her ne kadar Türkiye Defteri eleştirellik dozu yüksek bir dergiyse de
Kemal Tahir’e yönelik olumsuz eleştirilere dergi içerisinde oldukça az
rastlanmaktadır. Bu konudaki ender örneklerden biri, “Ben Kemal Tahirci
değilim, ayrıca kendi çapımda, rahmetlinin Osmanlı kültürü hakkındaki
sohbet diyaloglarını sığ görüp küçümsemişimdir de. (Üstelik rahmetli 1960
dan önce bir gün beni ne demek Türk kültürü, Osmanlı Kültürü, pis
göçebelerin kültürü mü olurmuş be! diye de azarlamıştı. Sonradan geldiği
hizaya da ayrıca gülümser dururum.)” (1974, s. 102) ifadelerini kullanan
Sezer Tansuğ’a aittir. Bir diğer örnek olarak ise Samim Kocagöz’ün bir
konuşmasında geçen “yapay kalan Kemal Tahir” (Aktunç, 1974d, s. 37)
ifadesidir. Haricen Kemal Tahir adı dergi içerisinde daima olumlu
anılmaktadır. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki ifadeler gösterilebilir:
“‘Namuscular’ yaşayan Kemal Tahir dünyasının canlı,
dinamik bir kıvılcımıdır, anıtsal bütünlüğün mütevazi bir
parçasıdır.” (Altuğ, 1974b, s. 82)
“Kemal Tahir (…) yabancılaşmaları aşan bir yazardır. Ona
gelene kadar bu işin farkına varan yaklaşımlar, fikir ürünleri
şüphesiz vardır. Ancak ilgi alanını olanca gücü ile buraya
toplayan ve bu ilginin en sahih ürünlerini veren düşünür ve
sanatçı Kemal Tahir’dir.” (Bağdatlı, 1975, s. 505,506) ;
“Onun temellendirmeye çalıştığı Türkiye gerçeklerinden
kaynaklanan sosyalist tavır, Kemal Tahir boyutlarını aşmış,
kişi meselesi olmaktan çıkarak yepyeni bir konuma
gelişmektedir.” (Türkiye Defteri, 1975b, s. 486)
“Romandaki Kemal Tahir atılımı, roman dünyalarının
iğretiliğini (…) belirledi.” (Aktunç, Altuğ & Çelik, 1974, s.
32)
“Roman, hiç bir yazarda Kemal Tahir’deki kadar ‘kapsayıcı’,
çok boyutlu yorumlanmış değildir.” (Türkiye Defteri, 1974a,
s. 3)
“Kemal Tahir’in düşüncesi ve sanatı Türk insanına ‘az
gelişmişlik’ ve ‘geri kalmışlık’ damgası vurmaya çalışanlara
verilen en büyük cevaptır.” (Refiğ, 1974, s. 46).
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Görüldüğü üzere, Türkiye Defteri dergisi, genel olarak Kemal Tahir’in
sıklıkla adının geçtiği, röportajlarına, notlarına yer verildiği, atıf yapıldığı
bir dergi olarak ortaya çıkmaktadır. Kemal Tahir’in yerlilik eksenindeki
düşüncelerinin dergiye yansımaları incelenirken bu husus göz ardı
edilmemelidir.
3.

Türkiye Defteri’nde Kemal Tahir’in Yerlilik Fikri

Kemal Tahir, bir romancı olarak, daima yerli düşünceden yana
olmuştur. Tezli romanlarında, tarihe bakış açısında, ölümünün ardından
yayımlanan 15 ciltlik notlarında yerlilik vurgusuna sıklıkla
rastlanmaktadır. Kemal Tahir’in yerlilik fikrinin analiz edileceği üç tema,
Türkiye Defteri’nde yerlilik fikrinin izlerini sürmek için yardımcı
olacaktır. Bu minvalde, Kemal Tahir’in yerlilik fikri ekseninde, dergiye
etkisi üç ana tema etrafında incelenmiştir: Marksizm’in yerli yorumu,
tarihsel analizde biricikliğe atıf ve özgün gerçeklik. Bu üç temanın
seçilmesinin nedeni, dergi içerisinde dağınık konumda olan yazıların
bütünlüklü bir biçimde tartışılma imkânı sunmasıdır.
3.1. Marksizm’in Yerli Yorumu
Kemal Tahir, yukarıda da bahsedildiği üzere, Marx’la ve Marksizm’le
eleştirel bir diyalog içerisindedir. Kemal Tahir’in Marksizm anlayışı,
Marksizm’i bir şema, bir reçete gibi görmekten ziyade, bilimsel bir yöntem
olarak faydalanmak üzerinedir. Zira “Kemal Tahir için şemalara
indirgemek, kuramı olumsuzlamaktır. Ona göre, ‘şemalarla yetinmek, bir
anlamda kendi gerçekliklerinden kaçmak, teoriden kaçmak’ demektir”
(Yavuz, 2012, s. 365).
Kemal Tahir’in Marx’ı ve Marksizm’i yerlilik üzerinden okumasına,
Türkiye Defteri’nde de rastlamak mümkündür. Türkiye Defteri dergisinde
adı en çok anılan isimlerden biri de Karl Marx’tır. Ancak derginin kemik
kadrosunun metinlerine ve dergide yer alan Türkiye Defteri imzalı
metinlere bakıldığında, tıpkı Kemal Tahir’deki gibi, Marksizm’i bir şema
olarak alıp büsbütün Türkiye gerçekliğine uygulamanın mümkün olmadığı
anlaşılmaktadır. Naci Çelik’in ifadeleri bu duruma örnek teşkil etmektedir:
“Onlar halkın tarihsel kültürünü Batı için inkâr ederek bugünkü yerlerine
gelmişlerdir. Onlar Türk halkını şiirlerinde, hikâyelerinde, romanlarında,
oyunlarında çarpıtarak, gerçeğinden uzaklaştırarak yansıtmışlardır. (...)
Onlar marksist kültürü birkaç çeviri kitapla Türk kültürüne
uygulayacaklarını sanmışlardır.” (1971, s. 12). Bu ifadede Marksist
kültürün çeviri usulüyle, aktarmacılıkla ele alınamayacağı gibi aynı
zamanda Türk kültürünün doğru yansıtılmaması da temel problem olarak
görülmektedir. Ayrıca Çelik’e göre Marksizm’in Türkiye gerçekliğini
birebir açıklaması da imkânsızdır. Aktarmacılıkla, doğrudan çevirmekle
hiçbir meselenin çözülemeyeceğine ilişkin ilk sayıda M. Ali’nin “Halka
Yönetilmeyen Ana Bilgi” adlı metninde “Bugün kuru kuruya bu kitapların
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çevrilmesi meselelerimize hiçbir açıklık getirmeyecektir.” (1971, s. 16)
ifadesi de bu fikrin devamı niteliğindedir. Tercümenin, doğrudan
aktarmanın hiçbir toplumsal meseleye çözüm getiremeyeceği fikri,
derginin bütün sayılarında farklı yazarlarca savunulmaya devam
edilecektir.
Türkiye Defteri, yerli bir Marksizm’in savunucusu olarak öne çıkarken
dönem içerisindeki birçok Marksist aydını da aktarmacılıkla itham
etmiştir. Bu anlamda, Türk düşün hayatında yayımlanmış sol dergiler
içerisinde, aykırı bir konumda bulunmaktadır. Bu aykırılık, Kemal
Tahir’de de mevcuttur. Kemal Tahir de Marx’ın bir şablon olarak alınıp
kullanılmasına, Türkiye’nin her problemine çözüm olarak sunulmasına
karşı çıkmıştır. Muhammed Hüküm’e göre Kemal Tahir’i diğer Marksist
yazarlardan ayıran esas nokta, onun Marksizm’e ve Türk soluna karşı
muhalif olabilmesinde yatmaktadır (2017, s. 33). Dönemin Türk soluna
ilişkin benzer muhalif söylemlere Türkiye Defteri’nde de rastlanmaktadır:
“Sözgelimi, solcu tanınan bir yazar, o günlerde ‘Türkiye
Defteri’nin birinci sayısından söz ederken ‘ilk ve son sayı’
diyebilmenin normal insana yakışmaz zevkini tatma
çabasındaydı.” (Türkiye Defteri, 1973, s. 3).
“Yaşar Kemal, sosyalist bir yazar olarak bilinir (…) Bu
yargılardan birincisi, tek kelimeyle ‘esnafça’, ikincisiyse
tüyleri diken diken edecek ölçüde yanlıştır.” (Aktunç, 1974a,
s. 119)
“Bir zamanların ‘harika çocuğu’ Attila İlhan, artık geçmişle
teselli etmektedir kendini.” (Çelik, 1975, s. 380).
“Niyazi Berkes’in incelemesi, Batılaşma meselesine hâlâ Batı
kalıplarıyla nasıl bakıldığının tipik bir örneği. Çağdaşlaşma
örtüsüyle gerçeklerden kaytarma…” (Türkiye Defteri, 1974c,
s. 48)
“Sosyalist çeviri dergisi niteliğiyle üç aydan beri yayınlanan
‘Aşama’ dergisi, yurt dışındaki olayları ve uluslararası
düzeyde Marksizm-Leninizm’e yapılan katkıları, çağdaş
gelişmeleri izlemek ve yansıtmak amacıyla çıkmıştı. (…)
Derginin şimdiki konumu sadece aktarmacı olmak.” (Türkiye
Defteri, 1975a, s. 574)
Son örnekte görüldüğü üzere, derginin Türkiye’deki genelde sol, özelde
ise Marksist literatüre temel karşı çıkış noktası özgün, somut gerçekleri
dikkate almadan aktarmacılıktan yana olmalarıdır. Özgün gerçekliğin
özgün bir biçimde ele alınmaması, derginin sahibi ve sorumlu ismi olan
Naci Çelik nezdinde derginin birçok başka yazarlarınca da
paylaşılmaktadır. Marksizm’in Türkiye gerçekleri etrafında yeniden
okunması ve tartışılması çağrısı dergi içerisinde sıklıkla tekrarlanmaktadır:
“Marksizmin bilimi, genel siyasette olduğu kadar, kültürel açılardan da
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tüm incelikleriyle işlenmeli, ülkemiz şartları içinde yaratıcılığın bilimsel
tabanı haline getirilmeli, Türkiye’nin somut gerçekliği, Marksizmin bilimi
ışığında yeniden üretilmelidir.” (Türkiye Defteri, 1975c, s. 290). Türkiye
Defteri’nde yer alan Mao’nun “Soyut Marksizm yoktur, somut Marksizm
vardır. Somut Marksizmden kasıt, millî bir biçim almış Marksizmdir.”
(akt. Türkiye Defteri, 1973, s. 4; 1974b, s. 47) ifadesi de bu durumu
destekleyici bir sav olarak tekrarlanmaktadır. Benzer şekilde Mao’nun
“Marksizm hiçbir surette sübjektif ve şekilci bir tarzda, hazır bir formül
gibi uygulanamaz.” (akt. Bizer, 1975, s. 213) ifadesinin de derginin genel
çizgisi içerisinde dikkate alındığı söylenebilir. 6
Dergide, Türkiye’nin sınıfsal yapısından söz edilirken de, tıpkı Kemal
Tahir’de olduğu gibi, genellikle “kendine özgülük” vurgusu dikkat
çekmektedir (Bizer, 1975, s. 217). Bu kapsamda derginin 1974
Temmuz’unda yayımlanan 9. sayısındaki Selâhattin Hilâv’ın vurgusu
dikkat çekicidir: “Her ülkenin sosyalizminin kendi özel şartları içinde
kurulabileceğini; bu alanda taklidin hiçbir sonuç vermediğini çok iyi bilen
K. Tahir, sınıf gerçeklerini ve bunların doğurduğu çatışmaların
özelliklerini, klasik ve resmî Marksist görüşün içine oturtamıyordu.”
(1974, s. 13). Türkiye Defteri dergisinde de Kemal Tahir’de olduğu gibi
klasik Marksizm’in sınıf kavramsallaştırması üzerinden Türkiye gerçeğine
odaklanmak, Marksizm’i bir şema olarak alıp Türkiye gerçeklerine birebir
uygulamak mümkün değildir.
3.2. Tarihsel Analizde Biricikliğe Atıf
Tarihsel analiz, güncel meselelerin çözümlenmesinde tarihsel olanın
rolü, Kemal Tahir’de olduğu gibi Türkiye Defteri’nde de -ilk sayısından
son sayısına dek- ağırlık göstermektedir. Özkan’ın da vurguladığı gibi
“Türkiye Defteri dergisi, Türk toplumunun gerçeklerini anlamak için
tarihin önemi üzerinde ısrarla durmuştur. Bu vesileyle tarihi
geçeklerimizin araştırılıp toplumsal yapımızın temel özelliklerini ortaya
Ancak bu noktada, derginin millî Marksizm, milliyetçi bir Marksizm yerine yerli
Marksizm’in savunucusu olduğu unutulmamalıdır. Tıpkı Kemal Tahir’de olduğu
gibi Türkiye Defteri’nde de millî olandan ziyade yerli olana vurgu görülmektedir.
Mustafa Orçan’ın açıklamaları bu konuyu özetler niteliktedir: “İlk etapta, ‘yerli
Marxizm’ deyimi, kendi içinde tezatlığı olan bir deyim olarak görülebilir. Politik
ve ideolojik tartışmalarda, bu deyim bazen, ‘milliyetçi Marxizm’ ya da ‘solun
sağı’ şeklinde de adlandırılmaktadır. Kemal Tahir’in Marxist düşünce
geleneğinden gelip, kendi deyimi olan ‘yerlilik’ söyleminden hareketle, onu
‘milliyetçi’ olarak adlandırmak yerine, ‘yerli Marxizm’ deyimini kullanıyoruz.
Çünkü onun milliyetçiliği ‘ulusçu’ değil, imparatorlukçu olduğundan dolayı, diğer
milliyetçi söylemlerden çoğu zaman ayrışır. İmparatorlukçu milliyetçi görüşün
günümüzde, daha çok Anadolu ‘mozaiğine’ bağlı bir milliyetçilik olarak
yansıdığını da görmek mümkündür.” (Orçan, 2003, s. 311,312)
6
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çıkarmak için tarihe; Batılılaşma hareketleriyle başlayan Türk aydının
topluma ihanetinin göstergesi olan yanlış anlatılarla yüzleşmek için de
edebiyat üzerinden bir hesaplaşmaya gidilmektedir.” (Özkan, 2007, s. 13).
Dergide, özellikle de inceleme metinlerinde, ele alınan konunun daima
tarihsel arka planına odaklanılmaktadır. Kemal Tahir’deki tarih vurgusu
düşünüldüğünde, Türkiye Defteri’nin bu anlamda Kemal Tahir çizgisini
takip ettiği söylenebilmektedir. Zira “Kemal Tahir’in 1960’lı yılların
başından itibaren gerek notlarında gerek romanlarında yerli bir teori
ihtiyacına binaen çalışmalarını Türk tarihine yoğunlaştırdığı” (Özkan,
2001, s. 121) görülmektedir. Ancak burada dikkat çeken husus, tarihsel
analizin her zaman yerliliği beraberinde getirmeyeceğidir. Söz gelimi bir
sosyal bilimci, tarihsel bakış açısıyla, incelediği meseleye yaklaşabilir
ancak Osmanlı tarihini Batı ile birebir eş değer bir biçimde okuyabilir.
Türkiye Defteri’nde ise tıpkı Kemal Tahir’de olduğu gibi, tarihsel analize
farklılıklar ve özgünlükler noktainazarından yaklaşılmaktadır.
Hulki Aktunç’un “Aydınlar ve Hikâyemizin Doğuş Sorunları” adlı
metinde “1870’ten önce vardı hikâye, sonra da oldu; ama bu iki dönem
arasındaki ilişkiler, her türden dış etkilenmeye ve taklitçiliğe karşılık, gene
de sürdü. Bu ilişkinin kimi yazarı sığlıklara sürdürdüğü de (Haldun Taner
ve meddah ağzı), kimi yazarda ülkemizin somut var olma sorunları ve
marks’çı yorumlarla yeni, dipdiri uçlara ulaştığı da oldu (Kemal Tahir,
Kondurma Siyaseti, Göl İnsanları’nda).” (1971, s. 9) ifadeleri derginin
genel çizgisini de belirtir. Hulki Aktunç, aydınların Batı karşısındaki
tavrını ve tutumunu eleştirirken tarihsel bakış açısıyla konuyu
incelemektedir. Ayrıca, bir edebî tür olarak hikâyenin doğuşunun sadece
1870’lerden başlatılamayacağını, hikâyemizin kökeninin tarihsel olarak
çok öncelere dayandırılması gerektiğini ifade etmektedir (Aktunç, 1971).
Naci Çelik’in “Düzenin Edebiyatı” adlı metinde Kemal Tahir’in adı
geçmese de, Kemal Tahir’in notlarında görülebilecek ifadelere
rastlanabilmektedir: “Osmanlı, batılı olmayı kolay sanıp ve batılı olunca
da kurtulacağına, kendini zorunlu olarak inandırdığından, teknik birtakım
gelişmeleri uygulamaya girişti. Gerçekte batılaşmanın insafsız şartları
Osmanlı’nın kapitalist insan türünü yetiştirmesini gerektiriyordu. Osmanlı
feodal sömürüye dayanmayan devletini kökleştirirken batıda ayrı bir insan
türünün güçlendiğini görürüz. Derebeyinden kapitaliste varan bu insan
diyalektik gelişimine uygun olarak önce kendi ailesini, sonra komşusunu,
mahallesini, sonra da memleketini sömürür. Sonunda dünyayı sömürmeye
kalkışacaktır.” (1971, s. 11). Çelik’in bu ifadelerinden anlaşılanlar
özetlenecek olursa: Osmanlı, batıdan farklı bir toplumsal yapıya sahiptir.
Feodal olarak nitelendirilemez; Batılı insan tipi, “kıyıcı” bir insan tipidir.
Osmanlı Devleti’ne bu yaklaşım tarzı, Kemal Tahir’in Kerim Devlet
vurgusunu akla getirmektedir.
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Türkiye Defteri’nde günümüz aydınının problemine odaklanırken
(Aktunç, 1971; Altuğ, 1973; Çelik, 1974a), emperyalizm olgusunu
irdelerken (Aktunç, 1974b; Çelik, 1974c; Aktunç, 1974c; Altuğ, 1974a),
Türkiye’de felsefe problemine yaklaşırken (Aktunç, Altuğ, Nutku &
Yıldırım, 1974) veya sanat tarihi üzerine eğilirken de (Tansuğ, 1975) bu
tarihsel analiz dikkat çekmektedir.
Özetle gerek edebî meselelerde, gerekse de Türkiye’nin toplumsal
yapısına ilişkin konularda Türkiye Defteri, güncel olanı anlamak için tarihe
odaklanmaktadır. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, tarihe odaklanılırken
genellikle Türkiye’nin, Osmanlı’nın, Anadolu’nun özgün tarafları,
biricikliği ön plana çıkartılmaktadır. Bu anlamda tarihsel analizin, Kemal
Tahir’in Türkiye Defteri’nin yerlilik noktainazarında yansımaları, Türkiye
ve Osmanlı tarihini, Batı’nın tarihinden farklı okumak hususunda
gözlemlenebilmektedir. Bu durum da tıpkı Marksizm’in yerli yorumunda
olduğu gibi özgün gerçeklik temasıyla ilişkili olarak kendini
göstermektedir.
3.3. Özgün Gerçeklik
Daha önce belirtildiği üzere Kemal Tahir’de olduğu gibi Türkiye
Defteri’nde de Türkiye’nin gerek tarihsel gerekse güncel meselelerine
odaklanılırken sıklıkla özgünlük vurgusu yapılmaktadır. Hulki Aktunç “bu
toplumun özgül yapısını, özgül yanları”ndan (Aktunç, Altuğ, Nutku &
Yıldırım, 1974, s. 24) bahsederken aslında temel çizgisini de
yansıtmaktadır. Türkiye Defteri’nin genel çizgisine bakıldığında “kendi
ülke insanının gerçeğine” (Altuğ, 1974c, s. 25) odaklananlar olumlu
değerlendirilirken, “Türk insanına ve Türkiye gerçekliğine dışardan
bakan”lar (Altuğ, 1974c, s. 26) sert bir biçimde eleştiriye tabi
tutulmaktadır. Bu tutum da Kemal Tahir’deki yerlilikle örtüşen bir diğer
husustur.
Peki Türkiye Defteri dergisinde Türkiye’nin özgün gerçekliğinden
bahsedilirken ne anlaşılmaktadır? Derginin kemik kadrosundan Taylan
Altuğ, bu durumu şu şekilde özetlemektedir: “Burada Türkiye gerçekliği
kavramıyla, Batı toplumlarına benzemeyen, kendine has tarihî, toplumsal
ve ekonomik şartların bütünü olan; insan anlayışı, devleti, görüş tarzı,
değerleri, geleneği, dini vb. kendine has olan özgün ve bütünsel bir
gerçeklik kastedilmektedir.” (1973, s. 5)
Yerlilik noktainazarından hareket eden birçok düşün insanında olduğu
gibi Kemal Tahir’de de özgünlük vurgusu (kendine has olana, şahsına
münhasır olana vurgu), Batı karşısında, ondan farklı bir tarihsel ve
toplumsal seyir izlemekle ilgilidir. Kemal Tahir’in Batı karşısındaki bu
konumunun Türkiye Defteri yazarlarınca da paylaşıldığı görülmektedir.
Batı’nın sömürgeci yanı, Tahir’in Batı tanımlanmasında baskın olan
kısımdır. Tahir bu noktadan hareketle, Batı’da üretilen şemaların
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Türkiye’nin toplum gerçeğiyle birebir uyuşmayacağını ifade etmektedir.
Türkiye Defteri dergisinde de benzer bir kanaat mevcuttur. Çalışmanın
Marksizm’in yerli yorumu ve tarihsel analizde biricikliğe atıf kısımlarında
da görüldüğü üzere, Türkiye Defteri yazarları, özellikle kemik kadronun
isimleri, yerlilik ekseninde özgünlük vurgusunu tekrarlamaktadır.
Türkiye Defteri’nin Batı karşısındaki tutumunu, ilk sayısından son
sayısına dek görmek mümkündür. Ancak konuyu derli toplu ele alan ilk
çalışma, yukarıda da atıf yapıldığı üzere, Taylan Altuğ’un “Batılaşmacı
Görüş Tarzı Üzerine” adlı metnidir. Altuğ, söz konusu metninde,
“Günümüz Türkiye’sinin içine düştüğü bunalımı” (1973), tıpkı Kemal
Tahir gibi Batılaşma kavramı etrafında tartışmaktadır. Süreci Batılılaşma,
Çağdaşlaşma, Modernleşme vb. olarak değil, tıpkı Kemal Tahir’de olduğu
gibi doğrudan Batılaşma olarak adlandırması dikkat çekicidir. Türkiye
Defteri’nde, niçin bu kavramın farklı bir biçimde değil, -doğrudan Kemal
Tahir’de olduğu gibi- Batılaşma olarak kullanıldığı ise şu şekilde ifade
edilmektedir: “Son zamanlarda kimi çevrelerde tartışılıyor bu terimler…
Hangisinin daha doğru olduğu irdeleniyor. Kuşkusuz, Batılaşma terimi
daha doğru; ‘olmazsa zorlama’ eylemlerinin adı olmak açısından
Batılaşma, daha kesin bir olumsuzluğu içeriyor. Batılılaşma’da bireysel bir
yan var (…). Ama Batılaşma başka. Onda yalnız kendini değil memleketini
de batılı, ‘Batı’ yapma, sanatı Batı yapma, Doğu’yu Batı yapma tavrı
dışlaşıyor. Zor!” (Türkiye Defteri, 1974b, s. 43,44). Kemal Tahir de
Batılaşma konusunda benzer bir biçimde, oldukça keskin yargılara
varmaktadır: “Batılaşma dediğimiz bu bela yüz elli yıldan beri bize
Batı’dan çoğu uydurma, çoğu eskimiş GERÇEK’ler taşımaktadır.” (2016b,
s. 108).
Son olarak Türkiye Defteri’nde, özgün gerçeklik vurgusu yapılırken
sıklıkla Batılı teori ve şemaların eleştirisinin yapıldığı söylenebilir. Bu
eleştiriler üzerinden, tarihsel analiz ön plana çıkarılarak, özgünlük
vurgusunda bulunulmaktadır. Marksizm’in yerli yorumu bölümünde de
bahsedildiği üzere, aktarmacılıkla Türkiye’nin hiçbir probleminin
çözülemeyeceği de öne sürülmektedir. Türkiye’de mülkiyet ilişkileri,
sınıfsal ve toplumsal yapı; edebî türler, bu türlerin gelişimi ve işlenişi;
bireyin durumu, dramı vb. hususlar Batı’da olduğundan farklıdır. Tüm
bunları Türkiye’nin “özgün” gerçekliğinden yola çıkarak anlama ve
açıklama gereksinimi Kemal Tahir’de olduğu gibi Türkiye Defteri’nde de
ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ
Türkiye Defteri’ndeki yazıların tek bir kalemden çıkmaması, kimi
noktalarda birbirine taban tabana zıt görüşler vermesi, dergi hakkında
bütün yazıları kapsayacak bir biçimde genelleme yapmayı
zorlaştırmaktadır. Ancak özellikle kemik kadronun metinlerine
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bakıldığında derginin çizgisinin, Kemal Tahir’in çizgisiyle yoğun olarak
örtüştüğü görülmektedir. Yerlilik bağlamında Türkiye Defteri’nin çizgisi,
Marksizm’in yerli bir yorumunun yapılması gerektiğini vurgulaması,
tarihsel analizlerinde “bu ülkenin”, “bu toprakların” özgün yanlarına
dikkat çekmesi ve gerek tarihsel gerekse de güncel meselelerde özgünlük
vurgusunu daima ön planda tutması bağlamında Kemal Tahir’in
fikirleriyle benzeşmektedir. Bununla birlikte derginin farklı görüşlere
kendini ifade etme imkânı verme ilkesi, dergiye sadece tek bir yazı ile
katkıda bulunan yazarların tahlillerini yeterli düzeyde aktaramamaları gibi
nedenlerle derginin ana temalarında farklı kanaatlerin paylaşıldığı da
görülmektedir. Mesela dergide yayımlanan kimi metinlerde Osmanlı
Devleti’nin merkezî feodal model ile açıklanıldığına tanıklık edilse de
dergide esas olan düşünce Osmanlı Devleti’nin tarihsel özgünlüğüdür.
Türkiye Defteri’nde karşılaşılan ana temalardaki farklılaşma eğilimini
istikrarsızlık veya tutarsızlık olarak değil eleştirel fikrin zenginliği olarak
okumak daha isabetli olacaktır. Türkiye Defteri’nde karşılaşılan fikrî
çeşitlilik, Kemal Tahir’in fikirlerinin sistematik olarak geliştirildiği ve
Türkiye Defteri’nin de ilk sayıdan son sayıya kadar belli bir sistem içinde
yayın hayatını sürdürdüğü gerçeğine gölge düşürmeyen bilakis besleyen
bir mahiyettedir. Türkiye Defteri’nde var olan sistematik yapı özgünlük
vurgusu üzerinden yerlilik fikrinin devamı niteliğindedir. Derginin kemik
kadrosu olarak nitelendirilen yazarların Marksizm’in yerli yorumu, tarihsel
analizde biricikliğe atıf ve özgün gerçeklik temalarına dair metinlerinde
işledikleri fikirler Kemal Tahir’in fikirleriyle örtüşmektedir.
Hem Kemal Tahir’de hem de Türkiye Defteri’nde Marksizm’in yerli
yorumu, tarihsel analizde biricikliğe atıf ve özgün gerçeklik temalarının
hiçbiri birbirinden bağımsız bir biçimde ele alınamamaktadır. Bu üç tema,
birbiriyle sürekli bir ilişki içindedir. Marksizm’in yerli yorumunun
vurgulandığı sayfalarda, tarihsel analizi ve bunun neticesinde özgünlük
vurgusunu görmek mümkündür. Bu sebepten ötürü, Tahir’in düşünsel
mirasının sürdürülmesi açısından bu temalardan hiçbiri özerk olarak ele
alınamamaktadır.
Türkiye Defteri, yerli bir düşünsel çaba ile Kemal Tahir çizgisini birçok
noktada devam ettirmiş, düşünsel mirasının sürdürülmesinde ve
aktarılmasında araç olmuş önemli bir dönem dergisidir.
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II. Meşrutiyet’in ilanından sonra meydana gelen hürriyet ortamı başta
İstanbul olmak üzere Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde
hissedilmiştir. Bütün alanları derinden etkileyen bu süreç Osmanlı basınyayın hayatına da büyük bir canlılık kazandırmıştır. II. Abdülhamid
döneminde siyasi konulardan uzak duran dergi ve gazeteler, meşrutiyetin
ilanından sonra bu konulara daha fazla ağırlık vermeye başlamışlardır.
Böylece ülkede yüzlerce dergi ve gazete yayınlanmaya başlamıştır. Öyle
ki, memleketin farklı bölgelerinde, farklı dillerde yayınlanmaya başlayan
dergi ve gazete sayısı yalnızca İstanbul’da 377’ye ulaşmıştır (Koloğlu,
2005: 87; Kocabaşoğlu, 2010: 7-8). Ancak bunların büyük bir çoğunluğu
kısa süre içinde kapanmıştır. Bu dönemde yayın hayatını istikrarlı bir
biçimde sürdüren ve diğerlerine nazaran daha çok ön plana çıkan gazeteler
ise Tanin, Şura-yı Ümmet, Osmanlı, Servet-i Fünun, Sabah, Serbesti,
Mizan, Yeni Gazete, İkdam ve Volkan’dır (Kabacalı, 2000: 136; Baykal,
2019: 339-380). Adı geçen bu gazetelerin bir kısmı İttihat ve Terakki
karşıtı bir yayın politikası izlerken, diğerleri İttihat ve Terakki’nin
politikalarını savunmuşlardır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne yakın olduğu
anlaşılan gazetelerden birisi de Ahmed Cevad Bey tarafından çıkarılan
Siper-i Sâika gazetesidir. Her ne kadar yukarıda işaret edilen gazeteler
kadar ses getirmese de, gazete, yayınlandığı dönemin siyasi, iktisadi, idari,
sosyal yönlerini ayrıntılı bir şekilde yansıtması bakımından oldukça
önemlidir.
1. Gazetenin Yayımı ve Şekil Özellikleri
Gazetenin ilk nüshasında yer alan bilgilere göre, “Siper-i Sâika
Gazetesi”, 24 Şubat 1324 (9 Mart 1909) tarihinde günlük siyasi gazete
olarak yayın hayatına başlamış ve dört sayfa olarak çıkmıştır (BOA, DH.
MKT. 2730/89). Gazetenin bir nüshası on para, bir seneliği 120, altı aylığı
60, üç aylığı ise 30 paradır. Gazete sahibi ve sorumlu müdürü Ahmed
Cevad’dır (Emre, 1960: 3-325; Ertan, 1997: 17-23).1 Yine ilk nüshada
1 Eylül 1876 tarihinde Girit’in Resmo kazasında doğan Ahmed Cevat Bey, Rüştiye, Kuleli
ve Harbiye’de öğrenim görmüştür. Harbiye’de öğrenci iken Divan-ı Harbe verilerek suçlu
bulunmuş ve Fizan’a sürülmüştür. Ancak o bir yolunu bularak Trablusgarp’ta kalmayı
başarmıştır. Ahmed Cevat, 1905’te Avrupa’ya kaçmış ise de daha sonra Girit’e gelmiş,
burada kaldığı süre içinde evkaf memurluğu yapmıştır. Meşrutiyetin ilanından sonra önce
İzmir’e, daha sonra da İstanbul’a gelen Ahmed Cevad Bey, burada gazeteciliği öğrenmiştir.
Balkan savaşlarıyla yakından ilgilenmiş, Avrupa’da katıldığı toplantılarda Yunan ve Bulgar
1
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yayınlanan yazıların iade edilmeyeceği ve gazetede yayınlanmak istenen
yazılar için sorumlu müdüre müracaat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 23
Nisan 1325 (6 Mayıs 1909) tarihinden itibaren (50. Sayı) “Siper-i Sâika-i
Hürriyet” adıyla yayınlanmaya başlayan gazetenin imtiyaz sahipleri
Ahmed Cevad Bey ile birlikte Suhtezade Mehmed Kazım Giridi’dir. Bu
tarihe kadar gazetenin başyazarı Tevfik Bey iken bu tarihten itibaren Ali
İffet Bey başyazarlık görevini üstlenmiştir (İnal, 1969: 698). Ancak zaman
zaman farklı yazarların da bu görevi üstlendikleri gazetenin değişik
nüshalarında yer alan başyazılardan anlaşılmaktadır. Gazetenin
idarehanesi İstanbul’da Ferruh Bey hanındadır. Daha sonra idare merkezi
Bab-ı Ali caddesinde 34 numaralı daireye taşınmıştır. Ahmed Cevad
Bey’in sorumlu müdürü olduğu gazete, Ahmed Saki Bey matbaasında
basılmıştır.
Siper-i Sâika gazetesinin mevcut nüshaları, Ahmet Cevat Emre’nin kızı
Leman Ertözün tarafından 19 Mart 1962 tarihinde Milli Kütüphane’ye
bağışlanmıştır. Toplam 49 sayı olarak yayımlanan gazetenin 14 Nisan
1909 ile 5 Mayıs 1909 tarihleri arasında yayımlanmadığı görülmektedir.
Her ne kadar bunun sebebine dair gazetede herhangi bir bilgiye yer
verilmemiş ise de, 31 Mart olayının meydana getirdiği karışıklıkların
bunda rol oynadığı söylenebilir. Gazete, nispeten sade ve anlaşılır bir dil
kullanmıştır. Gazete hariçten gönderilen mektup ve yazılara da yer
vermiştir. Gazetenin yayınına son vermesi de oldukça ilginçtir. Gazetenin
imtiyaz sahibi Mehmed Kazım Bey beş altı gün boyunca ortadan
kaybolmuş ve bütün aramalara rağmen bulunamamıştır. Dolayısıyla sahibi
ortada olmayan bir gazetenin yayın hayatını sürdürmesi pek de mümkün
değildir. Dâhiliye Nezareti ile Zaptiye Nezareti arasında bu hususta yapılan
yazışma neticesinde Kazım Bey ortaya çıkana kadar gazetenin geçici bir
süreyle kapatılmasına karar verilmiştir. Bu gelişmeden sonra gazete bir
daha yayınlanmamıştır (BOA, DH. MKT. 2895/13).
Siper-i Sâika gazetesi farklı bölgelerden gönderilen muhabir ve
okuyucu mektuplarının yanı sıra, yabancı basında yer alan bazı haberlere
de yer vermek suretiyle sayfalarını zenginleştirmeye çalışmıştır. Bu
nedenle gazetenin çok farklı konulara yer verdiğini söylemek mümkündür.
Gazetenin birinci sayfasında yer alan ilk sütun değişik başlıklar taşırken,
diğer sayfalardaki sütunlar genel olarak, “Fezleke-i Siyasiye: Genellikle
zulmünü Avrupalılara anlatmaya çalışmıştır. 1918’de Darülfünuna muallim olarak
görevlendirilen Ahmed Cevad Bey, dil çalışmalarına ağırlık vermiştir. Büyük savaş
sonrasında Rusya ve Kafkasya’ya giden Ahmed Cevad Bey, bu esnada Bolşeviklerle
tanışarak sol fikirlerden etkilenmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra komünistlikle itham
edilerek öğretmenlikten atılmıştır. 1928’de Mustafa Kemal Paşa ile görüşerek Türk
devriminin hizmetinde olduğunu beyan etmiştir. Türk dili inkılabının gelişmesinde önemli
katkılar sağlayan Ahmed Cevad Bey, soyadı kanununun çıkarılmasından sonra Emre
soyadını almıştır. 1935-1939 yılları arasında Çanakkale milletvekilliği yaptıktan sonra
politikadan uzaklaşan Ahmed Cevat Emre, 1961 yılında Ankara’da vefat etmiştir.
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dış politikaya ilişkin haberler”, “Meclis-i Mebusan’da: Mecliste görüşülen
iç ve dış gelişmelere dair müzakereler”, “Şuun-u Mühimme: Gazetenin
önem atfettiği konular”, “İntikad-ı Matbuat: Osmanlı ve dış basına yönelik
polemikler”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis: Farklı hususlarda
kamuoyunu bilgilendirici haberler”, başlıklarını taşımaktadır. Gazetenin
yazarları arasında Ahmed Cevad Bey, Tevfik Bey, Muhiddin Bey, Settar
Bey ve Hakkı Bey gibi isimler yer almıştır (Süleyman Tevfik, 2011: 272).
Yazar kadrosunun kısıtlı olduğunu söylemek mümkündür. Gazetedeki
makalelerin genellikle isimsiz ve imzasız yazıldığı görülmektedir.
Gazetenin son sayfa ve sütununda Ahmed Cevat ismi yer almıştır.
2. Siper-i Sâika Gazetesinin Muhtevasına Dair Gözlemler
2.1. Gazetenin Yayın Politikası
Siper-i Sâika’nın sosyal, kültürel, idarî, siyasî, askeri ve iktisadî
bakımdan Osmanlı Devleti’nin gelişmesini ve ilerlemesini amaçlayan bir
yayın çizgisi izlediği söylenebilir. Gazete, adaletin, eşitliğin ve refahın
geliştirilmesinin yanı sıra, meşrutiyetin ruhuna uygun bir idare tarzının
yerleşmesi gerektiğini savunmuştur. Toplam 49 sayı yayınlanan gazete,
kısa süren yayın hayatı süresince meşrutiyetin temel ilkelerine sahip
çıkmaya çalışmıştır. Gazete, başkentin yanı sıra taşraya da gözünü
kapamamış, ülkenin değişik yerlerinden haberlere sütunlarında yer
vererek, sorumlu gazetecilik örneği sergilemeye çalışmıştır. Diğer yandan
gazete, meşrutiyetin getirdiği prensipler çerçevesinde iç ve dış gelişmeleri
yakından takip ederek kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamıştır.
Gazete, meşrutiyetle idare edilen ülkelerde farklı anlayışlara sahip
fırkaların bulunmasının doğal olduğunu, ancak Osmanlı ülkesinde tek
ciddi fırkanın İttihat ve Terakki Fırkası olduğunu iddia etmiş ve diğer
fırkaları küçümsemiştir. Bu konuda diğer gazetelerle polemiğe giren
gazete, oldukça katı bir tutum sergilemiştir. Basınla yaşanan polemik,
yalnızca fırkalar konusuyla sınırlı kalmamış, eski ve yeni hükümetin
işleyişi, (Kamil Paşa ve Hüseyin Hilmi Paşa hükümetleri) İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin kabine ve meclis üzerindeki etkinliği konusunda da
yaşanmıştır.
Siper-i Sâika gazetesi, basını meşrutiyet yönetiminin sağladığı hürriyet
ortamının vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görmekle birlikte, İttihat
ve Terakki ve hükümet aleyhinde yazılan yalan yanlış haberler karşısında
basına bazı sınırlamaların konulması gerektiğini savunmuştur. Basının en
önemli vazifesinin siyasî, idarî, iktisadî, sosyal meseleleri gündeme
getirmek suretiyle halkı bilgilendirmek olduğunu belirten gazete, Osmanlı
Devletini ve halkını ilgilendiren her türlü sorunu gazete sütunlarına
taşımaya gayret etmiştir. Gazete, Anadolu halkının karşılaştığı güçlüklere
de dikkat çekmiş, bunların üstesinden gelinebilmesi için hükümete ve
meclise bazı önerilerde bulunmuştur. Diğer yandan bütün Osmanlı
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halkının sesi olmayı amaçlayan gazete, ittihad-ı anasır fikrini benimsemiş
ve meşrutiyet yönetiminin ülkenin birlik ve bütünlüğü için vazgeçilmez
olduğunu savunmuştur. Gazete, dönemin hükümetini zaman zaman
yumuşak bir üslupla eleştirmiş, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak
düzenlemelerin bir an evvel yapılmasına dikkat çekmiştir. Siper-i Sâika,
hemen hemen her konuda İttihat ve Terakki ile hükümetin politikalarına
yakınlık göstermiş, muhalif kanatta yer alan fırka ve gazeteleri ise sert bir
üslupla eleştirmiştir.
Gazetenin okuyucusu, hemen her sütunda iç ve dış gelişmelerle birlikte,
ülkenin iktisadî ve sosyal sorunlarıyla da karşılaşmıştır. Osmanlı ve
Avrupa’daki her türlü gelişme gazete sütunlarında yer bulmuştur. Bu
çerçevede dâhilî ve haricî siyasetin yanı sıra, iktisadî ve sosyal meseleleri
ele alan gazete, Avrupa ve dünyadaki siyasî, sosyal ve ekonomik
gelişmeleri de gözden uzak tutmamıştır. Öte yandan gazete, Avrupa
devletlerinin, Balkanlar ve Osmanlı haricindeki diğer ülkelere ilişkin
politikalarını da yansıtmaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra, Siper-i Sâika’da
Avrupa gazetelerinde Türkiye konusunda yer alan haberlere yer verilerek
kamuoyu bilgilendirilmiş, Avrupa’nın Osmanlı Devleti aleyhine yürüttüğü
politikalar yakından izlenmiştir. Özellikle Rusya, Avusturya-Macaristan,
Yunanistan ve Bulgaristan’ın Balkan toplulukları ve Osmanlı vatandaşı
Hristiyanlar üzerindeki sinsi politikaları takip edilmiş, halkın ve hükümetin
bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanmıştır. Osmanlı
Devleti gibi meşrutiyetle idare edilen bir devlet olan İran’daki gelişmelere
de değinen gazete, İngiltere ve Rusya’nın bu ülkeye yönelik politikalarını
dile getirmiştir. Gazete, Amerika’daki muhabiri tarafından gönderilen
mektuplara sayfalarında yer vererek, Amerikan halkının ve bu ülkede
yaşayan Türklerin Türkiye’ye yönelik düşüncelerini okuruyla
paylaşmıştır. Amaçlarının her zaman hak ve hakikati dile getirmek
olduğunu ileri süren gazete, bazı gazetelerin ise bunu yapmak yerine yalan
ve iftiraya başvurduklarını iddia etmiştir.
Siper-i Sâika, devlet idaresine ve memuriyete atanacak kimselerin
liyakatli ve işinin ehli olmalarına özen gösterilmesini, orduda da hiyerarşik
yapıya uygun görevlendirmeler yapılmasını yetkili mercilere tavsiye
etmiştir. Ancak ilerleyen süreçte gazetelerde ve mecliste çıkan tartışmalara
bakıldığında bu hususta istenen neticeye ulaşılamadığı anlaşılmaktadır.
Asker ve memur tensikatının yol açtığı sıkıntılar da bunun bir
göstergesidir.
Gazete, memleketin farklı bölgelerinden iletilen okuyucu mektuplarına
yer vererek ülkenin sorunlarını dile getirmiş, böylece hükümetin, meclisin
ve kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Gazete, bundan hareketle
güvenlik, ziraat, ticaret, yoksulluk ve eğitim eksikliğinin taşranın temel
sorunları olduğunu ileri sürmüştür. Bu sorunların çözümü noktasında Batı
medeniyeti ile Osmanlı Devleti’ni karşılaştıran gazete, Batı’nın
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gelişmesini sağlayan unsurların, aşağılık kompleksine kapılmadan
alınmasında bir mahzur olmadığına dikkat çekmiştir. Öte yandan idarî
aksaklıkların giderilmesi ve geciken kanun ve nizamnamelerinin bir an
önce çıkarılmasının da sorunların çözülmesini kolaylaştıracağı
savunulmuştur.
Siper-i Sâika, Osmanlı basınında İttihat ve Terakki ve Hilmi Paşa
hükümeti aleyhinde yazılan yazıları reddederek, bunların çoğunun asılsız
iddialara dayandığını öne sürmüş, adeta İttihat ve Terakki ile hükümete
siper olmuştur. Matbuat Kanunu’nun bir an evvel çıkarılarak, yalan yanlış
haberlere yer verenlerin cezalandırılmalarını istemiştir. Öyle ki, gazetenin
zaman zaman muhalif gazeteleri ve fırkaları vatana ihanetle itham ettiği
görülmüştür. Gerçekten de, İdarî ve siyasî yanlışları gazete sütunlarına
taşıdığı için muhalif olarak görülen gazeteler Matbuat Kanunu’nun
çıkarılmasından sonra çeşitli cezalarla karşı karşıya kalmışlardır. Bunda,
İttihat ve Terakki’nin zamanla kendi dışındaki oluşumlara tahammül
edemeyecek bir noktaya sürüklenmesinin etkili olduğu söylenebilir.
Gazete, Türk ve Müslüman halkın meselelerine eğilmekle kalmayıp,
ittihad-ı anasır fikrinin gereği olarak Osmanlı vatandaşı Hristiyanların kimi
sorunlarını da gazete sayfalarında dile getirmiştir. Diğer yandan gazete,
kültürel konulara da yer vermiş, hikâyeler, hatıralar, masallar, tiyatro
metinleri ve bazı edebi yazılar gazetede kendine yer bulmuştur.
Bu değerlendirmelerden sonra Siper-i Sâika’nın2 amacının ne olduğu
gazetenin ilk nüshasından da anlaşılmaktadır. Tevfik Bey tarafından
kaleme alınan yazıda, memlekette birçok gazetenin çıkarıldığı ancak
bunların birçoğunun niteliksiz olduğu iddia edilmiş, kendi gazetelerinin ise
bu boşluğu doldurmak amacıyla çıkarıldığı ifade edilmiştir. Yazının
devamında, vatanın ve milletin çok hassas bir dönemden geçtiği, bazı
tehditlerle karşı karşıya kalındığı, buna karşın hükümetin ve halkın hem
maddi hem de manevi yönden güçlü olması gerektiği vurgulanmıştır.
Bunun ancak toplumsal sorunların çözülmesiyle mümkün olabileceğini
dile getiren Tevfik Bey, bunun için sosyal, siyasal ve iktisadi yapının çok
iyi anlaşılmasını, aksi halde atılacak adımların geçici olacağını
vurgulamıştır. Tevfik Bey, meşrutiyetin ve hürriyetin hassasiyetle
korunması gerektiğini, kendilerinin bu konuda hükümeti ve toplumu
uyarmak gibi bir görev üstlendiklerini ifade etmiştir (SS, No: 1, 1909: 1).
Sonuç olarak Siper-i Sâika gazetesinin genel yayın politikasına
bakıldığında, dönemin siyasi havasına büyük ölçüde hâkim olan İttihat ve
Terakki Cemiyeti ile onun etkisi altında bulunan Hüseyin Hilmi Paşa
hükümetini desteklediği rahatlıkla söylenebilir.

Siper-i Sâika (Bundan sonra SS). Siper-i Sâika, paratoner anlamına gelmektedir. Gazete
bu ismi kullanarak meşrutiyetin ve hürriyetin koruyucusu olduğunu vurgulamak istemiştir.
2
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2.2. Siyasi Konulara Bakış
II. Meşrutiyet’in ilanından sekiz ay sonra yayın hayatına başlayan
Siper-i Sâika gazetesi, yayımlandığı süre içinde dönemin siyasi
gelişmelerine yakından şahitlik etmiş ve bu gelişmelere dair görüşlerini
gazete sütunlarında dile getirmeye çalışmıştır. Dönemin siyasi yapısı göz
önüne alındığında, meşrutiyetin henüz kurumsallaşma aşamasında olduğu,
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin meclis ve hükümetler üzerinde denetim ve
yönlendirme etkisinin sürdüğü, cemiyetin iç ve dış gelişmelerle yakından
ilgilenmekle birlikte hükümete ve meclise doğrudan müdahale etmekten
kaçındığı gözden uzak tutulmamalıdır (Karal, 2011: 51; Tunaya, 1998: 56;
Ahmad, 1999: 32; Akşin, 2001: 126-128). Gazete de bunun farkında olarak
meşrutiyet, Kanun-u Esasi, hürriyet, hükümet, siyasi partiler gibi
konulardaki görüş ve eleştirilerini gazete sütunlarına taşımıştır. Bu noktada
gazetenin görüşlerine başvurmak, dönemin siyasi atmosferini ortaya
koymak bakımından son derece önemlidir.
Siper-i Sâika gazetesi, devr-i sabıkta, halkın meşruti idareye henüz
hazır olmadığı düşüncesinin yanlış olduğunu, meşrutiyetin ilanıyla birlikte
halkın yeni yönetim anlayışını büyük bir sevinçle karşıladığını, ancak daha
yapılması gereken çok iş olduğunu dile getirmiştir. Gazete, meşrutiyetin
ilanıyla ortaya çıkan hürriyet ortamında düşünce ve ifade özgürlüğünün
geliştiğini, çeşitli fırka ve cemiyetlerin kurulmasının bunun açık bir
göstergesi olduğunu ifade etmiştir (SS, No: 12, 1909: 1).
Meşrutiyetin ilanından sonra halk sosyal ve ekonomik açıdan bir
rahatlama beklentisi içine girmiştir. Ancak bunun kısa sürede
gerçekleşmeyeceği anlaşılınca gazete, halkın artık sabrının kalmadığını,
hükümetin ve meclisin halkın sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğine
dikkat çekmiştir (SS, No: 19, 1909: 1). Bu bağlamda gazete, meşrutiyet
idaresinin getirdiği özgürlük ortamında bütün unsurların birliğinin
sağlanmasının, meşrutiyetin geliştirilmesinin, huzur ve güvenin tesis
edilmesinin ve servetin korunup çoğaltılmasının memleketin istikbali için
elzem olduğuna işaret etmiştir (SS, No: 30, 1909: 2-3). Bu minvalde
gazete, meşrutiyet idaresini ve Kanun-u Esasi’yi birlik ve bütünlüğün
çimentosu olarak görmüştür. Gazete, bu konuda, halkı aydınlatmak için
konferanslar düzenlenmesini, ders müfredatlarının gözden geçirilmesini
önermiştir (SS, No: 39, 1909: 1).
Meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi Osmanlı ülkesinde bir hürriyet
havasının esmesini beraberinde getirmiş, hafiyelik ve jurnalcilik son
bulmuş, bu durum basının yanı sıra, sosyal ve siyasi hayata da yansımıştır
(Danişmend, 1961: 12-16). Nitekim kısa sürede farklı görüşte birçok
gazete ve derginin çıkarılması, değişik isimler altında fırka ve cemiyetler
kurulması bunun açık bir göstergesidir. Böylesi bir çok sesliliğin
meşrutiyet sayesinde gerçekleştiğini savunan gazete, istibdat döneminde
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bunun mümkün olmadığını, çünkü çoğu kişinin gazete veya dergi
çıkarmak yerine, memurluk, hafiyecilik ve askerlik peşinde koştuğunu
dolayısıyla fikir hayatının oldukça kısır kaldığını iddia etmiştir (SS, No: 1,
1909: 1). Bu iddia göz önüne alındığında hürriyetin ilanının gazeteciliğe
ve siyasete olan ilgiyi artırdığı söylenebilir. Bununla birlikte gazete,
hürriyet ortamının bazı suiistimalleri de beraberinde getirdiğini, toplantı,
gösteri ve basın hürriyetinin zaman zaman kötü amaçlarla kullanıldığına
işaret ederek, hürriyetin sınırsız olamayacağını, ülkeyi anarşiye ve kaosa
sürükleyecek tutum ve davranışlardan sakınılması gerektiğine işaret etmiş,
toplantı, gösteri ve basınla ilgili düzenlemelerin bir an evvel hayata
geçirilmesini arzuladıklarını ifade etmiştir (SS, No: 6, 1909: 4).
Meşrutiyetin ilanını izleyen aylarda meydana gelen olaylara bakıldığında,
basın, fırka, cemiyet, toplantı ve miting gibi konulardaki mevcut
düzenlemelerin yetersiz kaldığı ve yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu
Hilmi Paşa hükümetinin de gündeminde yer almış ve bu konuda bazı
adımlar atılmıştır (Düstur, 1909: 395).
Meşrutiyet’ten sonra Osmanlı Devleti’nde farklı isimlerde hükümetler
kurulmuştur. Gazetenin yayımlandığı esnada ise Kamil Paşa hükümeti
düşmüş, yerine Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti kurulmuştur (Ali Cevat Bey,
2014: 44-49). Gazeteye göre, hükümetlerin asli görevi, kanun ve
nizamnamelere uygun bir şekilde devleti yönetmek, devletin ve toplumun
ihtiyacı olan kanunları meclise sevk ederek hızla çıkmalarını sağlamaktır.
Gazete, Kamil Paşa hükümetinin devleti iyi idare edemediğini ve keyfi
davrandığını, anayasaya aykırı tutum ve davranışlar sergilediğini, hatta
ülkede bir istibdat rejimi kurmak istediğini ileri sürmüştür. Kamil Paşa
hükümetinin bu nedenlerden dolayı düşürüldüğünü belirten gazete, yerine
gelen Hüseyin Hilmi Paşa hükümetinin ise her anlamda daha güçlü
olduğunu ve idari, siyasi ve iktisadi reformları hızla yerine getireceğinden
emin olduklarını savunmuştur (SS, No: 14, 1909: 1). Gazeteye göre
hükümet, asayiş, adalet, maarif ve servet hususunda çok çalışmalıdır.
Çünkü Kamil Paşa hükümeti bu konularda başarılı olamamıştır. Osmanlı
sınırlarını bırakın İstanbul’da dahi güvenliği sağlayamamıştır. Yeni
hükümet hem Osmanlı topraklarını korumalı, hem de, idarede, asayişte,
adalette, eğitimde, iktisatta gerekli adımları atmalıdır. Fakat bunlar bir
anda olacak işler değildir. Zaman, para, cesaret ve azim gerekir. Bu
bağlamda gazete, Kamil Paşa hükümetinin yapamadığı işleri, Hilmi Paşa
hükümetinin yapacağından oldukça umutludur (SS, No: 2-3, 1909: 1).
Meşrutiyetle idare edilen ülkelerde siyasi özgürlük alanının
genişlemesi, farklı siyasi düşüncelere sahip kimi fırka ve cemiyetlerin
teşekkül etmesine imkân vermiştir. Bu bağlamda Osmanlı’da da II.
Meşrutiyet süresince siyasi fırka ve cemiyetler kurulmuştur (Tunaya, 1998:
51-316). Siper-i Sâika, bu konuya dair görüşlerini sütunlarına yansıtarak,
özellikle fırka ve cemiyetler arasındaki siyasi görüş ayrılıklarına
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değinmiştir. Gazete, Osmanlı’da henüz gerçek anlamda bir siyasi fırkanın
olmadığını, mevcut fırkaların birbirine benzediğini, aralarında ciddi bir
fark bulunmadığını iddia etmiştir. Örneğin “İttihat ve Terakki Fırkası
meşrutiyeti savunurken diğerleri de bunu savunuyor. İttihat ve Terakki
ittihad-ı anasırdan bahsederken diğerleri de bundan bahsediyor. İttihat ve
Terakki ilerlemeden, ticaretten, ziraattan, sanayiden yana olduğunu
söylerken diğerleri de benzer şeyleri söylüyor”. Bu sebeple fırkalar
arasında bir fark olmadığı, yalnızca isimlerin farklı olduğunu ileri süren
gazete, önde gelen fırkalardan İttihat ve Terakki ile Ahrar Fırkası’nın farklı
olup olmadığının zamanla anlaşılacağına dikkat çekmiştir (SS, No:1, 1909:
2). Öte yandan gazete, hürriyetin ilanından sonra kurulan birçok fırkanın
ciddi bir programa sahip olmadıklarını, bunların kişisel çıkar ve hırs
peşinde koştuklarını iddia etmiştir. Gazetede, fırkaların birbirleriyle
rekabet etmesi doğal karşılanmış, ancak bunun ciddi programlara sahip
fırkalar tarafından yapılması gerektiği iddia edilmiştir. Gazete memleketin
gelişmesinin birlik ve beraberliğe bağlı olduğuna, ayrılıkçı, ırkçı ve
mezhepçi fırkalar kurmanın ülke için çok tehlikeli olacağına dikkat
çekmiştir (SS, No: 7, 1909: 1). Siyasetle uğraşanların hamiyetli ve
vatanperver olmalarını, şahsi çıkarlarını düşünmemelerini, fesat peşinde
koşmamalarını isteyen gazete, ülkede dürüst ve namuslu politikacılar
olduğu gibi, birlik ve bütünlüğe zarar veren söylem ve eylemlerde bulunan
fırka ve politikacıların da bulunduğunu öne sürmüştür (SS, No: 9, 1909:
1). Gazete, haklı olarak hükümet ve meclisin, namuslu, vatanperver ve
çalışkan siyasetçilerden oluşmasını, siyasi fırkaların da halkın önüne ciddi
ve uygulanabilir programlar koymalarını arzulayarak, sorunların ancak bu
sayede çözülebileceğini savunmuştur. Gazeteye göre, bu esnada en
şümullü programa sahip olan siyasi örgüt İttihat ve Terakkidir. Zaten
gazetenin de öteden beri İttihat ve Terakki’nin programına sahip çıktığı
bilinmektedir. Gazeteye göre, İttihat ve Terakki’nin programında yer alan,
hâkimiyet-i milliyenin tesisi, ittihad-ı anasırın güçlendirilmesi, anayasada
bazı değişikliklerin yapılması, yerel yönetimlere bazı yetkiler verilmesi,
vilayet nizamnamesinde değişiklik yapılması, vergilerin ıslahı, kadastro,
maarif, sanayi vs. konularda düzenlemeler yapılması gibi hususlar oldukça
önemlidir. İttihat ve Terakki dışındaki fırkaların tafsilatlı bir programa
sahip olmadıklarına işaret eden gazete, fırkalara karşı olmadıklarını ancak
memleketin ilerlemesi için bunların ciddi ve İttihat ve Terakkiye alternatif
olabilecek programlarla halkın karşısına çıkmaları gerektiğini dile
getirmiştir (SS, No: 16, 1909: 1). Öte yandan bu süreçte İttihat ve Terakki
ile Ahrar fırkası arasında yaşanan gerginliklere ve siyasi tartışmalara
değinen gazete, bunun bir an evvel sona ermesini ve birlikte hareket
edilmesini savunmuştur. Ancak Ahrar ve diğer fırkaların İttihat ve
Terakki’ye yönelik sataşmalarının devam etmesi üzerine gazete tavrını
İttihat ve Terakki’den yana koymuştur. Gazete, ülkeyi istibdattan İttihat ve
Terakki’nin kurtardığını, halkın %80’i meşrutiyetten bihaber iken, bu
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fırkanın halkta meşrutiyet bilincini uyandırdığını belirterek, Ahrar
Fırkası’nın programında yer alan adem-i merkeziyetçilik prensibinin
ülkenin birliği açısından çok tehlikeli olduğuna dikkat çekmiştir. Bazı
yazar ve aydınların ise daha önce İttihat ve Terakki yanında yer almalarına
karşın, kişisel menfaatleri için fırkanın karşısına dikildiklerini ileri süren
gazete, bu durumdan üzüntü duyduğunu belirtmiştir (SS, No: 18, 1909: 23).
Meşrutiyetin ilanıyla birlikte, halk, siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan
rahatlamak, sorunların çözümü için gerçek anlamda bir inkılap hareketinin
gerçekleşeceği beklentisi içine girmiştir. Devleti idare edenler ise halka
sürekli olarak sabır ve sükûnet tavsiye etmişlerdir. Ancak ilerleyen süreçte
sorunların çözümü noktasında somut adımların atılamaması, İttihat ve
Terakki ile hükümet aleyhinde kamuoyunda ve bazı basın organlarında
tepkilere neden olmuştur. Siper-i Sâika, bu tür tepkileri doğal karşılamakla
birlikte Kamil Paşa hükümetini suçlayıcı bir tutum takınmıştır. Gazeteye
göre Kamil Paşa hükümeti görev yaptığı süre boyunca hiçbir sorunu
çözememiş, sürekli bahanelerle işleri geçiştirmiştir. Hilmi Paşa
hükümetinin ise henüz yeni kurulduğuna işaret eden gazete, hükümete
karşı hiçbir tahammül gösterilmediğini, basının ve muhalif fırkaların yalan
yanlış isnatlara dayanan suçlamalarda bulunduklarını iddia etmiştir.
Suçlamalar arasında İttihat ve Terakki’nin hükümet işlerine karışması,
muhalefeti ve basını susturmak istemesi, bürokraside ve orduda atamalara
müdahale etmesi gibi hususlar yer almıştır. Bu iddialara karşın gazete,
İttihat ve Terakki’nin mecliste en güçlü fırka olduğunu, meşrutiyeti
getirerek halkın teveccühünü kazandığını ileri sürmüş ve İttihat ve
Terakki’den yana bir tavır almıştır (SS, No: 20, 1909: 1). İttihat ve
Terakki’nin meşruti yönetime sadık kaldığını, ona saldıranların istibdat
heveslisi kimseler olduğunu ileri süren gazete, İttihat ve Terakki’nin
hükümeti ele geçirmek gibi bir niyetinin bulunmadığını hatta hükümetin
rahat çalışabilmesi için hükümet işlerinden uzak durmaya çalıştığının
herkesçe bilindiğini iddia etmiştir (SS, No: 22, 1909: 2-4). İttihat ve
Terakkiye karşı muhalefetin ve bazı gazetelerin sataşmalarını göğüslemek
isteyen gazete, aynı fikirde olan okuyucularından gelen mektuplara yer
vererek halkı bilgilendirmeye gayret etmiştir (SS, No: 24, 1909: 4).
Nitekim bunun amacının İttihat ve Terakki’nin meşruluğunu kanıtlamak
olduğu da bir gerçektir.
Bu dönemde Ahrar Fırkası ve destekleyicileri de İttihat ve Terakki’yi
her fırsatta eleştirmişlerdir. Fırka, İttihat ve Terakki’nin sık sık hükümete
müdahale ettiğini ve özgürlükleri kısıtlamaya çalıştığını ileri sürmüştür.
Siper-i Sâika’ya göre Ahrar Fırkası söylemlerinde yeni bir şey ortaya
koyamayan, hükümetin her yaptığını eleştiren, İttihat ve Terakki’den daha
özgürlükçü olduğunu ileri süren bir fırkadır. Gazete “devr-i sabıkta olup
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bitenleri bunlar ne çabuk unuttular” diyerek, Ahrar’ın tutumunu
eleştirmiştir (SS, No: 26, 1909: s.2).
Gazetede Girit’e ilişkin gelişmeler de yakından takip edilmiştir. Bunda
gazetenin sahibi Ahmed Cevat Bey’in Girit doğumlu olmasının etkili
olduğu söylenebilir. Girit meselesinin milli bir dava olduğuna değinen
gazete, Hariciye Nazırı Rıfat Paşa’nın Avrupa başkentlerini dolaşarak
Osmanlının bu meseledeki haklılığını düveli muazzamaya anlatmaya
çalıştığını, ancak onların Türkiye’ye sadece itidal tavsiyesinde
bulunduklarını belirterek, Girit’in Rumeli ve Bosna-Hersek gibi
olmamasını, Girit Müslüman halkının haklarının Yunanistan’a
çiğnetilmemesi gerektiğini savunmuştur. Gazeteye göre hükümet bu
konuda Yunanistan’la herhangi bir müzakereye girişmemelidir. Girit zaten
muhtar bir bölgedir. Bölgede Yunanistan’ın hakkı yoktur (SS, No: 28,
1909: 1). Gazete bunları savuna dursun şu da bir gerçek ki, Girit birkaç yıl
içinde Yunanistan’a katılmış, binlerce Giritli Müslüman büyük acılar
içinde Osmanlı’ya sığınmıştır.
2.3. Basın Organlarıyla Polemik
Siper-i Sâika’nın yayınlandığı dönemde Kamil Paşa hükümeti düşmüş,
yerine Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu durum sabık
hükümet ile yeni hükümeti destekleyenler arasında zaman zaman
hakaretlere varan sert tartışmalara neden olmuştur. Tartışmalar Osmanlı
basınını da ikiye bölmüştür. Gazetelerin bir kısmı İttihat ve Terakki ile
Hilmi Paşa hükümetini desteklerken diğer bir kısmı Ahrar Fırkası ile sabık
hükümetten yana bir tavır takınmıştır. Tek tük de olsa yeni bazı oluşumları
destekleyen yayın organlarına da rastlamak mümkündür. Siper-i Sâika ise
İttihat ve Terakki ile yeni hükümeti desteklemiş, sayfalarında yer verdiği
makale ve haberlerde bunu açıkça ortaya koymuştur. Gazeteye göre,
gazetecinin görevi her zaman gerçekleri ve doğruları dile getirmektir.
Gazetelerde farklı fikirlere rastlanabilir, ancak hakikat değişmez. Bununla
birlikte bazıları hakikati görmezden gelip, yalan yanlış, gizli kapaklı
yollara başvururlar. Hâlbuki hakikat delilleriyle birlikte ortaya konmalı ve
halk aydınlatılmalıdır. Böyle yapılmaz ise şahsi menfaatler, garazkârlık ve
fesatlık öne çıkar (SS, No: 49, 1909: 1). Nitekim dönemin basın
organlarında siyasi, fikri, iktisadi tartışmalarda bu türden kavramların
oldukça sık kullanıldığına şahit olunmuştur. Bir başka deyişle gazeteciler
birbirlerini daha çok bu söylemlerle itham etmişlerdir.
Osmanlı basınında ağırlıklı olarak meşrutiyet, hürriyet, İttihat ve
Terakki, Kamil ve Hilmi Paşa hükümetlerinin durumuna ilişkin konular
tartışılmıştır. Bu bağlamda Siper-i Sâika gazetesi de söz konusu
hususlarda, dönemin önde gelen muhalif gazetelerinden İkdam, Serbesti,
Mizan ve Volkan yazarlarıyla kalem kavgasına tutuşmuştur.
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Mizan gazetesi sahibi ve başyazarı Murat Bey, İttihat ve Terakki’nin
keskin bir muhalifidir. Murat Bey, yeni kurulan hükümetin İttihat ve
Terakki’nin tahakkümü altında bir “Perde altı hükümet”i olduğunu ve
başarılı olamayacağını iddia etmektedir. Siper-i Sâika ise hükümetin henüz
yeni kurulduğuna işaret ederek, Murat Bey’in hamasi duygularla hareket
ettiğini ve halkı ümitsizliğe sevk etmek istediğini belirtmiştir. Serbesti ve
Volkan gazetelerinin de “hükümet içinde hükümet” (Volkan, No: 88,
1909) teranesiyle benzer şeyler söylediğini ifade eden gazete, hükümetin
tazyik altında olduğunu ispatlamalarını aksi halde cezalandırılmaları
gerektiğine hükmetmiştir (SS, No: 4, 1909: 2-3). Gazete, İttihat ve
Terakki’nin hükümete üstü örtülü bir şekilde müdahale ettiğine dair
iddialara karşı çıkmış, İttihat ve Terakki’nin buna ihtiyacının olmadığını
savunmuştur (SS, No: 5, 1909: 1).
Meşrutiyetin ilanından sonra, sosyal ve ekonomik alanda istenilen
seviyeye ulaşılamaması halkın büyük bir kesimini huzursuz etmiştir.
Gazete bu gerçeğin farkında olmakla birlikte bazı gazetelerde, “halk şeriat
istiyor” diye bir takım şayiaların yer almasına tepki göstererek, halkın
meclise ve hükümete karşı kışkırtılmak istendiğini iddia etmiştir. Gazeteye
göre, memlekette şeriat vardır ve Meşrutiyet ve Kanun-u Esasi şeriata
uygundur. Bu gibi tehlikeli söylemlere karşı hükümet gerekeni yapmalıdır
(Volkan, No: 86-87, 1909).
Muhalif gazetelerin İttihat ve Terakki üyelerinin halktan topladıkları
yardım paralarının akıbetinin araştırılmasını istemeleri gazeteciler arasında
oldukça hararetli tartışmalara yol açmıştır (Bayur, 1991: 51-54). Örneğin
Serbesti gazetesi milletten gayri resmi olarak para toplandığını, bu
paralarla kumar oynandığını ve İttihat ve Terakki bütçesinin şaibeli
olduğunu iddia etmiştir (Serbesti, No: 123, 1909). Gazete bu iddialara
cevaben, bunun bir iftira olduğunu, son kongrede İttihat ve Terakki
bütçesinin onaylandığını, Serbesti’nin daha önce aldığı yardımlardan
mahrum kaldığı için böyle davrandığını ve vatanı esaretten kurtaran
hürriyet kahramanlarını karalamaya çalıştığını ileri sürmüştür (SS, No: 11,
1909: 4; SS, No: 13, 1909: 4). Öte yandan İkdam gazetesi, Tanin
gazetesinin İttihat ve Terakki’den para yardımı aldığını ileri sürünce,
gazete bunun da bir iftira olduğunu ancak para alsa dahi Tanin’in
İkdamdan her daim üstün bulunduğunu çünkü İkdam gibi vicdanını satmış
bir gazete olmadığını savunmuştur (SS, No: 13, 1909: 4; SS, No: 30, 1909:
2-3). Bu konuda gazete, Serbesti gazetesi ile de münakaşa etmiştir (SS, No:
23, 1909: 4).
Gazete, memlekette neşredilen Rum gazetelerinin Osmanlı Rum
vatandaşlarını Osmanlı yönetiminden soğutmaya ve Yunan emellerini
onlara aşılamaya çalışmakla suçlamış, bunların sürekli Türkleri ve Türk
askerini tahkir ettiklerini belirterek, Sisam hadisesini, Girit meselesini,
Drama Metropoliti vakasını, İzmir vukuatını buna örnek göstermiştir. Her
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ne kadar Osmanlı gazeteleri bu tür olaylara tepki gösterse de bazı
gazetelerin Rum gazetelerini haklı göstermeye çalışmalarını Siper-i Sâika
eleştirmiştir. Gazeteye göre, matbuatın ulvi görevi Rum vatandaşlarını
zehirleyen, Osmanlı’nın içişlerine karışan ecnebi basına hakikati
göstermektir. Bunu yapmayanlar ise şiddetle cezalandırılmalıdır (SS, No:
37, 1909: 1).
Siper-i Sâika, Mart 1909 İstanbul ara seçimi esnasında da diğer
gazetelerle tartışmaya girmiştir. Özellikle Ali Kemal’in adaylığına karşı
çıkan gazete, seçimde İttihat ve Terakki’nin Adayı Hariciye Nazırı Rıfat
Paşa’yı açıkça desteklemiş ve vatandaşlardan onun için oy istemiştir (SS,
No: 41, 1909: 1). 5 Nisan’da yapılan seçimde Rıfat Paşa 281, en yakın
rakibi Ali Kemal ise, 129 oy almıştır. Gazete Rıfat Paşa’nın milletvekili
olmasından büyük memnuniyet duymuştur. Bu seçimin muhalif fırka ve
gazetelere iyi bir ders olduğunu, İstanbul ikinci seçmeninin
vatanseverliğini gösterdiğini belirten gazete, bundan sonra sükûnet içinde
hep birlikte vatan için çalışmak gerektiğini vurgulamıştır (SS, No: 42,
1909: 1).
Meşrutiyetin ilanından sonra kurulan fırka, cemiyet ve gazeteler
arasında, merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik, ittihad-ı anasır gibi
fikirler üzerinde durulmuş ve tartışılmıştır. Siper-i Sâika, İttihat ve
Terakki’nin merkeziyetçilik ve ittihad-ı anasır fikrine yakın durmuş, ademi merkeziyetçiliğin ise yanlış anlaşılmalara yol açabileceği endişesiyle bu
fikre mesafeli kalmıştır. Nitekim gazete, Ahrar Fırkası’nın ve taraftarı olan
gazetelerin bazı vilayetlere muhtariyet verilmesini istemelerinin ülkenin
birlik ve bütünlüğüne zarar vereceğini ifade etmiştir. Avrupa kamuoyunda
özellikle de İngiliz gazetelerinde bu konuda yer alan haberlere dikkat
çeken gazete, bu konuda çok hassas olunması gerektiğini okuyucusuyla
paylaşmıştır (SS, No: 47, 1909: 1).
1909 Nisan ayında Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi’nin
öldürülmesi olayı kamuoyunu uzun süre meşgul etmiştir (Serbesti, No:
142, 1909; Volkan, No: 99, 1909; Tanin, No: 248, 1909; MMZC, C. 2, D.
1, İ. 53, 1909: 651-655). Gazetelerin olayı farklı açılardan yorumlamaları
bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir (Serbesti, No: 146, 1909;
Süleyman Tevfik, 290-291; Ali Cevad Bey, 61; Düzdağ, 1992: 475-479;
Akşin, 2015: 46-47). Siper-i Sâika da bu tartışmalara kayıtsız kalmayarak
olay hakkındaki görüşlerini okuyucusuyla paylaşmıştır. Gazete, basındaki
tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde böyle bir olayın yaşanmasının çok
üzücü olduğunu buna karşın sağduyulu olunması gerektiğini, olayla ilgili
resmi malumatın tahrif edilmemesini ve halkın kışkırtılmamasını
istemiştir. Basının bir kısmı cinayeti kimliği meçhul bir şahsın işlediğini
ileri sürerken diğer bir kısmı ise bir zabitin işlediğini iddia etmiştir. Buna
mukabil gazete, olayın bir an evvel aydınlatılmasına aksi takdirde
suiistimal edilebileceğine dikkat çekmiştir. Nitekim Ali Kemal, cinayeti
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İttihatçı bir zabitin işlediğini iddia etmiş ve Darülfünundaki dersini
bırakarak öğrencileri kışkırtıcı söylemlerde bulunmuştur. Bunun da
etkisiyle Darülfünun talebesi olayı kınayan ve İttihat ve Terakki’yi töhmet
altında bırakan bir miting düzenlemiştir (Tanin, No: 247, 1909: 3;
Karabekir, 1993: 429-431). Öyle ki gazete mitinge Ali Kemal’in
öğrencileri kışkırtmasının neden olduğunu iddia etmiştir (SS, No: 44,
1909: 1-2). Diğer yandan gazete olayın siyaseten istismar
edilebileceğinden endişe duymaktadır. Nitekim ilerleyen süreçte gazetenin
bu endişesinde haklı olduğu anlaşılacaktır. Olayla ilgili tahkikatın bir evvel
sonuçlandırılmasını isteyen gazete, ayrıca maktule otopsi yapılmasını
yetkililerden talep etmiştir (SS, No: 45, 1909: 2-3). Yapılan tahkikata
rağmen katilin bir türlü yakalanamaması İttihat ve Terakki üzerindeki
şüpheleri artırmıştır.
Meşrutiyetin yeniden yürürlüğe konmasında en önemli etkenlerden
olan İttihat ve Terakki ile ordunun hükümet, siyaset ve meclis üzerindeki
nüfuzu konusunda Osmanlı basınında yaşanan tartışmalara bakıldığında,
gelişmelerin sağduyulu ve gerçekçi bir zeminde sürdürülemediği, zaman
zaman kısır bir döngüye dönüştüğü ve kişisel hırs ve hamaset duygularının
ön plana çıktığı söylenebilir. Siper-i Sâika, söz konusu tartışmalarda,
genellikle İttihat ve Terakki ile ordu yanlısı bir tutum sergilemiştir. Gazete,
ordunun siyasete doğrudan müdahalesinin devleti otoriter bir yönetime
sürükleyeceğini, istibdat devrinde de benzer bir durumun yaşandığını,
ancak şu an itibariyle böyle bir durumun olmadığını, ülkeyi istibdattan
kurtaran ordunun yıpratılmaması gerektiğini savunmuştur (SS, No: 4,
1909: 1). Nitekim Mizancı Murat Ferah Tiyatrosunda ordunun siyasete
karışmaması üzerine bir konuşma yaptığı esnada dinleyiciler tarafından
susturulmuştur. Murat Bey Mizan’daki bir yazısında bu hususa değinerek
seyirciyi orada bulunan İttihatçıların kışkırttığını iddia etmiştir. Buna
karşın gazete, İttihat ve Terakki’nin Murat Bey’in ne konuşacağını
bilmediğini, dolayısıyla bu konuda bir dahlinin olamayacağını ileri
sürmüştür (SS, No: 14, 1909: 4). Aslında muhalif gazeteler de orduyu
yanlarına çekmek için bazı girişimlerde bulunmuşlardır. İlginçtir Enver
Bey’in (Paşa) dahi İttihat ve Terakki’den ayrıldığını iddia etmişlerdir.
Enver Bey ise Siper-i Sâika’ya gönderdiği notta bunu kesin bir dille
yalanlamıştır (SS, No: 26, 1909: 1). Ordunun meşrutiyetin ve hürriyetin
koruyucusu olduğunu savunan gazete, “ordu hürriyeti savunursa hürriyet,
istibdadı savunursa istibdat hâsıl olur” söylemiyle ordunun siyaset
üzerindeki rolünü bir ölçüde kabul etmiştir. Gazeteye göre, Osmanlı
ordusu meşrutiyetçi ve hürriyetçi bir ordudur ve bunu da kanıtlamıştır (SS,
No: 29, 1909: 1-2).
Gazeteye göre, bazı gazeteler adeta şekavet ocağı haline gelmiş, bir
kısmı da eşkıya çetesi kesilmiştir. Gazeteler her gün huzuru bozucu
yayınlar yapmaktadır. Meşrutiyet idaresi zaafa uğratılmakta, birlik ve
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bütünlük zarar görmektedir. Bu nedenle hükümet bir an önce gerekli
tedbirleri almalı ve matbuat kanununu çıkarmalıdır (SS, No: 31, 1909: 1).
Bu minvalde İkdam, Serbesti, Mizan, Levant Herald, Proodus, Neologos
gibi gazetelerin yayınlarını zararlı gören gazete, bu gazeteleri protesto
etmek için düzenlenen mitinge sütunlarında yer vererek destek olmuştur
(SS, No: 31, 1909: 3).
Kısaca söylemek gerekirse Siper-i Sâika gazetesi, İttihat ve Terakki ile
Hüseyin Hilmi Paşa hükümetine muhalif olan basın organlarıyla, İttihat ve
Terakki’nin meşruiyeti, hükümet ve meclis üzerindeki nüfuzu, ordunun
siyasete müdahale edip etmediği, ecnebi basının tutumu gibi konularda
polemiğe girmiştir.
2.4. İktisadi Konulara Bakış
Siper-i Sâika, iktisadi alanda, genel olarak özel teşebbüsü önceleyen
liberal iktisat politikasını savunmuştur. Meşrutiyetin ilanıyla meydana
gelen hürriyet ortamının iktisadi gelişmenin önünü açacağını ileri süren
gazete, sanayide, ticarette, ziraatta ve sanatta yeni bir sayfa açmanın
gerekli olduğuna inanmıştır. Gazete bir an önce mili bir bankanın kurularak
milli sermayenin güçlendirilmesini, ziraatın gelişmesi için Avrupa’dan
tarım alet ve makinelerinin getirilerek, bunları kullanacak teknisyenler
yetiştirilmesini, hür teşebbüsün önündeki engellerin kaldırılmasını
istemiştir (SS, No: 12, 1909: 1). Gazeteye göre, bütün bunların
yapılabilmesi için asayiş ve emniyetin sağlanması, güven ve istikrar
ortamının tesis edilmesi gerekmektedir. Asayişin olmadığı yerde
gelişmenin ve uygarlığın olamayacağını savunan gazete, bunun yerine
getirilmemesi durumunda can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşeceğini
ileri sürmüştür. Gazeteye göre hükümet, farzımuhal Şura-yı devletten, bir
takım iaşeden, meclislerden vazgeçebilir, lakin asayişten vazgeçemez.
Bunun için de eksikler tespit edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
Örneğin ülkedeki asayişsizliğin temel nedenlerinden biri olan göçebelik ve
aşiretçilik bir an evvel kaldırılmalı ve iskâna önem verilmelidir. Bunun için
de konar-göçer kabileleri bir an evvel yerleşik hayata geçirmek
gerekmektedir. Gazeteye göre, memleketin her yanına demiryolu
götürmek bunun için atılacak önemli adımlardan biridir (SS, No: 25, 1909:
1).
İstanbul ve taşranın iktisadi yapılarının birbirinden farklı olduğuna
dikkat çeken gazete, taşrada efkâr-ı umumiyenin ziraat, hayvancılık ve
ticaretle meşgul olduğunu, az sayıdaki memurun idari işlere baktıklarını,
askerlerin ise eşkıya takibiyle uğraştıklarını, ancak tarlaların boş kaldığını,
kahvehanelerin boş gezenlerle ve tembellerle dolup taştığını ileri
sürmüştür. Gazeteye göre zaman akıp gitmektedir. Hükümet hem İstanbul,
hem de taşra için iktisadi düzenlemeleri hızla yürürlüğe koymalı ve halkı
refaha ve huzura kavuşturmalıdır (SS, No: 36, 1909: 1-2). Bu noktada
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gazete iktisadi ıslahatın gerçekleşmesi için bazı önerilerde bulunmuştur.
Güvenliğin sağlanabilmesi için Zaptiye Nezareti’nin bütçesinin artırılması,
acilen milli bir banka kurulması, Büyük memurların maaşlarının
düşürülerek, alt kademedekilerin yükseltilmesi, memur sayısının
azaltılması ve elde edilecek üç milyon liranın Harbiye ve Bahriye
Nezareti’ne aktarılması, ziraat bankasının ıslahı için, maliyenin bu
bankaya olan dört milyon liralık borcunu ödemesi ve böylece bankanın beş
yüz bin lira gelir sağlaması bunlardan bazılarıdır. Umur-u nafıaya gelince,
Bosna-Hersek ve Bulgar tazminatını tahsis etmek ve elde edilen tahsisatı
nafıanın ıslahına harcamak gerektiğini ileri süren gazete, hür teşebbüs için
küçük miktarda borçlanmaların olabileceğini ve bu konuda vilayet
meclislerine yetki verilebileceğini önermiştir. Gazete, bütün bunların daha
önce yapılması gerektiğini belirterek yine önceki hükümetleri eleştirmiştir.
Ancak mevcut hükümeti de işleri savsaklamaması konusunda uyarmıştır
(SS, No: 45, 1909: 1). Bütün bu önerilerin uygulanabilmesi için mali bir
yetkinliğe, güvenliğe ve istikrara ihtiyaç olduğu da bilinen bir gerçektir.
2.5. Sosyal Sorunlara Bakış
Sosyal sorunların çeşitliliği zamana ve şartlara göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Bu bağlamda meşrutiyetin ilanını takip eden aylara
bakıldığında Osmanlı toplumunun karşılaştığı sosyal sorunların da
çeşitlilik gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu minvalde Siper-i Sâika
gazetesi de sosyal sorunlara dair görüş ve düşüncelerini okuyucusuyla
paylaşmıştır. Gazete, istibdat döneminde toplumsal bir yozlaşmanın
meydana geldiğini, hürriyetin ilanıyla bunun üstesinden gelinebileceğini,
bunun için dürüst, namuslu ve ahlaklı bireylerin topluma hâkim olması
gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak bunun hemen gerçekleşmesinin
mümkün olmadığını dile getiren gazete, devr-i sabıktan üç kısım insan
tipinin devralındığını iddia etmiştir. 1) Büyük müstebitler ve bunların
yetiştirdiği bendegân (kullar, köleler, padişaha bağlı olanlar), 2)
Müstebitlere mensup oldukları halde henüz yetişemeyenler ve istibdat
devamı halinde ehil olmadıkları memuriyetlere, rütbelere, nişanlara nail
olacaklarına katiyen emin olanlar. 3) Devr-i sabıkta fırsat bulamamışlarsa
da devr-i hazırda muhib-i vatan ve millet görünerek menafi-i şahsiyelerini
temine çalışanlar (SS, No: 7, 1909: 2-3). Gazetede yer alan ve bir
okuyucunun mektubuna dayanan bu sınıflamanın her ne kadar sınırlı bir
anlam taşıyor olsa da okuyucunun anlayabileceği bir nitelikte olduğu
söylenebilir. Gazete bu tür zümrelerin sosyal sorunlarda başat bir rol
oynadıklarını iddia etmiştir.
Hürriyetin ilanından sonra çıkarılan af neticesinde birçok kişi ya
sürgünden dönmüş ya da hapisten çıkmıştır. Bunların çoğu da an itibariyle
işsiz kalmıştır. Gazeteye göre bu kişiler siyasi mağdurlar olup, kanayan bir
sosyal yaranın parçası haline gelmişlerdir. Dolayısıyla bu insanların
mağduriyetlerinin giderilmesi için aş ve iş sağlanmalıdır. Bunların özel
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sektörde iş bulmaları çok zordur. Kendi işlerini kuracak sermayeleri de
yoktur. Hiç olmazsa İstanbul şehremaneti tarafından bir iane defteri
açılarak yapılacak yardımlar ihtiyaç sahiplerine verilirse siyasi
mağdurların temel ihtiyaçları karşılanabilir. Tabi iane işi geçici bir
çözümdür. Diğer bir tedbir ise daimidir. Bunda da yine iş şehremanetine
düşmektedir. Payitahtta yeni iş imkânları sağlanabilir. Bilhassa şehir
girişlerinde alınan kapı parası (oktrava) toplanırken bu memurlar istihdam
edilebilir. Yani bir oktrava idaresi kurulabilir ve memurların mağduriyeti
biraz olsun giderilebilir (SS, No: 32, 1909: 1). Tabi bu önerinin yetkililerce
dikkate alınıp alınmadığına ilişkin gazetede herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. Öte yandan gazete, memur tensikatının da bazı
mağduriyetlere neden olduğunu, bu meselenin de hakkaniyetli bir şekilde
çözülmesini önermiştir (SS, No: 20, 1909: 2).
Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan özgürlük ortamında onlarca
gazete ve dergi çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu gazete ve dergilerde birçok
muhabir görev almıştır. Ancak bu süreçte muhabirlerin ve diğer
çalışanların sosyal haklarını savunacak herhangi bir kurum henüz ortada
bulunmamaktadır. Gazete, basın çalışanlarının büyük bir özveriyle
çalıştıkları halde herhangi bir iş güvencesine veya sosyal haklara sahip
olmadıklarını belirterek, basın çalışanlarının sorunlarını kamuoyuna ve
yetkililere duyurmaya çalışmıştır. Bir süre sonra gazeteciler için bir
matbuat cemiyeti kurulacağı haberini alan gazete buna çok memnun olmuş
ve cemiyetin bir an önce kurulmasını temenni etmiştir (SS, No: 36, 1909:
4).
Gazeteye göre, yoksulluk, işsizlik, eşkıyalık ve göçebelik gibi sosyal
sorunlar taşradaki hayatı olumsuz etkilemektedir. Önceki hükümet
döneminde bu sorunların çözümüne yönelik hiçbir şey yapılmamıştır. O
halde yeni hükümet her türlü fedakârlıkta bulunarak, taşranın sesine kulak
vermeli ve gerekli düzenlemeleri yaparak acilen uygulamaya koymalıdır
(SS, No: 30, 1909: 1). Sosyal sorunların çözümünde adaletin, hürriyetin,
güvenliğin ve istikrarın önemine değinen gazete, bu hususta, İttihat ve
Terakkiye, orduya ve meclise önemli görevler düştüğünü vurgulamıştır.
Siper-i Sâika gazetesi sosyal konuların yanı sıra, kültür konusuna da
eğilerek okuyucularını bu konuda bilgilendirmeye çaba göstermiştir.
Nitekim gazetede, tiyatro, hikâye, masal, hatırat türünde edebi ve kültürel
metinlere sayfalarında yer verilmiştir.
2.6. Çeşitli Konulara Bakış
Siper-i Sâika, yukarıda bahsedilen temel konular haricinde farklı bazı
konular üzerinde durarak görüşlerini okuyucuyla paylaşmıştır.
Diplomasiye dair haberlere hemen hemen her nüshada kısaca değinilmiştir.
Bu gelişmeleri ayrıntılı olarak ele almak çalışmanın sınırlarını aşacağı için
burada konu başlıklarına yer vermek yeterli olacaktır. Bosna-Hersek’in
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Avusturya tarafından işgali ve diplomatik müzakereler, Bulgaristan’ın
bağımsızlığını ilan etmesi üzerine meydana gelen gelişmeler, Girit’in
Yunanistan’a katılması çabaları, Avusturya-Sırbistan ilişkileri, İran ve
Rusya’daki siyasi gelişmeler, İngiltere, Fransa ve Amerika’ya dair bazı
haberler bunlardan bazılarıdır (SS, No: 36, 1909: 3; SS, No: 49, 1909: 23).
Gazetede, İstanbul ve taşrada hükümetin ve belediyelerin icraatları
üzerinde durularak, kamu binası, yol ve köprü yapımı gibi çalışmalara yer
verilmiştir. Ayrıca İstanbul’da çıkan yangınlar ile taşrada vuku bulan
önemli hadiselere değinilerek okuyucu bilgilendirilmiştir (SS, No: 28,
1909: 1).
Gazete, Meclis-i Mebusan’da müzakere edilen konulara yakın ilgi
göstermiştir. Bu minvalde gündeme gelen, cemiyetler, matbuat, toplantı ve
gösterilere ilişkin görüşmeler gazete sütunlarına yansımıştır. Bu
konulardaki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini isteyen
gazete, toplumun huzuru için bunun şart olduğunu savunmuştur (SS, No:
5, 1909: 3; SS, No: 6, 1909: 3-4; SS, No: 10, 1909: 1-2).
Eğitim konusuna az da olsa sayfalarında yer veren gazete, askeri ve sivil
eğitimin önemine dikkat çekerek, istibdat döneminde yetişen gençlerin
vatan sevgisiyle meşrutiyeti ve hürriyeti ülkeye kazandırdıklarını,
meşrutiyeti korumanın ve geliştirmenin bu gençlerin elinde olduğunu ifade
etmiştir. Gazete, Osmanlı talebesini istikbalin yegâne teminatı olarak
görmüştür. Talebelerin rehavete kapılmadan, para ve ihtirasa tenezzül
etmeden kendilerini yetiştirmelerini ve vatana, millete, köylüye, fakir
fukaraya faydalı olmalarını öğütlemiştir (SS, No: 22, 1909: 1). Burada şu
söylenebilir ki, ömrü uzun olmasa da Siper-i Sâika gazetesi hemen hemen
her türlü konuyu gazete sütunlarına taşıyarak okuyucusuyla paylaşmıştır.
Sonuç
Siper-i Sâika gazetesi, yayınlandığı dönemin (Mart-Nisan 1909) siyasi,
iktisadi ve sosyal meselelerini gündemine taşıyarak, hem dönemin
okuyucusunu bilgilendirmiş, hem de ilerisi için Türk fikir tarihine katkılar
sağlayarak önemli bir görevi yerine getirmiş birinci elden bir kaynak olma
vasfına sahip olmuştur.
Meşrutiyet, hürriyet ve Kanun-u Esasi’yi hassasiyetle savunan gazete,
Osmanlı halkının birliği için ittihad-ı anasır prensibine sadık kalmış, ademi merkeziyetçilik anlayışını ise ülkenin birliği için bir tehdit olarak
algılamıştır. Gazete, ekonomik gelişme için serbest piyasa ekonomisinin
ve özel girişimin desteklenmesini, bunun için gerekli olan hürriyet ve
istikrar ortamının sağlanması için gerekli reformların yapılmasını dönemin
yetkili organlarından talep etmiştir.
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Gazete, özellikle siyasi konularda dönemin basın organlarıyla polemiğe
girerek bu konulara ilişkin görüşlerini bir yandan okuyucusuyla paylaşmış,
diğer yandan da rakip gazetelere karşı fikirlerini savunmuştur. Bu
bağlamda İttihat ve Terakki’nin siyasi düşünce ve eylemlerini büyük
ölçüde destekleyen gazete, İttihat ve Terakki’ye muhalif olan gazeteleri
zaman zaman sert bir dille eleştirmiştir.
Siper-i Sâika gazetesi, yalnızca İstanbul’un sosyal ve ekonomik
sorunlarıyla ilgilenmekle kalmamış, Anadolu’nun bu tür sorunlarıyla da
yakından ilgilenmiştir. Sorunların çözümünde hem hükümete hem de
Anadolu halkına önemli görevler düştüğünü ileri süren gazete, hükümetin
bir an önce gerekli düzenlemeleri yaparak Anadolu halkını rahatlatmasını,
Anadolu halkının da canla başla çalışarak uyuşukluktan kurtulmasını
arzulamıştır.
Gazete sütunlarında dile getirilen hususlar, 31 Mart Olayı öncesi
gelişmeleri yansıtması bakımından da oldukça önemlidir. Bu konudaki
çalışmalara ilk elden kaynak niteliği taşıyan gazete, tenkit süzgecinden
geçirilerek incelendiği takdirde oldukça dikkat çekici bir yayın organı
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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“Islahata Doğru”, SS, No: 26, 8 Mart 1325 (21 Mart 1909).
“Islahata Doğru”, SS, No:12, 22 Şubat 1324 (7 Mart 1909).
“İctima-i Yaralarımızdan: Ma’durin-i Siyasiye”, SS, No: 32, 14 Mart
1325 (27 Mart 1909).
“ İkdamcı Ahmed Cevdet Efendiye Artık Yeter”, SS, No: 24, 6 Mart
1325 (19 Mart 1909).
“İstanbul-Taşra”, SS, No: 36, 18 Mart 1325 (31 Mart 1909).
“İttihad İdelim”, SS, No: 18, 28 Şubat 1324 (13 Mart 1909).
“İttihad Terakki Cemiyeti Siyasi midir, İnkılabi midir?”, SS, No: 22, 4
Mart 1325 (17 Mart 1909).
“İttihad, Tarih ve Muhabbet-i Vataniye”, SS, No: 39, 21 Mart 1325 (3
Nisan 1909)
“Köprü Cinayeti”, SS, No: 45, 27 Mart 1325 (9 Nisan 1909).
“Kuvve-i İcraiyenin Vazifesi”, SS, No: 14, 24 Şubat 1324 (9 Mart
1909).
“Maksad-ı İntişar”, SS, numara 1, 24 Şubat 1324 (9 Mart 1909).
“Millet mi haklı, Politikacılar mı?”, SS, No: 19, 1 Mart 1324 (14 Mart
1909).
“Muharririn-i Osmaniye”, SS, No: 36, 18 Mart 1325 (31 Mart 1909).
“Muhterem İstanbul Müntehab-ı Sanilerine”, SS, No: 41, 23 Mart 1325
(5 Nisan 1909).
“Muhterem Siper-i Sâika İdaresine”, SS, No:26, 8 Mart 1325 (21 Mart
1909).
“Müsabaka-i Hürriyet”, SS, No: 26, 8 Mart 1325 (21 Mart 1909).
“Ordumuz ve Politika”, SS, No: 4, 27 Şubat 1324 (12 Mart 1909).
“Parlamento-Uyanalım”, SS, No: 1, 24 Şubat 1324 (9 Mart 1909).
“Perde Altı Hükümeti”, SS, No: 4, 27 Şubat 1324 (12 Mart 1909.
“Sahib-i İkdam’a”, SS, No:30, 12 Mart 1325 (25 Mart 1909).
“Sahib-i İkdama”, SS, No: 30, 12 Mart 1325 (25 Mart 1909).
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“Serbesti Gazetesinin Tahrifperestliği”, SS, No: 13, 23 Şubat 1324 (8
Mart 1909.
“Son Hücum”, SS, No: 37, 19 Mart 1325 (1 Nisan 1909).
“Şanlı Ordumuz”, SS, No: 29, 11 Mart 1325 (24 Mart 1909).
“Tensikat Konusu”, SS, No: 20, 2 Mart 1324 (15 Mart 1909).
“Tevali-i İntibah”, SS, No: 11, 21 Şubat 1324 (6 Mart 1909).
“Ümid-i İstikbal: Talebe-i Osmaniye”, SS, No: 22, 4 Mart 1325 (17
Mart 1909).
“Vazife-i-Fedakârlık”, SS, No: 30, 12 Mart 1325 (25 Mart 1909).
“Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar”, SS, No: 23, 5 Mart 1325
(18 Mart 1909).
Şekavet-Matbuat”, SS, No: 31, 13 Mart 1325 (26 Mart 1909).
EK: Siper-i Sâika Gazetesinin İndeksi
Numara 1: 24 Şubat 1324 (9 Mart 1909): “Maksad-ı İntişar”,
“Meclis-i Mebusan’da”, “İstanbul’da”, “İntikad-ı Matbuat”, “Son Saat,
Telgraflar ve Havadis”, “Zindandan Hatıralar”.
Numara 2: 25 Şubat 1324 (10 Mart 1909): “Şuun-ı Mühimme: Nazım
Paşa, Avusturya Protokolü, Kuleli’de Sınıf-ı Mahsusa”, “Vesaik”, “Binbir
Gice”, “Fezleke-i Siyasiye: Avusturya-Sırbistan İhtilafı”, “Meclis-i
Mebusan’da”, “İstanbul’da”, “İntikad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve
Havadis: Harb Şayiaları, Bulgaristan Prensi, Avusturya Sefirinin Azimeti,
Portekiz Kralı’nın Seyahati, Fas Havadisi, Sırbistan Kabinesi,
Bulgaristan’ın Tekzibi”. “Zindandan Hatıralar”.
Numara 3: 26 Şubat 1324 (11 Mart 1909): “Hükümet Artık
Savsaklamamalıdır”, “Şuun-ı Mühimme: Rıfat Paşa, Protokol, Mülkiye
Rütbeleri”, “Vesaik”, “Binbir Gice”, “Fezleke-i Siyasiye: AvusturyaSırbistan, Şark Ahvali”,
“Meclis-i Mebusan’da”, “İstanbul’da”,
“Müstahberat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis: Avusturya-Sırbistan
İhtilafı, Almanya’nın Telif-i Mütekabili, Sulh Cemiyeti, Rusya’nın
Teslihatı, Rafet Paşa, Kont Korgah, Sırbistan Kabinesi, Fas Ahvali,
Meclis-i Vükâla’nın Mukarreratı”, “İki Üç Satırlık Havadis”, “Zindandan
Hatıralar”.
Numara 4: 27 Şubat 1324 (12 Mart 1909): “Ordumuz ve Politika”,
“Son Mühimme: Kudüs Patrikliği Meselesi, Azimet İdenler”, “Binbir
Gice”, “Fezleke-i Siyasiye: Avusturya-Sırbistan İhtilafı”, “Vesaik:
Seraskerler Ne ile İştigal Ediyorlardı?”, “Mektublar: Açık Mektub”,
“İntikad-ı Matbuat”, “Meclis-i Mebusan”, “Son Saat, Telgraflar ve
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Havadis: Fransa’nın Teşbbüs-ü Maslahanesi, Almanya’nın Teklifi, İtalyaTürkiye Münasebeti, Protokol, Müsellah Bir Nümayiş”.
Numara 5: 28 Şubat 1324 (13 Mart 1909): “Hükümet İçinde
Hükümet Var mıdır?”, “Vesaik”, “Binbir Gice”, “Fezleke-i Siyasiye:
Balkan Buhranı”, “Şuun-u Mühimme”, “Meclis-i Mebusan”, “İntikad-ı
Matbuat: Hakkı İctima ve Tebli Resmi”, “Telgraflar: Rıfat Paşa, İran
Ahvali, Fransa-Almanya Münasebeti”.
Numara 6: 16 Şubat 1324 (1 Mart 1909): “İhtar-ı Mahsus”,
“Muhabbet-i Vataniye Böyle mi Olur?”, “Şuun-u Mühimme: Garib Bir
Politikacılık”, “Binbir Gice”, “Vesaik: Mabeyn Başkitabetine Jurnal”,
“Mebusan”, “İntikad-ı Matbuat: Hakkı İctima Vesilesiyle”, “Son Saat ve
Telgraflar: Meclis-i Vükâla Mukarreratı, Rıfat Paşa Viyana’da, Osmanlı
Avusturya Protokolü, İran Ahvali, İngiltere Harbiye Bütçesi, İtilafa Doğru,
Avusturya Sırbistan İhtilafı, Fransa-Almanya İtilafı, Bursa Tramvayı”, “İki
Üç Satırlık Havadis”, “Zabıta”.
Numara 7: 17 Şubat 1324 (2 Mart 1909): “Fırkaların Enva-i
Muzırrası”, “Vesaik”, “Binbir Gice”, “Şuun-u Mühimme: Drama
Metropolidi”, “Mebusan”, “Mektublar”, “Son Saat ve Telgraflar: Rıfat
Paşa, İran Havadisi, Sırbistan-Rusya”.
Numara 8: 18 Şubat 1324 (3 Mart 1909): “Hükümet ve Gazeteler”,
“Vesaik”, “Fezleke-i Siyasiye”, “Binbir Gice”, “Mebusan”, “İntigad-ı
Matbuat”, “Son Saat ve Telgraflar: Meclis-i Vükala Mukarraratı”,
“Eğlenceli sütunlarımız”.
Numara 9: 19 Şubat 1324 (4 Mart 1909): “Hamiyetsiz Politikacılar”,
“Vesaik”, “Binbir Gice”, “Şuun-u Mühimme: Zabıta Nezareti bütçesi,
Süleymaniye’de Eşkıya, Heyet-i Tahkikiye, Mesail-i Hazira”, “Mebusan”,
“İntigad-ı Matbuat”, “İstanbul’da”, “Son Saat ve Telgraflar”.
Numara 10: 20 Şubat 1324 (5 Mart 1909): “İhtar”, “Hükümetin
Aleyhinde Mitingler”, “Fezleke-i Siyasiye: Balkan Manzara-i Siyasiyesi”,
“Vesaik”, “Mebusan”, “İntigad-ı Matbuat: İkdam’ın Sevinci”, “Son Saat
ve Telgraflar”, “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 11: 21 Şubat 1324 (6 Mart 1909): “Binbir Gice”, “Vesaik”,
Şuun-u Mühimme”, “Eğlenceli Sütunlarımız”, “İntigad-ı Matbuat”, “Son
Saat ve Telgraflar”.
Numara 12: 22 Şubat 1324 (7 Mart 1909): “Islahata Doğru”,
“Fezleke-i Siyasiye”, “Binbir Gice”, “İstanbul’da”, “İntigad-ı Matbuat”,
“Eğlenceli Sütunlarımız”, “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 13: 23 Şubat 1324 (8 Mart 1909): “Yine Konferans”,
“Mesele-i Hazira: Balkan Manzara-i Siyasiye”, “Vesaik”, “Binbir Gice”,
“İstanbul’da”, “İntigad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
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Numara 14: 24 Şubat 1324 (9 Mart 1909): “Kuvve-i İcraiyenin
Vazifesi”, “Binbir Gice”, “Vesaik”, “Mebusan”, “İntigad-ı Matbuat”, “Son
Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 15: 25 Şubat 1324 (10 Mart 1909): “İntihabat”, “Vesaik”,
“Mebusan”, “Şuun-u Mühimme”, “İntigad-ı Matbuat”, “Son Saat,
Telgraflar ve Havadis”, “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 16: 26 Şubat 1324 (11 Mart 1909): “Fırkalar Oyuncağı”,
“Şuun-u Mühimme”, “Binbir Gice”, “Vesaik”, “Mebusan”, “İstanbul’da”,
“İntigad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 17: 27 Şubat 1324 (12 Mart 1909): “Müslümandan
Hristiyan’a Müsavatsızlık Var mı?”, “Binbir Gice”, “Vesaik”, “Mebusan”,
“İntigad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 18: 28 Şubat 1324 (13 Mart 1909): “Sırbistan Meselesi”,
“Binbir Gice”, “Şuun-u Mühimme”, “İstanbul’da”, “İntigad-ı Matbuat”,
“İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 19: 1 Mart 1324 (14 Mart 1909): “Millet mi Haklı,
Politikacılar mı?”, “Şuun-u Mühimme”, “Binbir Gice”, “Mebusan”,
“İntigad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 20: 2 Mart 1324 (15 Mart 1909): “Fırka Münazatının Esbabı Hakikiyesi”, “Binbir Gice”, “Şuun-u Mühimme”, “İntigad-ı Matbuat”,
“Son Saat, Telgraflar ve Havadis” “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 21: 3 Mart 1325 (16 Mart 1909): “KadirşinaslıkNankörlük”, “Şuun-u Mühimme”, “Binbir Gice”, “Vesaik”, “Mebusan”,
“İntikad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 22: 4 Mart 1325 (17 Mart 1909): “Ümid-i İstikbal: Talebe-i
Osmaniye”, “Binbir Gice”, “İntikad-ı Matbuat”, “Mebusan”.
Numara 23: 5 Mart 1325 (18 Mart 1909): “Ser İnkılab ve
A’zamımız”, “Binbir Gice”, “Şuunu-u Mühimme”, “İntikad-ı Matbuat”,
“Mebusan”.
Numara 24: 6 Mart 1325 (19 Mart 1909): “İttihad ve Terakki
Cemiyeti”, “Fezleke-i Siyasiye”, “Binbir Gice”, “Vesaik”, “Mebusan”,
“Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 25: 7 Mart 1325 (20 Mart 1909): “Islahat-a Doğru: Asayiş”,
“Şuunu-u Mühimme”, “Binbir Gice”, “Vesaik”, “Son Saat, Telgraflar ve
Havadis”, “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 26: 8 Mart 1325 (21 Mart 1909): “Muhterem Siper-i Sâika
İdaresine”, “Binbir Gice”, “Islahata Doğru”, “Şuun-u Mühimme”,
“Vesaik”, “İntikad-ı Matbuat”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”, “İki Üç
Satırlık Havadis”.
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Numara 27: 9 Mart 1325 (22 Mart 1909): “Hamiyet ve Vataniye”,
“Binbir Gice”, “Şuun-u Mühimme”, “İntikad-ı Matbuat”, “Mebusan”, “İki
Üç Satırlık Havadis”.
Numara 28: 10 Mart 1325 (23 Mart 1909): “Girid”, “Binbir Gice”,
“Cezire Vakası”,“Vesaik”, “İntikad-ı Matbuat”, “Mebusan”, “İki Üç
Satırlık Havadis”.
Numara 29: 11 Mart 1325 (24 Mart 1909): “Şanlı Ordumuz”, “Binbir
Gice”, “Mebusan”, “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 30: 12 Mart 1325 (25 Mart 1909): “Vazife-Fedakârlık”,
“Binbir Gice”, “Şuun”, “Vesaik”, “İntikad-ı Matbuat”, “Son Saat,
Telgraflar ve Havadis”, “İki Üç Satırlık Havadis”.
Numara 31: 13 Mart 1325 (26 Mart 1909): “Şekavet-i Matbuat”,
“Binbir Gice”, “Murad Bey’e”, “Mebusan”, “İntikad-ı Matbuat”, “İki Üç
Satırlık Havadis”.
Numara 32: 14 Mart 1325 (27 Mart 1909): “İçtimai Yaralarımızdan:
Ma’durin-i Siyasiye”, “Ahval-i Hazıra-ı Şuun-u Mühimme”, “Son Saat,
Telgraflar ve Havadis”.
Numara 33: 15 Mart 1325 (28 Mart 1909): “Allah Encamını Hayır
Getire”, “Mebusan”, “Eğlenceli Sütunlarımız”.
Numara 34: 16 Mart 1325 (29 Mart 1909): “Salah ve Fesad”,
“Mebusan”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 35: 17 Mart 1325 (30 Mart 1909): “Biraz Düşünelim”,
“Şuun”, “Açık Mektub”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 36: 18 Mart 1325 (31 Mart 1909): Âlem Nasıl Çalışıyor, Biz
Nasıl Çalışıyoruz”, “Şuun-u Mühimme”, “Mebusan”, “Son Saat,
Telgraflar ve Havadis”.
Numara 37: 19 Mart 1325 (1 Nisan 1909): “Son Hücum”, “Meclis-i
Mebusan”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 38: Daha önce yayımlanmış bir sayının tekrarı.
Numara 39: 21 Mart 1325 (3 Nisan 1909): “İttihad, Tarih ve
Muhabbet-i Vataniye”, “Serbestinin Eracifi ve Samsun Vakası”, “Son
Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 40: 22 Mart 1325 (4 Nisan 1909): “Cemiyet-i Hafiye mi?
Celiye mi?”, “Şuun”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 41: 23 Mart 1325 (5 Nisan 1909): “Muhterem İstanbul
Müntehib-i Sanilerine”, “İstanbul, Taşra”, “Askere Birkaç Söz”, “Son
Saat, Telgraflar ve Havadis”.
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Numara 42: 24 Mart 1325 (6 Nisan 1909): “Dünkü İntibahın
Neticesi”, “Şuun”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 43: 25 Mart 1325 (7 Nisan 1909): “Mersiye”, “Şuun”,
“Mebusan”, “Meşher”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 44: 26 Mart 1325 (8 Nisan 1909): “Taşralarda Fırkalar”,
”Şuun”, “Mebusan”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 45: 27 Mart 1325 (9 Nisan 1909): “Hep Kusur İdiyoruz!”,
“Şuun”, “Mebusan”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 46: 28 Mart 1325 (10 Nisan 1909): “Hataları Tamir İdelim”,
“Şuun”, “Son Saat, Telgraflar ve Havadis”.
Numara 47: 29 Mart 1325 (11 Nisan 1909): “Ahrar Mesleklerini
Tasrih İtmelidir”, “Mesail-i Hazıra”, “Şuun”, “Son Saat, Telgraflar ve
Havadis”.
Numara 48: 30 Mart 1325 (12 Nisan 1909): “Kim İlan-ı Harb İtdi,
Kim Teklif-i Müsalihe İdiyor?”, “Şuun”, “Hâlâ mı Anlamıyoruz”,
“Meclis-i Mebusan-ı Osmaniyede Müteşekkil İttihad ve Terakki Fırkasının
Nizamname-i Dâhiliyesi”, “Osmanlı İttihad ve Terakki Fırkasının
Programı”.
Numara 49: 31 Mart 1325 (“13 Nisan 1909): “Hak ve Hakikat”,
“Şuun”, “Meşher”, “Siper-i Sâika Gazetesine”, “Amerika Mektubu”, “Son
Saat, Telgraflar ve Havadis”.
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* Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye, e-mail: gokselgoker@gmail.com
Orcid ID: 0000-0002-5794-1122
**Fırat Üniversitesi, Elazığ-Türkiye, e-mail: neslihanyucesoy@gmail.com
Orcid ID: 0000-0002-8294-8916
1. Giriş: Fassbinder ve Toplumun Ötekileri
Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) Yeni Alman Sinemasının en
önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Ülke sinemasının uluslararası
üne kavuşmasında önemli bir yere sahip olan Yeni Alman Sineması ve
yönetmenlerinin, temsil ettiği ülkenin lekeli geçmişiyle hesaplaşma gayreti
içerisinde olduğu belirtilmektedir (Kaes, 2008: 692). II. Dünya Savaşı
sonrasında doğan ve savaş sonrası Almanya’nın yeniden yapılanma sürecinde
yetişen Fassbinder’in de geçmişle hesaplaşma ve Alman toplumunu eleştirme
misyonunu filmlerinde uyguladığı görülür.
Savaş sonrasında yeniden yapılanan ve hızla toplumsal refaha kavuşan bir
Alman toplumu oluşur, fakat Fassbinder, bu refah toplumunun görünmeyen
yüzünü açığa çıkarmaya çalışır: “Eşcinseller, fahişeler, göçmen işçiler, her
türden başarısız ve kabul görmeyen insanlar” (Chansel, 2003: 135) yani
toplumun çeşitli ötekileri onun sinemasının ana karakterleri haline dönüşür.
Örneğin Faustrecht der Freiheit (1975) filminde alt-sınıf bir eşcinsel olan
Franz, Handler der vier Jahreszeiten’de (1972) seyyar satıcı Hans, Batı
Almanya Üçlemesi olarak anılan Die Ehe der Maria Braun (1979), Lola
(1981) ve Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982) filmlerinde ezilen ve
hayata tutunmaya çalışan kadınlar, In einem Jahr mit 13 Monden’de (1978)
cinsiyet değiştiren Elvira, Querelle’de (1982) eşcinseller, Fassbinder
sinemasının olmazsa olmaz ötekileridir.
Filmlerinde aşk, evlilik ve aile gibi konular sıkça tekrar eden temalardır.
Ancak bu temaların; sınıfsal, politik, ekonomik ve yabancı düşmanlığı gibi
bağlamsal koşulların üzerine inşa edildiği görülmektedir. Mungan’ın ifade
ettiği gibi Fassbinder, filmlerinde burjuva değerler dünyası ile
hesaplaşmaktadır ve hangi tür aşkı anlatırsa anlatsın, aşkın sınıfsallığı
vurgulanmaktadır. Bu anlamda aşk ilişkileri sınıf ilişkilerinin bir nesnesi
olarak hikâyede yer almaktadır (2007: 236). Toplumun geneliyle ve normallik
kalıplarıyla uzlaşmayan her türlü Öteki’nin sınıfsal ve ekonomi-politik bir
zeminde ortaya çıktığı görülür. Ancak kesin bir uzlaşmazlık ilkesinden söz
edilemez; ekonomik çıkarların örtüştüğü koşullarda, marjinal gruplara karşı
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sahte, geçici ve çıkarcı bir ilişki stratejisinin geliştirildiği anlaşılmaktadır.
Böylelikle dışlanan, ötekileştirilen toplumsal grupların karşısında iki yüzlü,
çıkarcı bir Alman toplumu resmedilir.
Bu yaklaşım Fassbinder’in çoğu filminde tekrar etmektedir. Faustrecht der
Freiheit’te (1975) üst-sınıf bir eşcinsel olan Eugen’in Franz’a olan sevgisi
ekonomik çıkarlar üzerine kuruludur. Katzelmacher’de (1969) ev sahibesinin
Yorgos’a iyi davranmasının tek nedeni, aldığı yüksek kira ücretidir ya da
Angst Essen Seele Auf’ta (1974) Ali’nin zaman zaman karşılaştığı iyi
davranışların arka planında çoğu zaman maddi çıkarlar bulunmaktadır. Bu
nedenle toplumun marjinal olarak kabul ettiği kişiler, filmlerde gerçek bir
toplumsal ilişkiyle, sevgiyle ve toplumsal kabulle karşılaşmaz, hiçbir zaman
mutluluğa erişemez. Filmlerin sonunda karakterler genellikle üzülürler,
hastalanırlar ya da intihar ederler. Bütün bunlar ışığında Fassbinder’in
perdeye yansıttığı hayat, Ötekiler için oldukça umutsuz ve kötümserdir.
Yeni Alman Sinemasında olduğu gibi Fassbinder’in filmlerinde de
“baskıcı güç ilişkileri ve bağımlılıkları, melodramatik duygular, talihsizlikler,
açmazlar ve çoğu kez intiharla sonuçlanan durumlar” (Kaes, 2008: 696) ele
alınır. Oldukça kişiselleştirilebilir hikayeler olsa da karakterlerin yaşadıkları
talihsizlikler, onun filmlerinde daha geniş bağlamlarıyla işlenir; politik,
toplumsal ve sınıfsal sorunların bir semptomu olarak ortaya çıkar. İnce ve
İlbuğa’nın da dikkat çektiği bir konu olarak (2019: 9) Fassbinder’deki Öteki
sorunu, homojen, bütünleşmiş, dayanışma içerisinde olan bir Öteki
varoluşuna işaret etmez. Ötekilerin arasında da normallik ve marjinallik
eğrisinde “daha öteki” olarak kabul edilebilecek taraflar bulunmaktadır.
Ötekiler, hem kendilerini dışlayan, “normal” insanlardan oluşan toplumla
iktidar/güç dengesizliğine dayalı bir ilişkiyi tecrübe eder; hem de Ötekiler
çeşitliliği içerisinde en altta olma, dışlanma, sömürü ve aşağılanma pratikleri
güç ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.
Yönetmenin marjinal gruplara olan ilgisi; eşcinseller, kadınlar, alt-sınıflar
ve bunun gibi diğer gruplarla sınırlı kalmamış, Katzelmacher (1969) ve Angst
Essen Seele Auf (1974) filmlerinde göçmen/yabancı işçi sorununa da
yönelmiştir. Bu filmlerin ortak yönü, yabancı işçi konusunu ele almasıdır.
Diğer taraftan filmler, filmografik açıdan önemli bir farklılığa da işaret
etmektedir. Yönetmenin ilk filmlerinde Brechtyen tiyatro ve Godardyen
sinemanın izleri oldukça görünürdür. Katzelmacher (1969) bu izlerin
görüldüğü ilk filmlerden biri olması bakımından önemlidir. Sonraki
filmlerinde Hollywood tarzı melodramdan, özellikle de Douglas Sirk’in
melodram anlayışından etkilenmiştir. Angst Essen Seele Auf (1974) filmi de
bu melodram eğilimlerinin bir sonucu ve Sirk’in All That Heaven Allows
(1955) filminin bir çeşit uyarlaması olarak ortaya çıkmıştır. Pflaum’a göre
Fassbinder, melodram ile gerçekçiliği bağdaştırarak imkânsız denileni
başarmıştır (1993: 23). Ancak bu tür bir melodram, anti-melodram olarak
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kabul edilir. Çünkü izleyiciyi duygusal olarak tatmin edecek bir mutlu son
(Akbulut, 2005: 46) filmlerinde hiçbir zaman öngörülmemektedir.
2. Filmlerin Öyküsü ve Çözümleme Yöntemi
Bu metinde hem savaş sonrası Almanya’daki göçmen sorununa hem de
yabancıyla birlikte yaşama deneyimine ve yabancıların maruz kaldıkları
toplumsal ilişki biçimlerine odaklanan Katzelmacher (1969) ve Angst Essen
Seele Auf (Korku Ruhu Kemirir, 1974) filmlerinin karşılaştırmalı analizi
yapılmaktadır. Yunanistanlı göçmen işçi Yorgos ile Faslı göçmen işçi Ali’nin
Alman toplumundaki yabancılık deneyimi, toplumun yabancılar üzerinde
kurduğu tahakküm ilişkileri, dışlanma ve aşağılanma süreçleri betimsel bir
analizle açıklığa kavuşturulmaktadır.
Katzelmacher (1969), bir grup gencin durgun, diyalogdan uzak ve para
kazanma amacıyla şekillenen marjinal yaşamlarına Yunanistanlı Yorgos’un
dahil olması sonrasında ortaya çıkan gelişmeleri anlatmaktadır. Yorgos,
gençlerin yaşamına bir hareketlilik ve merak getirir. Ancak olaylar geliştikçe
dedikodular mahallede yayılır ve Yorgos bir nefret nesnesine dönüşür.
Angst Essen Seele Auf (1974) ise Faslı göçmen işçi Ali ile orta yaşın
üzerinde, eşini kaybetmiş, yetişkin çocukları olan Alman Emmi’nin aşkını ve
evliliğini hikayeleştiren bir filmdir. Yağmurlu bir akşamda yabancıların
müdavimi olduğu bir bara sığınan Emmi, Ali ile burada tanışır. Geceyi
Emmi’nin evinde geçiren çift, sonrasında görüşmeye devam eder ve evlenme
kararı alır. Ali ile Emmi’nin evliliği toplumsal çevreden tepki toplar.
Emmi’nin çocukları bu durumu kabullenmez. Komşular, çalışma arkadaşları,
mahalleli ve esnaf Ali’ye karşı ırkçı yaklaşımlar sergiler. Emmi de bir
yabancıyla evlenmenin bedeli olarak hakaretlere maruz kalır ve toplumsal
çevreden dışlanır.
Katzelmacher (1969) ve Angst Essen Seele Auf (1974) filmleri göçmen
işçi, yabancı ve dışlanma konularını ele alması bakımından içerisinde birçok
sosyolojik probleme işaret etmektedir. Özellikle göçmen sineması
çerçevesinde değerlendirildiğinde, göçmenlerin ev sahibi toplumda
yaşadıkları problemleri ve karşılaştıkları dışlanma pratiklerini göstermesi
bakımından, filmlerin konuyla ilgili toplumsal bir veri kaynağına dönüştüğü
görülmektedir. Diğer taraftan Almanya’nın tarihsel olarak yaşadığı Nazi
deneyiminin ve toplumda artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının savaş
sonrası dönemde de etkilerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu anlamda
filmlerin çözümlenmesinde; tarihsel ve toplumsal koşulları dikkate alan ve
filmleri toplumsal gerçeklikle ilişkili bir tür veri kaynağı olarak değerlendiren
sosyolojik perspektif kullanılmaktadır.
Sosyolojik eleştiri anlayışının temelinde filmlerin sınıf, ırk, cinsiyet ya da
ulus gibi eksenler etrafında değerlendirilmesi bulunmaktadır (Özden, 2014:
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154). Bu bağlamda sosyoloji disiplini içerisinde temel araştırma konularının
ve sosyolojik terminolojinin, film çözümlemelerinde birer enstrüman olarak
kullanıldığı görülmektedir. Berger’in örnek verdiği bu kavramlar içerisinde
(2018: 101-115) yabancılaşma, kültür, sapkınlık, etnik köken, marjinalleşme,
ırk, seks, cinsiyet ve statü ön plana çıkmaktadır. Toplumsal yaşamın inceleme
alanı olarak sosyolojide yer edinen bu kavramlar, film çözümlemelerinde de
incelenen sosyolojik alanlara karşılık gelmektedir. Sosyolojik eleştiri büyük
ölçüde betimleyici (Özden, 2014: 157) ve ideolojik, Marksist,
göstergebilimsel yaklaşımlardan da yararlanan (Kabadayı, 2013: 57) bir
çözümleme türüdür.
Sinema ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi sosyal teoriden hareketle açıklayan
Diken ve Laustsen’e göre (2010: 21) “diyalektik açıdan bakıldığında sinema
hayattır ve hayat da sinemadır, ikisi de birbirinin hakikatini anlatır.” Sinema
filmleri, ortaya çıktıkları tarihsel ve toplumsal koşullardan bağımsız bir
şekilde değerlendirilemez. Her bir film, içinde yaşadığı toplumun ve tarihsel
koşulların gerçekliğinden, kaygılarından, korkularından, ümitlerinden ve
mutluluklarından az ya da çok beslenir. Böylelikle sinema filmleri, kişisel ve
sanatsal bir ürün olduğu kadar; sosyal yapı ve ilişkilerin ortaya koyduğu bir
toplumsal ürüne dönüşür. Hatta Zizek’in tespitinde olduğu gibi (2010: 15)
filmler, yalan söylerken bile toplumsal yapının içerisinden konuşur.
Fassbinder’in gerçekçi melodram anlayışı da filmlerinin toplumsal
gerçeklikle kurduğu bağı ortaya koymaktadır.
Katzelmacher (1969) ve Angst Essen Seele Auf (1974) filmleri de bu
çerçevede Almanya’nın göçmen işçi ve yabancılarla birlikte yaşama
deneyimini ele alması bakımından, günümüzde de hâlâ etkileri süren bir
toplumsal fenomene işaret eder. Elbette ki “ötekilerin yönetmeni” olarak
anılan Fassbinder’in kişisel deneyimleri, marjinal gruplara ilişkin genel bakış
açısı ve savaş sonrası Alman toplumuyla yüzleşme çabası, göçmen işçi
sorunun içeriğini de büyük oranda etkilemektedir. Diğer taraftan Almanya’nın
göç sosyolojisi bakımından zengin bir sosyolojik saha olması nedeniyle,
filmlerin çekildiği dönemlerde yapılan ve günümüze dek uzanan sosyolojik
araştırmalar da Fassbinder’in ortaya koyduğu gerçekliği pekiştirmektedir.
Bu anlamda çözümlemede; yabancı, göçmen, ırkçılık, cinselleştirme,
toplumsal ilişki, kültür, grup dinamikleri, dışlanma, sözlü ve fiziki şiddet gibi
sosyolojik kavramların izi sürülerek, Almanya’daki göçmen/yabancı işçi
sorununa Fassbinder’in penceresinden karşılaştırmalı bir değerlendirme
yapılmaktadır.
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3. Sahne Işıkları: Yabancının Toplumsala Girişi
“Kurban başka yerden gelen biridir,
damgalı bir yabancıdır. Sonunda linç
edileceği bir şenliğe davet edilir” (Girard,
2005: 45).

Katzelmacher’in Yunanistanlı Yorgos’u ve Angst Essen Seele Auf’un Faslı
Ali’si bir göçmen işçi ve yabancı olarak hem çeşitli benzerliklere sahiptir hem
de kimi durumlarda etnik özellikleri nedeniyle birbirinden farklıdır.
Fassbinder’in göçmen işçi problemini ele aldığı bu filmler esas alındığında,
etnik farklılıklarına rağmen Yorgos ile Ali’yi belirli bir zeminde inşa eden en
temel olgu, yabancının tarih dışı varoluşudur. Nitekim her iki filmde de
yabancı ya birden çıkagelen (Yorgos) ya da halihazırda orada bulunan, ancak
zorunlu bir koşulda karşılaşılan (Ali) bir toplumsal figüre işaret eder.
Fassbinder’in bu bağlamda yabancıyı ev sahibi toplumun bakış açısından
hareketle anlatının içerisinde yerleştirdiği görülmektedir. Yabancı, ev sahibi
topluma benzemeyen, toplumsala sonradan eklemlenen bir kişi olarak tecrübe
edilir.
Sosyolojik olarak bir grubu inşa eden en önemli özelliklerden biri tarihsel
bir deneyim alanı içerisinde grup üyelerinin ortak, bilinen ve aşina olunan bir
düzene ve kurallar bütününe sahip olmasıdır. Grubun bu iç dinamikleri, grup
içi ve dışı ayrımının yapılmasını ve ayrıca grup dışı olanın tanımlanmasını
beraberinde getirmektedir. Yabancı bu noktada belirginleşerek; grup dışı (ve
ayrıca toplum dışı, kültür dışı, etnisite dışı vb. gibi) bir tip olarak toplumsalın
içerisinde var olmaktadır. Yabancı her şeyden önce tanınmayan bir toplumsal
formasyonun üyesi olarak değerlendirilir, bu yönüyle de başka bir aidiyet
örüntüsüne sahiptir. Schütz’e göre yabancı, bir gruba yeni gelen olarak
yaklaşır, grubun yabancıya karşı bakış açısı ise onun tarihi olmayan biri olarak
algılanmasıdır. Diğer taraftan grubun sahip olduğu kültürel örüntüler, yabancı
için bir sığınak olmanın aksine bir macera alanı ve hatta üstesinden gelmesi
gereken sorunlu bir alana işaret etmektedir (2016: 50). Yabancının tarihin
belirli bir anında toplumsala giriş yapması, onun geride bıraktığı koşulların da
işlevsizleşmesine, önemini kaybetmesine ve hatta geçmişin, hatıraların birer
nostaljiye dönüşmesine neden olur. Ali’nin ve Yorgos’un geçmişini ve
kökenini sık sık hatırlaması, çevresindeki Almanlara ailelerinden ve
ülkelerinden bahsetmesi, ev sahibi toplumun onlara karşı geliştirdiği
tarihsizleştirme pratiğine karşı bir direnç mekanizması işlevi görür.
Köksüzlüğün vurgulandığı ya da kökenlerin yok sayıldığı bir toplumsal
dinamik içerisinde; bütün diğer kültürlerden, toplumlardan gelen herkes bir
yabancı, dolayısıyla bir ötekidir. Bireyin her şeyden önce ötekiye
dönüştürülmesi ve genellenebilir bir yabancı skalası içerisinde
değerlendirilmesi gerekmektedir. Fassbinder’in sunduğu anlatı içerisinden de
anlaşılacağı üzere Ali, yabancı olmanın dışında aslında bir “hiç kimse”dir. Bu
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olgunun vurgulanmasında ve temsilinde, yönetmenin isimlerden faydalandığı
görülmektedir. Bir anekdot olarak belirtmek gerekirse, Angst Essen Seele Auf
filmi için ilk olarak “Tüm Türklerin Adı Ali’dir” (Pflaum, 1993: 28) ismi
düşünülmüştür. Angst Essen Seele Auf filminde göçmen işçinin adı Ali
değildir, ancak herkes ona Ali demektedir. Asıl ismi ise kökenleri, geçmişi
hakkında bilgi verir: El Hedi Ben Salem Mübarek Muhammet Mustafa. Ali
genelleştirilebilir bir “damga” olarak; yabancılığı, göçmenliği, etnisiteyi, dini
inançları kendisinde bütünleyen ve yoğunlaştıran sembolik bir koda
dönüşmektedir. Ali’nin; “Herkes Ali diyor, ben de Ali oldum artık” sözleri
onun da bu genelleştirilebilir yabancı kodunu benimsediğini, toplumun onu
“çağırma” stratejisini kabul ettiğini göstermektedir. Aynı şey Yorgos için de
geçerlidir. Bu isim de Yunanistan’da en çok kullanılan erkek isimlerinden
biridir. Ali de Yorgos da Almanya’da bireysel bir kimliğe sahip değildir,
onların kimliği yabancı olmak üzerine kuruludur: “Bu nedenle yabancılar
aslında birey olarak değil, belli bir tipte yabancılar olarak algılanır” (Simmel,
2015: 153). Hatta etnik kökenleri ve milliyetleri de zamanla önemsiz bir
konuya dönüşür. Yorgos’un İtalyan olduğuna yönelik yapılan tahminlerin
yanlış olması, sonrasında Yorgos’a yönelik geliştirilen toplumsal ilişkilere
hiçbir şekilde etki etmez. Onun Yunan ya da İtalyan olması, ev sahibi toplum
için önemli değildir. Ona karşı geliştirilen aşağılayıcı davranışların nedeni
milliyeti değil, doğrudan doğruya yabancı olarak toplumsalın içerisine
konumlandırılmasıdır.
Ali ve Yorgos için asıl gerilimli toplumsal varoluşun nedeni;
tarihsizleştirilmiş bir yabancı olarak toplumsalın sınırlarını zorlaması, onu
aşmaya yönelik ilişki ağlarının içerisine dahil olmasıdır. Simmel (2015: 149)
yabancıyı, mekân ile arasındaki geçicilik/kalıcılık ilişkisi dolayımında
anlamlandırır. Ona göre yabancıyı gezginden ayıran şey, yabancının uzamsal
değişiminin bir noktadan sonra son bulması ve belirli bir mekânda artık
sabitlenmesidir. Göçmenlik olgusu etrafında değerlendirildiğinde Simmel’in
yabancı kavrayışı oldukça faydalı görünmektedir. Çünkü, ev sahibi toplum
için yabancının anlamı ve yabancıya karşı geliştirilen toplumsal ilişki
örüntüleri, yabancının mekânda sabitlenmesi, yani artık kalıcı hale gelmesi
sonucu belirginleşmektedir. Hiç kimse, “sahiplendiği” uzamdan gelip geçen
birini sorun etmeyecektir. Ancak göçmenler için durum farklıdır; çünkü
göçmenler gelip geçici değil, aksine kalıcıdır. Her ne kadar Almanya’da ilk
başta göçmen işçilere geçiciliği vurgulayan bir kavram olarak “Gastarbeiter”
(konuk işçi) denilse de Kastoryano’nun (2000: 27) vurguladığı gibi, göçmen
işçiler artık bir “Ausländer” yani yabancıdır, çünkü yerleşiktir. Konuk işçi
tanımlamasının politik bir söylem olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Ev
sahibi toplum açısından yabancıyı tahammül edilebilir ve tolere edilebilir
kılan düşüncenin de gelip geçicilik vurgusuna sahip bu politik söylem
tarafından şekillendiği görülür. Yabancının asıl sorun olarak değerlendirildiği
moment, onun artık mekânda kalıcı olduğu algısına denk düştüğü andır.
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Mekânda kalıcılık salt bir mesken tutmak değil, aynı zamanda o mekânı ve
mekânda bulunan şeyleri paylaşmaktır. Böylelikle kalıcılık, bir tür mülkiyet
ilişkisini, bu da güç ve tahakküm ilişkilerini beraberinde getirir. Ali’yi ve
Yorgos’u toplumsal problem alanına taşıyan ilişki örüntüleri de burada gün
yüzüne çıkmaktadır. Yorgos’un Elisabeth’in evinde pansiyoner olarak
mahalleye yerleşmesi, Ali’nin ilişkisini ilerleterek Emmi’nin evinde kalmaya
başlaması ve nihayetinde evlenmeleri, dışlama ve aşağılanmaya dayalı esas
yabancılık deneyiminin de başlangıcını oluşturmaktadır. Nitekim Yorgos’un
linç edilmesinin ardından gençler arasında yapılan konuşmalarda “Bu olmak
zorundaydı. Sanki buraya aitmiş gibi dolanıyordu etrafta”, “Gitmeli buradan,
burada bir düzene ihtiyacımız var”, “Bizden başka hiç kimse buraya ait
değildir” düşünceleri ifade edilmiştir. Yorgos’a yönelik nefretin fiziki şiddete
dönüşmesi onun artık kalıcı görülmesi ile ilgilidir.
4. Muhayyel Yabancı: Kolektif Bilinçdışında İnşa Edilen Öteki
“Kolektif bilinçdışı beyinsel bir mirasa
bağlı değildir: Akıldışı kültürel dayatma
olarak adlandıracağım şeyin sonucudur”
(Fanon, 2020: 151).

Yabancı ile kurulan toplumsal etkileşimin anlaşılmasında yabancıya ilişkin
gelişen tahayyüllerin önemi büyüktür. Bu nedenle de filmlerde yabancıya
yönelik ortaya çıkan ilişki örüntülerinin zemininde, toplumun önceden sahip
olduğu deneyimler, kulaktan kulağa dolaşan dedikodular, önyargılar ve
stereotipler bulunmaktadır. Ali’nin ve Yorgos’un toplumsala girerken
karşılaştığı tarih dışı tutulma pratiği, tahayyülde geliştirilen bir yabancı
tipolojisiyle şekillenmektedir.
Yabancının bilinemezliği onun beraberinde getirdiği şeylerin, soyut
nitelikler sergilemesiyle ilgilidir. Yabancı, kültürel farklılıklarıyla birlikte
gelir ve bu kültürün temel dinamikleri ev sahibi toplum açısından
değerlendirildiğinde deneyim dışı bir alana ve dolayısıyla bilinemez bir
olguya dönüşmektedir. Girard’ın vurguladığı gibi ötekinde görülen şey
anomali ve anormalliktir (2005: 30). Ali ve Yorgos örneğinde olduğu gibi yeni
olmalarına rağmen, onlar hakkında önceden geliştirilmiş ve genelleştirilmiş
kanaatler ve çoğu zaman deneyim dışı muhayyel bir kavrayış toplumsal
hafızada halihazırda mevcuttur. Onlar normal-dışılığı ve kuralsızlığı temsil
etmektedir. Bu kavrayışın şekillenmesinde toplumsal yaşamın içerisinde
kurulan mekânsal ve kültürel sınırlar etkilidir.
Sennet, 1600’lü yıllarda Venedik’te Yahudilerin gettolara kapatıldığını ve
toplumla ilişkilerinin en aza indirildiğini belirtir. Bu kapatma sonucunda,
toplumun kapatılmış olanlar hakkındaki tek bilgi kaynağı, onlar hakkında
kurduğu fantezilerdir. Sonuç olarak fantezi, farklılığı kavranması imkânsız bir
ötekiliğe çevirmektedir (2014: 42). Çoğu Avrupa ülkesinde görüldüğü gibi,
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işçi göçü sonrasında göçmenlerin kentte konuşlandırıldığı alanlar, toplumun
alt-sınıflarının ve çeşitli öteki grupların halihazırda yaşadığı gettolar ya da
diğer bir ifadeyle kentin çeperinde bulunan banliyölerdir. Getto ve banliyölere
ilişkin geliştirilen anlam dünyası ise olumsuzluklar üzerine kuruludur. Suçun,
sapkınlığın, yasa dışılığın ve tehlikenin kol gezdiği bir kent mekânı olarak
gettolar, ötekileştirici ve sınır-dışılığı vurgulayan tanımlamalara konu
olmaktadır. Örneğin İtalya’da dış mahalleler, İsveç’te sorunlu bölgeler,
Brezilya’da teneke mahalleler, Arjantin’de sefalet mahalleleri (Wacquant,
2011: 11) olarak adlandırılırlar. Gettolarda olduğu gibi, bu mekânların
sakinleri de olumsuzlayıcı, çoğu zaman muhayyel ve aşırılaştırılmış bir
tanımlamaya maruz kalırlar. Göçmen işçiler birçok yerde çingene, paçavracı
takımı, deve sürücüsü, limon sıkıcısı ya da yılan yiyen adlarıyla anılırlar
(Berger ve Mohr, 2011: 107). Yabancı olarak göçmenler tarih dışı olduğu
kadar; kültür-dışı, medeniyet-dışı bir varoluşla toplumsal hafızada yer
edinmektedirler.
Fassbinder’in Yorgos’u da buna benzer bir şekilde hiper-olumsuz bir
adlandırma örneği olarak, filme de adını veren Katzelmacher kavramıyla
anlamlandırılır. Katzelmacher, Pflaum’un belirttiği bir dipnotta şu şekilde
açıklanmaktadır: “Bavyera lehçesinde, özellikle Almanya’da çalışan
yabancıları aşağılamak üzere kullanılan bir deyim. ‘Yavrulayanlar’ ya da
‘Enikleyenler’ diye çevrilebilecek bu deyimle, özellikle az gelişmiş
ülkelerden gelen insanların, çocuk yapmak dışında bir işe yaramadıkları
anlatılmak istenir” (1993: 20). Oldukça sembolik ve özgün bir kavram olarak
Katzelmacher, açık ve örtük anlamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde,
yabancıyı insan-dışı bir varoluşa doğru öteleyen ve aynı zamanda cinsellik,
üreme ve çoğalma gibi çağrışımları içerisinde barındıran bir anlam yelpazesi
sunmaktadır. Filmin bu deyimi ismine taşıması, Yorgos’un Almanlar
tarafından insan-dışı bir varlık olarak görüldüğünü vurgulamaktadır.
Ali ise Almanya’da geçirdiği süre sonucunda, Almanların onu insan olarak
görmediğinin çoktan farkına varmıştır. Emmi’yle daha ilk tanışmalarında,
dans ederken Ali’nin “Alman efendi, Arap köpek” ifadeleri Ali’nin
Almanya’da insan-dışı bir konumlandırmaya tabi tutulduğunu ve bunun
farkında olduğunu gösterir. Diğer taraftan bu tespit bir köle-efendi ilişkisinin
varlığını da ortaya koyar. Ancak Ali’yi düşündüren, uykusunu kaçıran ve
tedirgin eden şey bu tanımlama ve adlandırmanın bizatihi kendisi değil,
Ali’nin de buna ikna olmaya başlamasıdır.
Toplumsal bakış açısı kimi durumlarda o kadar baskın ve tekrar eden
yaygın bir kanaate dönüşür ki bu bakış açısının nesnesi bile kendisini yine bu
bakış açısıyla görmeye başlar. Goffman’ın damgalama teorisinde önemle
vurguladığı gibi, damgalı birey, kimliğe ilişkin toplum nelere inanıyorsa
onlara inanma eğilimindedir. Diğer taraftan damgalanan bir bireyin kendinden
nefret etmesi, kendini küçük görmesi için “normal” insanların yanında olması
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bile gerekmemektedir, bir aynayla baş başa kaldığında da bu söz konusu
olabilir (2014. 36). Goffman’ın damga kavramı, toplumda bireylerin
itibarsızlaştırılması ve gözden düşürülmesini içerimler ve itibarsızlaşma ile
gözden düşme, zamanla kişinin kendi kendine kabullendiği, içselleştirilmiş
bir pratiğe dönüşme potansiyelini taşır. Ali’nin Emmi’nin evinde geçirdiği ilk
gecede uyuyamaması, düşüncelere dalması ve sonrasında Emmi’nin yanına
giderek; “Almanya’da Araplar insan değil, önceden iyiydi ama Münih’teki
felaketten beri iyi değil. Belki de Almanlar haklı, Araplar insan değil” demesi,
Almanların yabancılar hakkındaki düşüncelerinin Ali’deki izdüşümleri ve
bunun çaresiz kabullenişinin ifadeleridir. Ali’yi düşündüren ve üzen asıl konu
da bu kabullenişin kendisidir. Tıpkı Goffman’ın tasvirinde olduğu gibi Ali,
ertesi gün uyandığında aynaya uzun uzun bakar. Ali’nin kendisini dışlaması
ve itibarsızlaştırması için artık bir ötekiye, dışarıdan bir bakışa ve başka bir
ifadeyle efendiye ihtiyacı yok gibidir. Bauman’ın da dikkat çektiği gibi,
“damgalanan kişinin öz-saygısı acı verici bir darbe alır; bu, aşağılanma ve
utancın ıstırabıyla sonuçlanır ve kendini küçümseme ile hor görmeye yol
açar” (2018: 38). Toplumun dışına itilen, itibarsızlaştırılan ve hatta daha da
ileri giderek insan-dışı bir tanımlamanın içerisine hapsedilen Ali, egemen
bakışın öğretisini kabullenerek kendine olan saygısını yitirir.
Yabancıya ilişkin geliştirilen muhayyel algının önemli bileşenlerinden biri
de Katzelmacher adlandırmasının içerisinde de çağrışımsal düzlemde bulunan
“cinsellik” vurgusu veya diğer bir ifadeyle yabancının cinselişlevleştirilmesidir. Böyle bir durumda yabancının, kültürden ve diğer bütün
insani özelliklerden arındırılarak, cinsel işlevleri olan bir bedene veya
biyolojiye indirgendiği görülmektedir. Fassbinder’in her iki göçmen
yabancısında da onları etnik farklılıklarına rağmen bütünleştiren pota, ev
sahibi toplumun onlara ilişkin geliştirdiği cinselliğe indirgenmiş bakış
açısıdır. Fanon; “beyazların çoğu için siyah, terbiye edilmemiş cinsel
içgüdüyü temsil eder” (2020: 140) der ve beyaz insanın siyah insana ilişkin
imgesel bakışını, “biyolojik-cinsel-şehvetli-genital zenci imgesi” (2020: 159)
olarak tanımlar. Almanlar tarafından da kısmen siyahi olarak değerlendirilen
Ali’nin ve bir yabancı olarak Yorgos’un toplumsaldaki varoluşunun imgesel
düzleminin cinselleştirilmiş bir bakış açısıyla inşa edildiği görülmektedir.
Filmlerde yabancıları arzulayan ve onları bir arzu nesnesine dönüştüren
kadınlar dikkat çeker, hatta kadınlar arasında bir rekabetin olduğu
söylenebilir. Fassbinder bu durumu açık bir şekilde göstermez, onun anlatım
dili, toplumun muhayyel kavrayışını yansıtacak şekildedir. Bu nedenle
yabancılar, filmlerinde bir cinsel performans öznesi olarak açıkça gösterilmez,
böylelikle bunun bir gerçeklik olmadığı, sadece fantezi düzleminde işleyen
bir algı olduğu fikri pekiştirilir.
Cinselleştirilmiş imgenin toplumsal karşılaşmalarda etkili olduğu görülür.
Örneğin Ali ile Emmi merdivenlerden çıkarken bir komşusu onları görür ve
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bir diğer komşuya gördüklerini anlatırken; “O adamla gecenin bu saatinde ne
işi var?” gibi imalı bir ifadede bulunur. Emmi’nin işyerinde kadınlar arasında
gerçekleşen bir diyalogda; “Kafalarında sadece tek şey var, kadınlar”,
“Gazeteye bakın yeter, tecavüz haberleri ile dolu”, “Tek istedikleri seks, bu
kadınlar onları sırf bu yüzden istiyor. Beyinleri sekse çalışıyor.” gibi görüşler
sıklıkla dile getirilir. Filmin içerisinde bir kırılma noktası olarak belirginleşen
başka bir sahnede Emmi’nin, evlerine gelen arkadaşlarını Ali’yle tanıştırması
ve sonrasında kadınların Ali’ye dokunması, kaslarını kontrol etmesi ve ne
kadar güçlü ve yakışıklı olduğuna yönelik söylemleri, Ali’nin biyolojik-cinsel
bir bedene indirgenmesinin açık işaretleridir.
Yorgos’da da benzer bir cinselleştirme süreci kendini gösterir. Kadınların
ilgisini çeken Yorgos’a ilişkin, ev sahibi Elizabeth ile aralarında bir ilişki
olduğuna yönelik çıkan dedikodular hem kadınları hem de erkekleri rahatsız
eder. Çünkü Yorgos diğer kadınların arzu nesnesi haline gelmiştir ve
böylelikle erkekler için de cinsel alana taşan bir güç ilişkisi ortaya
çıkmaktadır. Erkekler arasında geçen bir diyalogda hem Yorgos’un
cinselleştirilmiş yabancı kimliği hem de bu dolayımda ortaya çıkan güç
ilişkisinin izleri görülmektedir:
-Yalnız yatmasına rağmen çıplaktı
-Tamamen mi? Senin önünde mi? Nasıl gözüküyordu?
-Bizden iyi
-Nasıl iyi?
-Beden yapısı yani.
-Neresi?
-Penisi
Bu konuşmanın ardından erkekler sessizliğe bürünür ve sonrasında bara
giderler. Gunda, öyle olmadığı halde Yorgos’un cinsel saldırısına uğradığını
söyler. Bu söylenti büyüyerek erkekler arasında Yorgos’un Gunda’ya tecavüz
ettiği dedikodusuna dönüşür. Kadınlar arasında Yorgos’un Elizabeth’in
odasına gittiği ve üç saat sonra odadan yorgun bir şekilde çıktığı dedikodusu
yayılır. Bütün bu dedikodular herhangi bir gerçekliğe tekabül etmez, ancak
Yorgos’un cinselleştirilmiş imgesinin pekiştirilmesinde ve daha da ileri
boyutlara taşınmasında toplumsal bir işlevi yerine getirir. Kadınlar açısından
Yorgos, bir arzu nesnesine dönüşür, erkekler için ise artık rakip bir öznedir.
Bu nedenle erkeklerin nefreti Yorgos’un penisine yönelir ve onu hadım
etmeyi bile dile getirirler.

291

5. Toplumsal İlişkinin İki Yönü ve Toplumun İki Yüzü
“Mutlu bir topluluk yaratmak için
ödenmesi gereken bedel, çoğu zaman bir
yabancının dışlanmasıdır” (Kearney,
2012: 41).
“Yabancı olanın halinden anlamak
tehlikelidir, çünkü yabancıya dönüşme
ihtimalini içinde taşır” (Morrison, 2019:
41).

Bir yabancıyla kurulan toplumsal ilişki hem yabancı hem de “yerli”
açısından oldukça sorunlu, gerilimli ve aynı zamanda psikolojik yıkımlara
neden olabilecek etkileşimleri içerisinde barındırır. Yabancının, kamusal
alanda ortaya çıkan sınırlı etkileşimlerin ötesine geçerek, özel yaşam
alanlarında da var olmasıyla birlikte görünürlüğü ve etkileşim sıklığı artar ve
tavırlarda niteliksel dönüşümler ortaya çıkar. Yabancı imgesinin
biçimlenmesinde etkili olan unsurlardan biri olarak dilsel yetilerin yokluğu
veya eksikliği, yabancının, yabancı var oluşunu biteviye yeniden üretir. Bu
durum; yabancıyı tanımanın, işaretlemenin bir aracıdır ve onu iletişim
kurulamayan bir özneye dönüştürür. Yabancı bütün fiziksel özellikleriyle
birlikte vardır; ancak onun etkileşime kota koyan, sınır hatları çizen dilsel
yetersizliği bir tür toplumsal/anlamsal yokluğu beraberinde getirir. Nitekim
Ali’de ve daha uç noktalarda Yorgos’ta görülen dil yetersizlikleri toplumsal
çevreden uzaklaştırılmalarını ve ev sahibi toplumla aralarında sınırların ve
eşiklerin inşa edilmesi sonucunu doğurmaktadır.
Farklı kültürel arka plandan gelen kişilerin etkileşim kurmasının önündeki
tek engel elbette ki dil değildir, bunun dışında yabancılar, içine girdiği
toplumun bedensel davranış kodlarını, jest ve mimiklerini anlamaktan da
mahrumdur. Schnapper (2005: 89) etnik topluluklar arasındaki ilişkilerde
ırkın kendisinden çok asıl önemli etkenin bedensel habitus olduğunu vurgular.
Bu habitus başta giyinme, süslenme, kendini başkalarına tanıtma, beslenme
ve cinsiyetler arası görev dağılımını yaparak ortak yaşamı düzenleyen
kültürün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Kültür, her şeyden önce ve bir
dış yüzey olarak bedene kodlanmış farklılık ve özdeşlik ilişkisini
barındırmaktadır. Ali’nin siyahi olması, bedene yapılan kodlama ve bu
kodların okunmasını oldukça kolay bir hale getirmektedir. Diğer taraftan
Ali’nin giyim-kuşamı, kuskus yemeğine duyduğu özlem bir kültürel
farklılığın işaretleri olarak film anlatısı içerisinde yer alır. Ali ve Emmi’nin
nezdinde Fas ile Alman toplumunun aile kurumuna bakış açısı arasındaki
farklılıklar da kültürel farklılıkların temeli olarak kurulmaktadır. Emmi’nin
çocuklarından yalıtılmış yaşamı ve yalnızlığı Ali’nin şaşırdığı, kavrayamadığı
konuların başında gelir.
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Levi-Strauss (2016: 433-434) öteki ile karşılaşan toplumlarda iki farklı
stratejik yolun uygulandığını belirtir. Bunlardan biri “antropofaji”, diğeri ise
“antropemia”dır. Antropofaji, içererek yok etmeyi, antropemia ise dışlayarak
uzaklaştırmayı amaçlayan bir stratejidir. Bauman’nın da dikkat çektiği bir
konu olarak (2017: 156) antropofaji, yabancı unsurların yabancılıktan
kurtarılması amacını içerir. Günümüzde bu stratejinin adı asimilasyondur.
Asimilasyon, bir tür kültürel eritmedir. Yabancıları yabancı kılan özelliklerin
kaybolmasını ve hatta bizzat yabancılar tarafından bunların reddedilmelerini
amaçlayan bu stratejide, kültürel bir yok etme, köken kültürün izlerini silme
söz konusudur. Antropemia ise Bauman’ın ifadesiyle “kusmayı”, başa
çıkılamaz denli yabancı ve dışarlıklı olarak görülen ötekileri tükürüp atmayı
içerir; fiziksel temas, diyalog, toplumsal ilişki ve her türlü mal alışverişi, gıda
paylaşımı veya karşılıklı kız alıp verme engellenmiştir” (2017: 155). Her iki
strateji de yabancıya karşı geliştirilen bir toplumsal ilişki biçimini ifade
etmektedir. Almanya gibi dış göç alan bir ülkede, yabancılar hem iş gücü
anlamında ihtiyaç duyulan hem de farklılıkları nedeniyle dışlanan bir
toplumsal kategoridir. Bu durum toplumsal yaşamda da bireysel ilişkilerin
şekillenmesine etki eden bir paradokstur. Bu nedenle yabancıya karşı
geliştirilen stratejilerin, bireylerin toplumsal ilişkilerinde de görünür olduğu
kabul edilebilir.
Böylelikle Ali ve Yorgos’un Almanya’da karşılaştığı toplumsal ilişki
örüntülerinin iki farklı boyutu ortaya çıkmaktadır. Bir yanda kesin bir şekilde
yabancı ile ilişki kurmak istemeyen, onları doğrudan doğruya dışlayan ve bir
nefret ilişkisine kapı aralayan katı bireyler; diğer tarafta yabancılarla iletişim
kuran, onları anlamaya çalışan, insani taraflarını görebilen ve kısmen de olsa
yabancıları “uyuma” davet eden ılımlılar bulunmaktadır. Diğer taraftan katılık
ve ılımlılığın, zaman zaman özne tarafından değiştirilebilen toplumsal bir
konuma işaret ettiği belirtilmelidir. Ayrıca Ali’nin ve Yorgos’un kabul ve
dışlanma ekseninde salınıp duran toplumsal konumları, onları kabul eden ya
da dışlayan bireylerin sınıfsal pozisyonları ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle
Fassbinder, filmlerinde dışlananların dışlananlarla ilişkisi olarak ifade
edilebilecek ikinci bir problem alanını ortaya çıkarmaktadır.
Ali’yi kabul eden ve onunla evlenme kararı alabilen Emmi’nin sınıfsal
olarak altlarda bulunması ve hatta “temizlikçi” olduğu için utanç duyması,
bunu Ali’ye söylerken bile utanması Emmi’nin sınıfsal dışlanmışlığını ve
toplumun altlarına itilme durumunu ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Emmi
kişisel yaşamında da yalnız bırakılmış bir bireydir. Hem çocukları tarafından
yalnızlığa itilmiştir hem de ölen eşinin Polonyalı olması nedeniyle, çevresi
açısından “lekeli bir geçmişe” sahiptir. Emmi ile Ali arasında ortaya çıkan
ilişkinin alt metninde Emmi’nin yalnızlığı ve alt-sınıfsallığı oldukça
belirgindir. Emmi’yi Ali’ye yaklaştıran, onunla iletişim kurabilmesini ve
toplumsal tepkileri göze almasını sağlayan şey de budur.
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Yorgos’un Alman toplumu ile kurduğu ilişkinin özünde de bu vardır.
Dışlanan ve ötekileştirilen biri olarak göçmenlerin toplumla teması, yine alt
sınıflarda bulunan kişiler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Münih’te bir
banliyöye gelen Yorgos, geçim sıkıntısı çeken, para kazanmak için her yolu
deneyen alt-sınıf gençlerin içerisine karışır. Böylelikle göçmenler, en
alttakiler olarak, ancak toplumun alt katmanlarıyla temas kurabilir. Bauman’a
göre göçmenler daha da aşağıda, yerli sefillerin sevk edildiği ve
görevlendirildiği dibin daha da altında konumlanan, aranan o dibi temsil eder
(2018: 18). Günter Wallraff da (1986) Almanya’daki göçmen işçileri “en
alttakiler” olarak nitelendirir. Göçmen işçiler, iş yerinde bir emek sömürüsü
ile karşı karşıyadır ve sürekli çalışmak zorundadırlar. İş dışı zamanlarda ise
dışlanan bir toplumsal varlık olarak görülmektedir. Bu durum Ali’nin
söylemlerinde de kendini göstermektedir. Ancak Fassbinder, filmlerinde ne
Ali’yi ne de Yorgos’u iş ilişkileri içerisinde gösterir. Ali’nin kısa bir sahnesi
dışında yabancı işçiler iş yerinde görünmezler. Filmlerin asıl odaklandığı alan
iş yaşamında ortaya çıkan sömürü ilişkisi değil, toplumsal yaşamın içerisinde
ortaya çıkan farklı ilişki örüntüleridir.
Fassbinder, bu ilişki örüntülerinden ilki ve en yaygın olanı olarak,
yabancının insan-dışılığını ve kültürel farklılıkları dikkate alan bir bilincin
sonucu olarak dışlamayı, öfke patlamalarını ve nefreti içeren antropemiayı ön
plana çıkarır. Emmi, Ali’ye olan aşkını ilk olarak kızı ve damadına açıklar.
Bu açıklamayı ciddiye almayan kızı ve damadı, Emmi’nin espri yaptığını
düşünür. Bu durum Emmi’nin çocuklarının yabancılara karşı tavrının ilk
izlenimlerini oluşturur. Emmi ve Ali’nin evliliklerini açıkladığı sahne ise
tepkilerin yoğunlaştığı ve dışlanmanın sadece yabancıya değil aynı zamanda
onunla birlikte olan kişiye de yöneldiği bir probleme dönüşür. Emmi’nin
çocukları evliliği öğrenir öğrenmez, kısa bir sessizliğin ardından Emmi’yi
dışlayan bir tavır geliştirir. Çocuklardan biri öfkesini televizyonu tekmeleyip
kırarak gösterir, bir diğeri “Bunu yapmamalıydın, bu bir rezalet. Bir fahişenin
hayatımda yeri yok” diyerek odadan ayrılır. Emmi’nin kızı “Bu domuz
ahırından gidiyoruz” diyerek kocasıyla birlikte evden ayrılır. Yabancıya
duyulan öfkenin, yabancının yanında yer alan özneye yöneldiği bu sahnede
artık Emmi de bir yabancıya dönüşür. Morrison’un (2019: 41) hatırlattığı gibi,
toplum yabancının halinden anlamayı reddetmekte, yabancının halinden
anlayanı da dışlamaktadır. Emmi sadece çocuklarından değil, iş
arkadaşlarından da aynı tavrı görür. İş yerinde yapılan konuşmalarda Emmi
dikkate alınmaz, kimi durumlarda arkadaşları Emmi’den uzaklaşır.
Ali bir gün margarin almak için bakkala gittiğinde, bakkal, Ali ile bir dil
oyununa girişir. Bu dil oyunu, bir tür iktidar ilişkinin sonucu olarak ortaya
çıkar ve dilsel yetilerin kuvveti, toplumsal yaşamdaki güç ilişkinin bir
yansıması olarak anlam bulur. Dili iyi bilen her zaman güçlüdür. Yabancının
dilsel yetersizliği, onu dışlamanın gerekçelerinden biridir aynı zamanda.
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Ali’nin bakkaldan margarin alamadan geri dönmesi, Emmi’nin durumu
kavramasına neden olur, bakkala gösterdiği tepki sonucu, o da dışlanmayı
tecrübe eder.
Yorgos’a âşık olan Marie’nin durumu da benzer özellikler sergiler. Marie,
Yorgos’la birlikte olduğu için arkadaşları tarafından “fahişe” olarak
nitelendirilmektedir. Yine aynı şekilde Yorgos’un ev sahibi Elisabeth de ilk
başta “erkek düşkünü” bir kadın olarak mahalleli tarafından itham edilmiştir.
Ancak Elisabeth’in durumu, yabancı ile kurduğu ilişki çerçevesinde
düşünüldüğünde oldukça farklıdır. Elisabeth, yabancı işçilerin sadece iş
yaşamında ekonomik bir sömürüye uğramadıklarını, toplumsal yaşam
içerisinde de ekonomik sömürü ilişkilerinin devam ettiğini göstermesi
bakımından önemlidir. Elisabeth’in Yorgos’u evinde barındırması,
gerektiğinde onu savunması çıkarsız bir ilişki değildir. Yorgos’un “hiçbir
şeyden anlamayan” bir yabancı olarak görüldüğü ve ondan sağladıkları
yüksek kira geliri sayesinde Elisabeth tarafından kabul edilebilir bir yabancıya
dönüştüğü görülmektedir. Yabancıyla kurulan ilişkilerin çıkarcı boyutu
Fassbinder’de önemli bir yer tutmaktadır. Pflaum’un tespit ettiği gibi (1993:
49) Fassbinder’in filmlerinin leitmotiflerinden biri insani ilişkilerin satın
alınabilirliğidir. Dolayısıyla yabancı ile kurulan ilişki ekonomik bir çıkarı
içerisinde barındırdığında, yabancının toplumsaldaki yansıması da büyük
oranda değişecektir. Bu bakımdan Alman toplumunun iki yüzü, filmlerde
oldukça belirgin bir şekilde yansıtılır. Yabancı düşmanlığı her ne kadar
farklılıklar ve ahlaki değerler üzerine inşa edilse de ekonomik çıkarlar söz
konusu olduğunda yabancı, kabul ve tolere edilebilir bir figüre
dönüşmektedir.
Benzer bir tavır Emmi’nin ev sahibinde de ortaya çıkar. Komşuların
“ayaktakımı” söylemlerine karşılık ev sahibi “edepsiz bir şey göremiyorum”
diye cevap verir. Ekonomik çıkarlar söz konusu olduğunda toplumdaki
bireylerin rasyonel bir tavır takındığı görülür.
Ali ve Emmi’nin yaşadığı toplumsal baskı, giderek bir kamusal baskıya
dönüşür. Bir çay bahçesinde otururken Ali ile Emmi’ye gözlerini hiç
ayırmadan, hep birlikte bakan insanlar, Alman toplumunun yabancıya ve
onunla ilişki kuran kişiye bakışını ve nefretin dışa vuruluşunu sembolize
etmektedir. Bu zirve noktasında Ali ile Emmi tatile çıkma kararı alırlar ve
dönüşte her şeyin düzelmesini ümit ederler. Tatil dönüşü Ali ile Emmi’nin
toplumsal ilişkilerini düzenleyen kırılma noktalarından biri de çıkarları için
rasyonelleşen sosyal çevrenin davranışlarındaki değişimdir.
Tatil dönüşü Emmi ve Ali’nin karşılaştığı manzara, daha önce onları
aşağılayan ve dışlayan insanların ortaya koydukları sevecen tavırlardır.
Örneğin bakkal, “duyguları işe karıştırmamak lazım” diyerek Emmi’ye selam
verir ve ona iyi davranmaya çalışır. Çünkü Emmi iyi bir müşteridir ve müşteri
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olarak kalmalıdır. Komşular, ihtiyaçları olduğu ölçüde Emmi’ye iyi davranır.
İş arkadaşları Emmi’yle yakınlaşmaya başlar. Ali ile evlenmesini
hazmedemeyip evdeki televizyonu kıran Emmi’nin oğlu, televizyona verdiği
zarar için bir çek göndermiştir ve hemen sonrasında Emmi’den torununa
bakıcılık yapmasını ister. Bütün bunlar Scott’ın (2014: 96) tahakküm
ilişkilerini analiz ederken tespit ettiği egemene ait kamusal senaryolara
benzemektedir. Kamusal senaryoların en temel özelliklerinden biri
örtmecelerdir. Örtmeceler bir tahakküm ilişkisinde nahoş görünen birçok
konunun üstünün kapatılmasını ya da maskelenmesini ifade eder. Emmi’nin
toplumsal çevresinin iyi niyetli gösterilerinin arkasında, maskelenmiş bir
çıkar ağı ve faydacılık anlayışı vardır.
Katzelmacher’de filmin sonlarına doğru bu kamusal senaryonun, tek tek
bireylerden öte, Alman toplumuna ait olduğu ortaya konur. Elisabeth’in
Yorgos’tan küçük bir oda için 150 Mark kira aldığını öğrenen gençler,
Elisabeth’in iş anlayışını ve zekasını takdir eder. Elisabeth’in erkek arkadaşı
şu sözleriyle durumu Alman toplumuna geneller: “Bu yüzden onlara böyle
davranıyoruz. Üretimin gelişmesine yardımcı oluyorlar ve paranın ülkede
kalmasını sağlıyorlar. Düşünce bu. Bu, Almanya için.”
6. Sonuç: Zedelenen Bedenler, Örselenen Benlikler
“Mutluluk her zaman eğlenceli değildir”
(Angst Essen Seele Auf filminin epigrafı)

Foucault’nun iktidar analizinde “iktidarın olduğu yerde direnme vardır”
(2013: 71) önermesi ya da Scott’ın tahakküm ilişkileri analizinde,
Foucault’dan mülhem ortaya koyduğu anlaşılan “tahakküm ilişkileri, aynı
zamanda direniş ilişkileridir” (2014: 85) tespiti, iktidar ve tahakküm
ilişkilerinin ancak ve ancak bir direnişle karşılaştığında anlam kazanacağını
ima eder. Bu tür bir bakış açısı, yani direnişin iktidar ve tahakküm ilişkilerinde
kayıtlı olduğu ve iktidar ilişkilerinin direnişle mümkün olabileceği fikri,
direniş olanaklarına da ümitvar bir perspektif geliştirir. Film anlatıları
içerisinde de senaristlerin ve yönetmenlerin olağan bir şekilde başvurduğu
yollardan biri de bu anlayışla ortaya çıkar. Haksızlığa uğrayan, ezilen,
dışlanan, aldatılan film kahramanı; fiziksel ve psikolojik gücünü toplar,
mücadele azmiyle, direnişiyle ya da toplumsal örgütlenmesiyle kötülüklerin
üstesinden gelir, kendini kabul ettirir ve öz saygısını kazanır.
Klasik bir fantastik öyküde ya da melodramda izleyicinin görmeye alışkın
olduğu bu hikâyenin gerçekliği sunma biçimi ve izleyiciyle kurduğu bağ
tartışmalıdır. Bu hikayeler, sorunları kişiselleştirilebilir bir düzleme çekerek,
izleyicinin de karşılaştıkları sorunları bireysel çabalarıyla aşabileceğine
yönelik bir bilinç üretir. Fassbinder, bu motifi kullanmaz. Onun için ümitvar
olmaktan daha önemli olan şey, gerçekliğin kendisidir. Sorunu
kişiselleştirmeden, kişisel olarak algılanan problemlerin kaynağında
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toplumsal yapıyı, sınıfsal ilişkileri ve güç dengesizliklerini gösterir.
Böylelikle Ali’nin ve Yorgos’un yaşadığı yabancılık deneyiminin, kendilerine
özgü olmadığını; en alttakilerden en üsttekilere doğru uzanan hiyerarşik
yapının, ekonomik ilişkilerin ve kültürel hegemonyanın bir sonucu olduğunu
ortaya koyar. Ayrıca Fassbinder’in vurguladığı bir sorun olarak alttakiler
arasındaki ilişkilerin de iktidar ve tahakküm ilişkilerine dönüşmesi oldukça
önemlidir.
Ali ve Yorgos’un karşılaştıkları dışlayıcı pratikler, bedensel ve ruhsal
zedelenmeleri ve örselenmiş bir benlik algısını beraberinde getirir. Bir tür
toplumsal krizin öznesi haline gelen yabancı işçiler için bu geçici bir süreç
değildir, çünkü krize neden olan özellikleri ve toplumun bakışı değiştirilemez
nitelikler sergilemektedir. Park’ın belirttiği gibi “marjinal insanın durumunda
kriz dönemi nispeten kalıcıdır” (2016: 82). Ali’nin yıllarca yaşadığı krizin
dönüm noktalarından biri, onun sığındığı kişiden de benzer bir dışlama
sürecine maruz kalmaya başlamasıdır. Emmi’nin çevresindeki kişilere onu bir
cinsel obje olarak göstermesi, geleneksel yemeklere duyduğu özleme karşılık
vermemesi, Ali’ye çeki düzen verme çabaları egemen bakışın ve davranış
kalıplarının Emmi’deki yansımalarıdır. Ali, Emmi’den şu sözleri duyduğunda
ondan uzaklaşmaya başlar: “Almanya’da işlerin nasıl yürüdüğüne ayak
uydurman lazım. Almanlar kuskus yemiyor.” Bu sözler Emmi’nin egemen dil
içerisinden konuşmaya başlamasının bir göstergesidir. Çünkü uyuma davet,
baskın ve güçlü gruba özgü bir çağrıdır (Stonequist, 2016: 84). Diğer taraftan
bu söylemde, örtük bir şekilde de olsa Ali’nin gelenekselliğine dönük bir
aşağılama bulunmaktadır.
Fassbinder, Ali ve Emmi’nin ilişkisi üzerinden değişmesi güç sorunların
tekrar edeceğinin izlenimlerini oluşturmaktadır. Bir yabancı ile yerli
arasındaki farklılıklar, toplumsal çevrenin etkileri ve kişiler arasında ortaya
çıkan güç ilişkileri, uzlaştırılması mümkün olmayan toplumsal ilişkileri
beraberinde getirmektedir. Ali ile Emmi’nin ilişkilerini düzeltmelerine ilişkin
ortaya çıkan son umut, Ali’nin sadece ruhen değil bedenen de örselendiğinin
anlaşılmasıyla kaybolmaktadır. Ali’yi tedavi eden doktora göre, Ali yabancı
işçilerde çok sık rastlanan ve strese bağlı olarak ortaya çıkan mide ülserine
yakalanmıştır. Doktorun “Ameliyat ediyoruz, altı ay sonra yine ülser
oluyorlar” sözleri iyileşmenin imkânsızlığına işaret eder. Çünkü göçmen
işçilerin yaşadığı dışlanmaya dayalı toplumsal ilişkiler ve bunun bedende ve
ruhta yarattığı tahribat biteviye devam etmektedir.
Yorgos’un yaşadığı tekil durum ise daha çok fiziksel bir şiddetin
yabancıya yönelmesi ile ilgilidir. Yorgos, artan öfke sonucunda, “pis
komünist” söylemleriyle şekillenen, siyasallaştırılmış bir şiddete maruz kalır.
Yorgos’un cinselleştirilmiş muhayyel yabancı algısının tamamlayıcı bir
unsuru ve dönemin ruhunu yansıtan siyasal korku, “xenophobia”yı örtmeye
ve meşrulaştırmaya yarayan bir kamusal senaryo işlevi görür. Şiddet,
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uygulayanlarda kolektif bir katarsise, maruz kalanda ise zedelenen bir bedene
ve örselenen bir benlik algısına neden olur. Wilson’un belirttiği gibi (2018:
30) yabancıya göre dünya mantıklı ve düzenli bir yer değildir. Yabancının
dilsel yetersizlikleri, içerisine girdiği toplumun kültürüne uzak olması ve
toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralları bilmemesi, onda anlam verilemeyen
bir dünya algısını beraberinde getirir. Yorgos, Marie ile konuşurken; “Yorgos,
anlamamak. Anlamamak ben, bom bom. Her şey bom bom.” diyerek yaşadığı
deneyimi dahi anlamlandırmaktan uzak bir benlik profili sunar.
Fassbinder’in iki yabancısı Ali ve Yorgos, birer göçmen işçi olarak
geldikleri Almanya’da aradıkları mutluluğu bulamaz. Bunun yerine
karşılaştıkları manzara kendilerini dışlayan, hatta çoğu zaman düşmanlık
besleyen bir toplumdur. Toplumsal ilişkiler ise onların öz saygısını yitirmesi,
benliklerini örselemesi ve fiziksel/ruhsal sağlıklarını kaybetmesine neden
olacak üzüntü, endişe ve korku gibi olumsuz duygularla örülüdür. Ali’nin
Emmi’yi teselli etmek için sarf ettiği sözler Ali’nin korkuya dayalı yaşadığı
yabancılık deneyimini ve bunun sonuçlarını özetler: “Korkma, korku ruhu
kemirir.”
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1.

Giriş

En genel tanımıyla, ihtiyaç duyulanların temini veya üretimi için
gereken süreçleri destekleyen tüm eylemler olarak ifade edebileceğimiz
lojistik kavramı, diğer tüm sektörlerle olduğu gibi perakende sektörü ile de
güçlü ve bütünleşik bir bağa sahiptir. Lojistik ve perakende arasındaki bu
bağın kalitesi her iki alanın da gelişimi üzerinde belirleyici bir role sahiptir.
Perakende sektörü bir ülke ekonomisinin kalbi olarak görülmektedir.
Perakende işletmelerinin ürünlerine ya da sundukları hizmetlere olan talep,
o ülke piyasasındaki canlılık hakkında bizlere doğrudan fikir vermektedir.
Halkın refahının ve alım gücünün doğrudan yansıması perakende
sektöründe gözlemlenmektedir. Dolayısıyla perakende sektörü stratejik
açıdan büyük öneme sahiptir.
Lojistik ile entegre bir biçimde gelişimini sürdüren perakende
sektörünün bugün geldiği son noktada internet üzerinden çevrim içi ya da
çevrim dışı satış olarak tanımlayabileceğimiz e-ticaret ve e-perakendecilik
kavramları sektörün yükselen trendleri arasındadır. Türkiye’de ve dünyada
gelişimi ve büyümeyi hedefleyen perakende kuruluşları yerleşik
mağazalarının yanı sıra yatırımlarını daha çok bu alana kaydırarak
perakendeciliğin bu yeni eğiliminden olabildiğince yüksek pay alabilmek
için gelecek stratejilerini oluşturmaktadırlar.
Çalışmanın ilk bölümünde bölümde lojistik kavramı ve perakende
lojistiği kavramsal boyutta incelenmiştir. İkinci bölümde perakendeciliğin
lojistikle olan güçlü bağı anlatılmıştır. Son bölüm, Türkiye’de e-ticaret
kullanımına yönelik yapılan saha çalışması sunulmuş ve bulgular
tartışılarak sonuç ve öneriler sunulmuştur.
2.

Lojistiğin Tanımı ve Kapsamı

Lojistiğin günümüzdeki en geçerli tanımı Lojistik Yönetim Konseyi
(The Counsil of Lojistics Management: CLM) tarafından yapılmıştır.
Lojistik Yönetim Konseyi tarafından lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını

301

karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının, hammaddenin
başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik
zinciri içindeki hareketinin, etkin ve verimli bir şekilde akış ve
depolanmasının sağlanması, kontrol altına alınması ve planlanması süreci
olarak tanımlanmaktadır.
Lojistik konusunda 1960’ların başında yönetim bilimci Peter Drucker
1962 yılında "Lojistik, ekonominin karanlık anakarası ve en çok göz ardı
edilen ama geleceğin parlak iş sahası olduğunu söylemiştir. Bu söylem
lojistiğin ne kadar önemli olduğuna ve bu döneme kadar nasıl göz ardı
edildiğine dikkat çekmektedir. Bu dönemden itibaren lojistikte çok önemli
değişimler gerçekleşmiştir. 1970’li yıllar dağıtım kavramının
geliştirilmesinde önemli yıllardır. Bu büyük değişimin kaynağı, bazı
işletmelerin bir organizasyonun fonksiyonel yönetim yapısında dağıtımın
da olması gerektiğini belirlemeleridir. Ayrıca bu on yılda dağıtım
zincirinin yapı ve kontrolünde bir değişim görülmüştür. Zincirde yer alan
üreticilerin ve tedarikçilerin gücünde bir azalış, büyük perakendecilerin
gücünde ise belirgin bir artış söz konusu olmuştur. 1980’li yıllar ise
taşımacılık düzenlemelerinin olduğu, bilgi sistemleri ve iletişim
teknolojisinde hızlı gelişmelerin görüldüğü dönemdir. İşletmeler bu
dönemde lojistiğin birleştirilebilir fonksiyonları üzerinde durmuşlardır.
Lojistik yapılanmada ilk birleşme, parçalanmış lojistik faaliyetlerinin
malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak iki grupta toplanması olarak
görülür. Lojistik faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanma çabası
sonrasında ise malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım birleştirilmiş ve bu
yapı lojistik olarak adlandırılmıştır. 1990’lı yıllarda lojistik işletme içi
faaliyetlerden müşteriye ürün teslimine katkı sağlayan faaliyetleri de içine
alacak şekilde genişlemiştir. Lojistik kavramının tarihsel gelişimi Şekil
1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Lojistik kavramının tarihsel gelişimi
Bugün ise lojistik, işletme stratejilerinin önemli bir unsuru ve rekabet
avantajı sağlamanın bir gereği halini almıştır. Dünya mal ticaretindeki
büyüme, üretimin küreselleşmesi, malların müşteriye ulaşmasında zamana
dayalı rekabet lojistiğin önemini gün geçtikçe daha da arttırmaktadır. Bu
durumun bir sonucu olarak 2000’li yıllarla birlikte parçalanma ve birleşme
kısmında yer alan faaliyetlerin lojistik fonksiyonlar olarak ayrı ayrı

303

yönetilmesi yerine tüm lojistik zincirinin tek bir varlık olarak yönetilmesi
geçerlilik kazanmıştır. Gelecekte ise işletmelerin lojistikten temel
beklentileri daha verimli tedarik zincirleri ve talebe daha hızlı yanıt
verebilmek olacaktır.
Günümüzde hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olan lojistik
sektörünün ulusal ekonomide yarattığı etki, ülkelerin gelişmişlik
düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir ölçüttür. Artan dünya nüfusuna
paralel olarak büyüyen ekonomiler göz önüne alındığında lojistiğin
öneminin giderek artacağı öngörülmektedir (Çekerol, 2013, s.3).
2.1 Türkiye’deβ βLojistikβ βSektörününβ βGelişimi
Ülkemiz gerek insan kaynakları potansiyeli, gerek coğrafi konumu,
gerekse hızla iyileşmesi planlanan alt yapı imkânları ile önemli bir lojistik
merkez olma potansiyeline sahiptir. Çevresindeki 350 milyonluk nüfusa
lojistik alanda hizmet verebilecek tek ülke konumundadır (Orhan, 2003, s
95).
Türkiye’de 1980’lerde serbest pazar ekonomisi ve ihracata dayalı
büyüme stratejisi benimsenmiştir. Bu stratejiye paralel olarak lojistik
faaliyetleri gerçekleştirecek işletmelere ihtiyaç duyulmaya başlanmış ve
lojistik hizmet alanındaki talep de artmıştır.
Dünyadaki benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini
çeşitlendiren ve uzmanlaştıran Türk lojistik sektörü, 2000 yılının başına
gelindiğinde, yerli ve uluslararası şirketlerle iş birliğine giden, yurtdışı
bürolar açan hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör
haline gelmiştir.
Özellikle son 10 yıl içinde uluslararası pazarda çok ciddi bir gelişme
gösteren lojistik sektörü ile ilgili yansımalar Türkiye ekonomisinde de
görülmüş ve her geçen gün lojistik hizmetler daha fazla anılır hale
gelmiştir.
Hizmet sektörlerinden biri olan lojistik sektörünün, ülkemizde
turizmden sonra en fazla potansiyeli bünyesinde barındıran ikinci sektör
olduğu ifade edilmektedir.
Türkiye ekonomisi için, lojistik faaliyetlerin gelişmiş düzeye ulaşması
ve dünya standartlarına yaklaşmasının iki önemli yararı olacaktır. Türkiye
sahip olduğu coğrafi konumu itibariyle yakın çevresinde lojistik hizmet
verebilecek tek ülke olacaktır. Barındırdığı nüfus ve sahip olduğu büyük
ekonomi nedeniyle, lojistik hizmetlerden yararlanacak olan milli üretici ve
ihracatçı fayda sağlayacak, Türk ürünlerinin dış pazarlara erişim süre ve
maliyeti azalacaktır. Bu gelişmelerden olumlu yönde etkilenecek olan
sektörlerin başında hiç şüphe yok ki perakende sektörü gelecektir. Bu
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bilgiler ışığında perakende sektörünün gelişiminin lojistiğin gelişimiyle
doğru orantılı olarak gerçekleştiği söylenebilmektedir.
3.

Perakendecilik Kavramı

En genel tanımıyla ürün ya da hizmetleri son aşaması olan tüketiciye
ulaştırılması olarak tanımlanan perakendecilik bu bakımdan mal ya da
hizmetlerin tamamını kapsamakta olup hemen her sektörde perakendecilik
görülmektedir. Perakendecilik kavramı ile ilgili olarak literatürde çok
çeşitli tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şu
şekildedir;
Amerikan pazarlama Derneğine göre “ürün ya da hizmetlerin aile, ev
ya da kişisel amaçlı satışına yönelik belirli bir mağazada ya da mağaza
olmadan farklı şekillerde gerçekleştirilen işletme faaliyetleri olarak
tanımlanmaktadır.”
Mal ya da hizmet veren ticari amaçlar doğrultusunda kullanılmadan
tekrar satma işleminin olmaması ve sadece kişisel kullanımlara yönelik
olarak, son tüketiciye ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerin tamamı
perakendecilik olarak tanımlanır (Berman &Evans, 2001: 3).
Perakendecilik; nihai tüketicilere, onların kişisel aile ve ev kullanımı ile
ilgili ürün ve hizmetlerin satılmasını kapsayan işletme faaliyetler
bütünüdür. Arabadan tekstile, konaklamadan restoran hizmetine kadar çok
geniş bir alanı kapsayan perakendecilik dağıtım sürecinin son aşamasını
temsil etmektedir (Erdal vd. 2010, s 3)
Kavram olarak üreticiler ile tüketiciler arasında malların nakledilmesi
olarak ifade edilen perakendecilik, Türk gelir vergisi yasasına göre ise
satışı yapılabilen madde ya da malzemelerin işlenmeden ya da işlenme
sonrasında müşterilere satılması şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya
göre perakendeci işletmeler, madde ya da malzemeleri satan işletmelerdir.
Bu bakımdan değerlendirildiğinde perakendeciliğin, pazarlama zincirinin
son halkası olan tüketicilere mal ya da hizmetlerin doğrudan ulaştırılması
şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımlama kapsamında işletmelerin sunulan
malların çeşitliliği, hukuki özellikleri, büyüklük ya da küçüklükleri ya da
örgütsel yapıları perakendeci olduklarını değiştirmemektedir (İslamoğlu,
2000: 425).
İnsanlar genellikle perakendeciliği bir mağazada ürünlerin satılması
olarak bilmektedir. Ancak bunların dışında doktor muayenesi, pizza
siparişi, saç kestirmek ve otelde konaklamak gibi faaliyetlerde
perakendecilik kapsamındadır. Ayrıca perakendecilik faaliyetleri yalnızca
mağazalarda olmayıp internet üzerinden de yapılan satışlar perakendecilik
kapsamına girmektedir (Levy ve Weitz, 2004: 6).
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Geniş anlamıyla perakendecilik üretim tüketim halkasındaki son aşama
olan tüketicilere pazarlama faaliyetleri sonucunda sunulan belirli
kalitedeki ürün ve hizmetler sonucunda kar sağlanması şeklinde ifade
edilmektedir. Perakendecilikte mal ve hizmetlerin doğru zamanda, doğru
yerde ve doğru biçimde, doğru miktar ve fiyatta bulundurulmasını ifade
eder. Bu bakımdan perakendecilik mal ya da hizmetlerin doğrudan
tüketicilere pazarlanmasını sağlayan kuruluşlardır. Dolayısıyla satılan mal
ya da hizmetlerin organizasyonunda son halka olan tüketicilerin
memnuniyetleri ile ilgili pazarlama çabaları perakendeciliğin içerisindedir.
Perakendeciler, tüketicilere en yakın dağıtım kanalını temsil ettikleri
için satış sonrasında da hizmetler sağlayabilmektedir. Örnek olarak
perakendeciler kredili satış imkânları sayesinde, ürünlerle ilgili tüketicilere
bilgi vermekte ve ürün ve hizmetlerin garanti işlemlerinde tüketicilere
destek olmaktadırlar.
Perakendeciler pazarlama sürecinde tüketiciler ile toptancılar arasında
bulundukları için her iki tarafın da işini kolaylaştırmaktadır. Benzer şekilde
bulundukları konum itibarıyla pazarlama sürecinin bütün başarısı
perakendecilere
bağlıdır.
Bu
bakımdan
perakendecilerin
gerçekleştirdikleri bütün faaliyetler pazarlama sürecini hayati bir şekilde
etkilemektedir. Bu kişiler üretici, toptancı, perakendeci ve tüketicilerden
meydana gelen kanalda uyumlu iş birliğini sağlamaktadırlar (Tek ve
Demirci Orel, 2006: 8).
3.1 Perakendecilik ve Lojistik Yönetimi İlişkisi
Perakendecilikte lojistik yönetimi (doğru; karar, planlama ve
operasyonlar için); işletmelerin kendilerine rekabet avantajı ve ekonomik
değer yaratmada toplam ve entegre lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
araçlarından biri olmasının yanı sıra, ana iş hedeflerinden de biri haline
getirilmiştir. Entegre lojistik hizmetler, tedarik zincirine değer katacak tüm
hizmetlerin, müşterinin tedarikçisinden başlayan (gelen lojistik) ve
müşterinin müşterisine kadar (giden lojistik) tüm lojistik süreçlerde mal,
ürün, hizmet ve bilgi akışının bütüncül ve toptan gerçekleştirilmesi ve eş
zamanlı bilgi paylaşımı ile raporlamanın sağlanmasıdır. Perakende lojistik
hizmetler ise, yapısı itibari ile işletme, dağıtım merkezi, depo, mağaza,
satış noktası ve raflardan son tüketici yönünde mal, ürün, hizmet ve
bilginin akışının parça ve lokal gerçekleştirilmesidir. Bu özellikleri gereği,
her iki hizmet alanı birbirinin alternatifi değil birbirinin destekleyicisi
özelliği taşımaktadır.
Perakendecilik ve lojistik ürün durumu ile ilgilidir. Doğru ürünleri,
doğru zamanda, doğru yerde bulundurmak olarak nitelendirilmektedirler.
Aslında bu açıklama bir tedarik sistemi için ne kadar çaba gösterilmesi
gerektiğini ve tedarik sistemlerinin maruz kalabileceği pek çok yanlış
uygulamayı yeterince dikkate almamaktadır. Asıl yönetim becerisi,
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tüketici taleplerini kavrayıp bunun değişkenlik gösterdiği durumlara,
gerekli şekilde tepki verirken, talep edilen ürünün bulunurluğunu her
zaman sağlamaktır (Fernie ve Sparks 2004: 3)
Tüm organizasyonlarda olduğu gibi perakende mağazaların da lojistik
faaliyetlerinde üretim ve pazarlama departmanlarıyla birlikte iş birliği
yapmasını gerektiren ortak bir çalışma gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu
nedenle lojistik faaliyetlerin birbiriyle entegre edilmesi ve ortak bir
çalışmanın öğeleri olarak uyum içinde olmalarının sağlanması
gerekmektedir. Lojistik yönetimi ile ifade edilen faaliyetler; sipariş izleme,
dağıtım merkezi yönetimi, stok yönetimi, güzergâh yönetimi, taşımacılık,
koruyucu ambalajlama, kuruluş yeri seçimi, malzeme aktarımı, talep
tahmini, tersine lojistik, depo/mağaza yeri seçimi, müşteri hizmetleri
şeklindedir (Tek ve Orel 2008: 473). Perakende mağazalarda lojistiğin
aşamaları ise 4 temel süreçte ele alınmaktadır.

İlk Taşıma

Fiziksel
Depolama

Son Taşıma

Sipariş İşleme

Şekil 2. Perakende mağazalarda lojistik aşamaları

Birinci süreç ilk taşıma olarak ifade edilir. Depoya ürünün girişiyle
başlayan bu süreçte depoya girişi yapılan ürünler renk, desen, beden,
ambalaj vb. gibi çeşitli yönleriyle kontrol edilmekte, gerekli durumlarda
ayrıca mağaza etiketi vb. unsurlarla donatılmaktadırlar (Yamamoto 2013:
107). İkinci süreç olan fiziksel depolama sürecinde ürünler, niteliklerine
göre kendilerine ayrılan ilgili depo bölümlerindeki alanlara, raflara
yerleştirilmektedirler. Malzeme depolamanın teknik ve ekonomik olarak
yapılabilmesi için; ürünün cinsi, ambalajı, miktarı, kullanma durumu,
bozulma/kırılma derecelerinin ne olduğu, hacmi ve ağırlığının ne olduğu
gibi bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır (Acar ve Çakmak 2013: 93). Üçüncü
süreç ise dağıtım merkezlerinden mağazalara yapılan nakil işlemlerini
ifade eden son taşımadır. Zincir mağazalar tarafından dağıtım merkezlerine
olan talepteki artış sonucunda, bu nakil işlemleri daha da karmaşık bir yapı
haline gelmektedir (Tek ve Orel 2008: 478). Son aşama olan sipariş işleme
faaliyetleri ise, siparişin alınması ve gerekli yerlere kaydedilip işlemlerin
yapılması sürecinden meydana gelmektedir (Tek ve Orel 2008: 480).
Sipariş konusunda perakendeciler tarafından kullanılan iki model
bulunmaktadır; çekme ve itme stratejileri. Çekme ve itme stratejileri
arasında seçim yapmak genellikle duruma bağlıdır. Sık tekrarlanan
süreçlere ve standart ürünlerin iyi tanımlanmış iş akışına sahip işletmeler
sıklıkla çekme yöntemini kullanmaktadırlar. Çünkü yöntem, stokların ve
iş istasyonlarındaki çıktıların kontrolüne izin vermektedir. Uzun akış
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süreci ve uygun ölçüde doğru talep tahminleri içeren süreçlere, ortak
süreçlere sahip ürün çeşitliliğine ve ürünü uzun süre beklemeyecek
müşterilere sahip işletmeler, itme yöntemini kullanma eğilimi
göstermektedirler.
Tüm dünyada gelişen perakende sektörü ile birlikte, bu sektörde yer
alan birçok firma, pazarda tutunabilmek için, perakende lojistik hizmetleri
kendi bünyelerinde yer alan yeteneklerle (ünite, yapı, organizasyon vb.)
yürütmeye çalışmaktadır. Küresel şartlar altında çok hızlı değişen pazar
şartlarına adapte olup, rekabetçi olmak isteyen firmalar ise, asıl işlerine
odaklanarak performanslarını, kaynaklarını ve enerjilerini perakende
lojistiği faaliyetleri (taşıma, depolama, dağıtım, ambalajlama, faturalama,
tahsil etme ve geri iade vb.) ile tüketmeme eğilimi göstermeye başlamıştır.
Perakende lojistik yönetimi, satınalma, tedarikçi ilişkileri ve envanter
yönetimi ile birlikte bir süreç içerisinde değerlendirilmektedir (Erdal,
2010: 32).
Küreselleşme sürecinde ürün çeşitliliğinin artması ve ürün yaşam
döngüsünün kısalması ile beraber, tam zamanlı sevkiyat, izlenebilirlik,
emniyet, toplam görünürlük, dağıtım merkezi, depo ve mağazalar
arasındaki transferler ile satış noktaları perakende sektöründe bulunan
firmalar tarafından genelde dış kaynak (outsourcing) kullanılan
hizmetlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda dünya genelinde perakende
sektörde son beş yılda dış kaynak kullanımına (dışarıdan hizmet
sağlamaya) yönelik ciddi bir değişim ve trend gözlenmektedir. Bu trend
değişimine karşın birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde; dağıtım
merkezi ürün akış yönetimi, depo ve satış noktası arasındaki ürün akış
yönetimi, raflar arasındaki ürün akış yönetimi ile envanter ve stok kontrolü
vb. hizmetler, firmaların kendi kontrollerinde kalmasını tercih ettikleri
lojistik hizmet alanları olarak öne çıkmaktadır.
Özellikle perakende sektöründeki yerli firmalarda dış kaynak kullanım
oranı, uluslararası firmalara göre daha düşük olmakla beraber, 2008 yılı
küresel finans krizinin etkisiyle yerli firmaların da entegre lojistik hizmet
yönetimi yerine perakende lojistik hizmet yönetimine ilgi duyduğu, bu
alanda daha yoğun bir şekilde dış kaynak (outsourcing) kullanımına
yöneldiği ve bu yolla da maliyetleri düşürerek operasyonların etkinliğini
artırdığı gözlenmektedir.
Son yıllarda perakendeciler giderek artan şekilde tedarik zincirindeki
kontrollerini uzatmaktadırlar. Örneğin, tedarik zincirlerini kendi
kaynaklarıyla entegre etmek ve değerlendirmek için firma sınırlarının
dışına bakmaya başlamışlardır. İmalatçılar da üretim yönelimli
işlemlerinde olduğu kadar dağıtım, depolama ve belgelendirme gibi
faaliyetlerinde daha dinamik davranmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler;
konsolidasyonlarda artış, özel markalı ürünlerin payının artması, mağaza

308

kavramında uzmanlaşma gibi perakendecilik trendlerini zorlamaktadır. Bu
trendler geleceğe yönelik olumlu ilerleme ile birlikte perakendecilerin
lojistik işlemlerini çok daha karmaşıklaştırmaktadır. Birçok tedarik
zincirinde perakendecinin sorumluluğu giderek uzmanlaşan mağazalara
çok çeşitli malları ulaştıracak etkin lojistik faaliyetlerinin yaratılmasını
gerektirmekte ve perakende markalı ürünlerle ilgili konularda kaynak
bulma ve ürün geliştirme gibi alanlarda baskın olmasını zorunlu
kılmaktadır. Prumper vd. (2007) tarafından belirtildiği gibi satın alma
fonksiyonunda ölçek ekonomilerine dayalı çabalar tek başına yeterli
değildir. Bununla beraber lojistik faaliyetlerdeki maliyet azaltmaya dönük
çalışmalar da yönetilmelidir. Bu anlamda gerçekleştirilecek bütün
etkinlikler tedarik zinciri işlemlerinde dikkate alınacak potansiyel maliyet
azaltma yollarına destek olacaktır (Prumper vd.; 2007: Sandberg, 2011:
20). Farklı tedarikçilerden gelen ürünlerin birleştirilmesi, ulaştırılması,
depolanması ve envanter yönetimi dağıtım etkinliğinin önemli işlemlerini
oluşturmaktadır.
Tedarik zincirindeki kontrol baskınlığının uzatılması ve anahtar rekabet
unsuru olarak lojistik alanlar üzerinde artan odak perakendeci firmalar için
lojistik bilgi gereksinimlerine olan talebi de artırmaktadır (Prumper vd.,
2007; Otto ve Mensing, 2008; Sandberg, 2011: 20). Envanter yükleme
maliyetleri, taşıma maliyetleri ve toplam maliyetlerle ilişkili olan bilgi
teknolojileri maliyetleri gibi lojistikle ilgili maliyetlerin paylaşımın
yönetilmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bu nedenle üçüncü parti
lojistik hizmet sağlayıcılarından gereksinim duyulacak hizmet
yeterliliklerine olan talep giderek artacaktır (Otto ve Mensing, 2008;
Sandberg, 2011:20). Özellikle bu noktada “son kilometre lojistiği”
kavramı öne çıkmaktadır.
3.2 Son Kilometre (Last Mile) Lojistiği
Bir ürünün depo rafından müşteri kapısına kadar olan yolculuğunda,
teslimatın “Son Kilometresi” ve sürecin son adımıdır. Bu aşamada paket
sonunda alıcı kapısına varmış olur. Müşteri memnuniyeti için bir anahtar
olmanın yanı sıra, son kilometre lojistiği nakliye sürecinin hem en pahalı
hem de zaman alıcı parçasıdır.
İnternetten sipariş ettiğininiz bir paketin taşınma sürecini takip
ettiyseniz ve sonsuza kadar sürecekmiş gibi hissettiren “dağıtıma çıkarıldı”
aşamasında olduğunu gördüyseniz son kilometre taşımacılığının
verimsizliğini tecrübe etmişsiniz demektir. Bunun nedeni, sevkiyatın son
ayağının tipik olarak küçük damlalar şeklinde birden çok durak
içermesidir.
Kırsal alanlarda, belirli bir güzergâh üzerine dağılan, birbirlerinden
birkaç kilometre uzakta ve her birinde bir ya da iki paketin bırakıldığı
teslimat noktaları bulunur. Şehirlerde ise durum farklıdır; teslimat
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noktaları çok sık şekilde dağılmış durumda ve gerçekleşen her teslimat
öncesi trafik gecikmelere neden olmaktadır.
Son kilometre sorununun maliyetleri ve verimsizlikleri, perakende
satışlarında e-ticaretin giderek yaygınlaşması sonucu daha belirgin hale
gelmiştir. Bu durum, teslimatta her gün gecikme yaşanmasına ve artan
müşteri beklentilerinin karşılanamamasına neden olmaktadır.
Son Kilometre Lojistiği, toplam nakliye maliyetinin %53’üne karşılık
gelmektedir. Ayrıca, “ücretsiz gönderim” ‘in giderek yaygınlaşmasıyla
birlikte müşteriler, teslimat ücretini ödeme konusunda daha isteksiz
duruma gelmektedir. Bu durumda müşteriler perakendecileri ve lojistik
ortaklarını bu maliyeti karşılamaya zorlamaktadırlar. Bu nedenle, yeni
teknolojilerin uygulanması ve süreç iyileştirmelerinin desteklenmesi son
kilometre
lojistiği
için
büyük
önem
arz
etmektedir
(https://tirport.com/blog/119/son-kilometre-lojistiginde-(last-milelogistics)-karsilasilan-zorluklar-ve-teknolojik-tasimacilik-cozumleri).
Pek çok tüketici Uber, Airbnb ve Postmates gibi dijital platformlar
aracılığıyla yerel hizmetlerden yararlanma konsepti hakkında bilgi sahibi
haline gelmiştir. Konum Tabanlı Kitle Kaynak Kullanımı
(Crowdsourcing), mobil uygulamalar kullanan tüketicilerin; kısa
yolculuklarını planlamasına, konaklanacak yer için rezervasyon
yapmasına, ofise kahve sipariş etmesine, bir televizyonun kurulumunu
yapmak için bir kişiyle anlaşmasına, özel bir kişi için çiçek sipariş
etmesine ve hatta sipariş teslimatının zamanını evden çıkmadan önceki bir
vakitte planlamasına imkân tanımaktadır.
Kitle kaynak modeli bir süredir taşımacılık, konaklama ve gıda
dağıtımında kullanılmakta ve giderek yaygınlaşmaktadır. Perakendeciler
de müşteri deneyimini geliştirmek ve son kilometre lojistiği maliyetlerini
azaltmak için bu modeli yakından takip etmektedir.
Kitle kaynak teknolojisi ile perakendeciler, lojistik ortakları ve
tüketiciler, teslimatlar için kendi imkânlarını kullanan yerel, profesyonel
olmayan kuryeler aracılığıyla doğrudan bağlantı kurabilmektedir. Bu
sayede şirketler, siparişleri müşterilere daha hızlı şekilde
ulaştırabilmektedir. Müşteriler de istedikleri zaman ve istedikleri yerde
ürünlerini teslim alabilmektedirler. İsteğe bağlı ve planlanabilen
teslimatlar yapabilme özgürlüğü, müşterilerin ikinci ve hatta üçüncü
ziyaretlere gerek kalmadan, evlerinde bulunduğu saatlerde ürünlerini
teslim alabilmesine imkân tanımaktadır.
Sektörler arasında devam eden entegrasyon ve otomasyon
çalışmalarının artmasıyla birlikte robotlar, dronlar ve sürücüsüz araçlar
tarafından gerçekleştirilen teslimatlar yakın zamanda hayatımızın bir
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parçası olabilir (https://www.businessinsider.com/last-mile-deliveryshipping-explained).
4.

E- Perakendecilikte Tüketici Tercihleri

Sürekli gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte, İnternet kullanımının
yaygınlaşması geleneksel yöntemlerle yapılan ticareti elektronik ortamlara
taşımıştır. İnternet teknolojisinin gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması
ile kullanıcılara günlük yaşamlarında birçok kolaylık sağlanırken, ticaret
açısından bakıldığı zaman firmaların tüketicilere ulaşmasında ve tanıtım
yapmasında sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Neredeyse her işlemin
bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı çağımızda alışverişleri de bilgisayar
üzerinde yapmak neredeyse kaçınılmaz olmuştur. Tablet bilgisayarlar ve
akıllı telefonların da hayatımıza girmesi ile internete neredeyse her
ortamdan bağlanabilme daha kolaylaşmıştır. İnternetin bu denli hızlı
gelişimi ve günlük yaşama getirdiği kolaylıklar da perakendecilerin de kısa
zamanda dikkatini çekmiş ve ülkemizde birçok büyük-küçük firma internet
üzerinde de satış yapmaya başlamıştır.
Bu çalışmada, internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin tercihleri
üzerinde nelerin etkili olduğu ve müşteri memnuniyeti araştırılmıştır. Bu
anlamda katılımcılara on üç adet kapalı uçlu soru yöneltilmiş olup
tümevarım yöntemiyle Türkiye e-perakende sektör ve tüketicilerinin
görüşlerine ulaşılması hedeflenmiştir.
Yapılan çalışmanın geçerlilik ve güvenirliğini sağlamak için anket
soruları hazırlanırken hedeflenen bilgiye en doğru şekilde ulaşabilecek,
katılımcıya ve anket sonucuna etki edebilecek tüm etmenlerden uzak bir
anket formu oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmada kullandığımız anket
formunun benzerleri daha önce bu alanda yapılmış olan akademik
çalışmalarda kullanılmış olup geçerliliği ve güvenirliği akademik olarak da
ispat edilmiştir. Anketin benzer çalışmalarda kullanılmış olması, araştırma
evreninin görece geniş olması ve katılımcılara internet üzerinde ulaşılmış
olması nedeniyle ayrıca bir öntest yapılmamıştır. Anket sorularının kapalı
uçlu ve öznel yoruma genel olarak kapalı olarak seçilmiş olması da
sonuçların değişkenliği açısından anketin güvenirliği ve geçerliliğini
artırmaktadır.
4.1 Ana Kütle, Örneklem ve Yöntem
Ana kütle içinde yer alan elemanlara ve elemanların sayısına ilişkin
kesin bir bilgi yoksa istatistiksel olarak tesadüfî olmasa da belirli bir örneğe
dayalı elde edilen bilgiler ışığında mevcut durum hakkında birtakım
kestirimlerde bulunabilmek amacıyla kolayda örnekleme yönteminden
yararlanılabilir (Karamustafa ve Yıldırım, 2007:66). IAB (Interactive
Advertisement Bureau) tarafından hazırlanan ve Türkiye İnternet
kullanıcısı profilini en son Haziran 2011 itibariyle gösteren rapora göre,
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İnternet alışverişi yapan kitlenin nüfusunun yaklaşık olarak 2,5 milyon
gerçek kişi olduğu ifade edilmektedir. Buna göre anket yapılması gereken
kişi sayısı yaklaşık olarak 384 olarak hesaplanmaktadır (Çoşkun, v.d 2017,
s 144). Bu çalışmada anket yapabilme olanağı sunan “Onlineanketler.com”
sitesi aracılığıyla, anket formu katılımcılara sosyal paylaşım siteleri ve
elektronik posta yoluyla ulaştırılmış ve eksiksiz olarak 384 adet anket
cevaplandırıldıktan sonra değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmada elde edilen anket sonuçlarının analizi için bilgisayar
ortamında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) V25.0
programından faydalanılmıştır. Sonuçlara ilişkin frekans ve yüzde
dağılımları ile çapraz tablolardan elde edilen veriler yorumlanmıştır. Anket
formunda kapalı uçlu soruların yanı sıra soruda verilen yargılara katılma
derecesine göre bir sıralama yapılmasına olanak veren likert ölçekli
sorulara da yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen demografik faktörler
ile diğer bazı faktörler arasındaki ilişkiler incelenmeye çalışılmıştır.
Hazırlanan anket soruları internet aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıldıktan
sonra toplanan anket verileri analiz edilmiştir. Araştırmada, tüketici
davranışını inceleyerek internet alışverişini tercih eden tüketicilerin satın
alma davranışının genel profilinin belirlenmesinde hipotez testlerinden
faydalanılmıştır. Söz konusu hipotezler şunlardır;
𝐻1 : Tüketicilerin İnternet üzerinden alışveriş yapma sıklığı ile yaşları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻2 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile cinsiyeti ile ilgili
anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻3 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile eğitim düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻4 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile gelir düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻5 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile İnternet kullanım
sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻6 : Tüketicilerin İnternet alışverişine harcadıkları miktar ile yaşları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻7 : Tüketicilerin İnternet alışverişine harcadıkları miktar ile
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻8 : Tüketicilerin bir yıl içinde İnternet alışverişine harcadıkları miktar
ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻9 : Tüketicilerin bir yıl içinde İnternet alışverişine harcadıkları miktar
ile gelir düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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𝐻10 : Tüketicilerin bir yıl içinde İnternet alışverişine harcadıkları miktar
ile İnternet kullanım sıklığı anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻11 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile
cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻12 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile yaşları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻13 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile eğitim
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻14 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile gelir
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻15 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile İnternet
kullanım sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻16 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile İnternet
üzerinden alışveriş yapma sıklığı arasında anlamlı bir ilişki vardır
𝐻17 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme nedenleri ile
harcadıkları miktar arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻18 : Tüketicilerin tercih ettiği ürünler ile memnuniyet seviyesi arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
5.

Bulgular

Araştırmaya katılan bireylere ilişkin betimsel bulgular aşağıda tablolar
halinde verilmiştir. Katılımcıların yaş değişkenine ilişkin bulguları Tablo
1.’de gösterildiği üzere %11,2’si 20 yaş ve altında olup %48,2’si 21-30 yaş
aralığında, %31’i 31-40 yaş aralığında, %7,3’ü 41-50 yaş aralığında ve
%2,3’ü ise 50 yaş ve üzerindedir.
Yaş

Frekans(n)

Yüzde (%)

20 ve altı

43

11,2

21-30

185

48,2

31-40

119

31,0

41-50

28

7,3

50 ve üzeri

9

2,3

384

100,0

Toplam

Tablo 1. Yaşa göre dağılım

Araştırmaya katılan bireylerin Tablo 2.’de gösterildiği üzere %24,5’i
ilköğretim mezunu olup %38’i lise, %14,8’i ön lisans, %17,7’si lisans ve
%4,9’u ise yüksek lisans düzeyinde eğitime sahiptir.
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Eğitim Durumu
Ilköğretim

Yüzde (%)
24,5

Frekans (n)
94

Lise

146

38,0

Ön lisans

57

14,8

Lisans

68

17,7

Yüksek lisans

19

4,9
384

Toplam

100,0

Tablo 2. Eğitim durumuna göre dağılım

Araştırmaya katılan bireylerin Tablo 3.’te gösterildiği üzere %48,4’ü
evli bireylerden oluşurken %51,6’sı ise bekâr bireylerden oluşmaktadır.
Medeni Durum

Frekans (n)

Yüzde (%)

Evli

186

48,4

Bekâr

198

51,6

Toplam

384

100,0

Tablo 3. Medeni duruma göre dağılım

Araştırmaya katılan bireylerin Tablo 4.’te gösterildiği üzere %37,8’i
kadın ve %62,2’si ise erkektir.
Cinsiyet
Kadın

Frekans (n)
145

Yüzde (%)
37,8

Erkek

239

62,2

Toplam

384

100,0

Tablo 4. Cinsiyete göre dağılım

Araştırmaya katılan bireylerin Tablo 5.’te gösterildiği üzere
%36,7’sinin aylık geliri 2000-2499 lira arasında iken, %27,1’inin aylık
geliri 2500-2999 lira arasında, %10,4’ünün aylık geliri 3000-3499 lira
arasında, %7,6’sının aylık geliri 3500-3999 lira arasında, %6,3’ünün aylık
geliri 4000-4499 lira arasında ve %12’sinin aylık geliri ise 5000 lira ve
üzerindedir.
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Aylık Gelir
2000-2499

Frekans (n)
141

Yüzde (%)
36,7

2500-2999

104

27,1

3000-3499

40

10,4

3500-3999

29

7,6

4000-4499

24

6,3

5000 ve üzeri

46

12,0

Toplam

384

100,0

Tablo 5. Aylık gelire göre dağılım

Araştırmaya katılan bireylerin Tablo 6.’da gösterildiği üzere sadece
%2,3’ü 1 yıldan az süredir internet kullanırken %15,5’i 2-5 yıldır, %32,8’i
6-9 yıldır ve %49,4’ü ise 10 yıl ve daha uzun süredir internet
kullanmaktadır.
İnternet Kullanımı

Frekans (n)

Yüzde (%)

1 yıldan az

9

2,3

2-5 yıl arası

59

15,5

6-9 yıl arası

126

32,8

10 yıl ve üzeri

190

49,4

Toplam

384

100,0

Tablo 6. Ne kadar zamandır internet kullanmaktasınız?

Araştırmaya katılan bireylerin Tablo 7.’de gösterildiği üzere %10,2’si
günde 1 saatten az süre internette bağlı kalırken %25’i 1-2 saat, %22,1’i 34 saat, %16,7’si 5-6 saat, %9,1’i 7-8 saat ve %16,9’u ise 9 saat ve daha
uzun süre internete bağlı kalmaktadır.
Süre
1 saatten az

Frekans (n)
39

Yüzde (%)
10,2

1-2 saat

96

25,0

3-4 saat

85

22,1

5-6 saat

64

16,7

7-8 saat

35

9,1

9 saat ve üzeri

65

16,9

384
100,0
Toplam
Tablo 7. Bir gün içerisinde internete bağlı kaldığınız süre ne kadardır?
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Araştırmaya katılan bireylere “Son bir yıl içerisinde internet üzerinden
alışveriş yapma sıklığınız nedir?” sorusu yöneltiğinde; Tablo 8.’de gösterildiği
üzere son bir yıl içinde internetten alışveriş yapma sıklığı %42,7’sinde 1-2
defa iken, %17,4’ünde 3-4 defa, %11,7’sinde 5-6 defa, %4,7’sinde 7-8
defa ve %23,4’ünde ise 9 ve üzerindedir cevabı alınmıştır.
Alışveriş
1-2 defa

Frekans (n)
164

Yüzde (%)
42,7

3-4 defa

67

17,4

5-6 defa

45

11,7

7-8 defa

18

4,7

9 ve üzeri

90

23,4

384
100,0
Toplam
Tablo 8. Son bir yıl içerisinde internet üzerinden alışveriş yapma sıklığınız
nedir?

Araştırmaya katılan bireylere “İnternetten alışverişte genelde hangi
ürün/hizmetleri sipariş ediyorsunuz? sorusu yöneltildiğinde; Tablo 9.’da
gösterildiği üzere %13,8’i internetten kitap-kırtasiye ürünleri sipariş
ederken, %16,4’ü elektronik eşya, %47,7’si giyim-aksesuar, %4,2’si
hediyelik eşya-çiçek, %3,4’ü mobilya-ev eşyası, %8,3’ü bilet-tatil, %1,6’sı
kozmetik ve %4,7’si market ürünlerini sipariş etmekte oldukları cevabı
alaınmıştır.
Sipariş
Kitap-kırtasiye

Frekans (n)
53

Yüzde (%)
13,8

Elektronik eşya

63

16,4

Giyim-aksesuar

183

47,7

Hediyelik eşya-çiçek

16

4,2

Mobilya-ev eşyası

13

3,4

Bilet-tatil

32

8,3

Kozmetik
Market

6

1,6

18

4,7

384
100,0
Toplam
Tablo 9. İnternetten alışverişte genelde hangi ürün/hizmetleri sipariş
ediyorsunuz?

Araştırmaya katılan bireylere “Bir yıl içerisinde internet alışverişine
harcadığınız ortalama tutar ne kadardır? sorusu yöneltildiğinde; Tablo 10.’da
gösterildiği üzere bir yıl içerisinde internetten harcadığı tutara bakıldığında
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%66,4’ü 1000 TL ve altı, %15,6’sı 1001-2000 TL arası, %7,6’sı 20013000 TL arası, %3,6’sı 3001-4000 TL arası, %1,6’sı 4001-5000 TL arası
ve %5,2’si ise 5001 TL ve daha fazla tutarda alışveriş yapmış oldukları
cevabı alınmıştır.
Tutar
1000 ve altı
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001 ve üzeri

Frekans (n)
255
60
29
14
6
20
384

Yüzde (%)
66,4
15,6
7,6
3,6
1,6
5,2
100,0

Toplam
Tablo 10. Bir yıl içerisinde internet alışverişine harcadığınız ortalama tutar ne
kadardır?

Araştırmaya katılan bireylere “İnternet alışverişini tercih etme sebebiniz
nedir?” sorusu yöneltildiğinde; Tablo 11.’de gösterildiği üzere internette
alışverişi tercih etme nedenlerine bakıldığında %16,4’ü bol seçenek
olması, %34,1’i rahatlık ve kolaylık, %14,3’ü zaman tasarrufu ve %35,2’si
ise fiyat avantajından internet alışverişini tercih etmektedir.
Tercih
Bol seçenek olması
Rahatlık ve kolaylık
Zaman tasarrufu

Frekans (n)
63
131
55

Yüzde (%)
16,4
34,1
14,3

Fiyat avantajı

135

35,2

Toplam

384

100,0

Tablo 11. İnternet alışverişini tercih etme sebebiniz nedir?

Araştırmaya katılan bireylere “İnternet alışverişi hizmet kalitesini genel
olarak nasıl buldunuz?” sorusu yöneltildiğinde; Tablo 12.’de gösterildiği üzere
internet alışverişinde hizmet kalitesini nasıl buldunuz sorusuna %4,2’si
çok kötü yanıtını verirken, %5,7’si kötü, %57,8’i orta seviye, %27,6’sı iyi
ve %4,7’si ise çok iyi cevabını vermiştir. Burada dikkat çeken nokta
Türkiye’de e-ticaret deneyimi yaşayan insanların %60’a yakınının
beklentilerinin karşılanamadığıdır. Bu bulgu, e-perakendecilik alanında
tedarik ve lojistik ağının geliştirilmesi gerekliliğini göstermektedir.
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Çok kötü
Kötü

16
22

Yüzde
(%)
4,2
5,7

Orta seviye
Iyi
Çok iyi

222
106
18

57,8
27,6
4,7

Hizmet Kalitesi

Frekans (n)

Toplam
384
100,0
Tablo 12. İnternet alışverişi hizmet kalitesini genel olarak nasıl buldunuz?

Araştırmaya katılan bireylere “Sizce Türkiye e-ticaret pazarında hangi
alanda daha fazla iyileştirme yapılmalıdır?” sorusu yöneltildiğinde; Tablo 13.’de
gösterildiği üzere %48,4’ü internet alışverişlerinde güvenlik kaygısı
duyarken %20,6’sı satış sonrası hizmet, %19’u şeffaflık ve izlenebilirlik,
%12’si ise teslimat sürelerinin çok daha fazla iyileşmesi gerektiğini
düşünmektedir.
Alan
Alışveriş güvenliği
Satış sonrası hizmet
Şeffaflık ve
izlenebilirlik
Teslimat süresi

Frekans (n)
186
79
73

Yüzde (%)
48,4
20,6
19,0

46

12,0

Toplam
384
100,0
Tablo 13. Sizce Türkiye e-ticaret pazarında hangi alanda daha fazla iyileştirme
yapılmalıdır?
Hipotezler test edildiğinde elde edilen bulgular Tablo 14’te verilmiştir.
P değeri

Hipotezler
𝐻1 : Tüketicilerin İnternet üzerinden alışveriş yapma
sıklığı ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻2 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile
cinsiyeti ile ilgili anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻3 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile
eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻4 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile
gelir düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻5 : Tüketicilerin, İnternet alışverişi yapma sıklığı ile
İnternet kullanım sıklığı arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
𝐻6 : Tüketicilerin İnternet alışverişine harcadıkları
miktar ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Kabul/
Ret

0,30

Ret

0,93

Ret

0,00

Kabul

0,00

Kabul

0,01

Kabul

0,02

Kabul

𝐻7 : Tüketicilerin İnternet alışverişine harcadıkları
miktar ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻8 : Tüketicilerin bir yıl içinde İnternet alışverişine
harcadıkları miktar ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
𝐻9 : Tüketicilerin bir yıl içinde İnternet alışverişine
harcadıkları miktar ile gelir düzeyleri arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
𝐻10 : Tüketicilerin bir yıl içinde İnternet alışverişine
harcadıkları miktar ile İnternet kullanım sıklığı anlamlı
bir ilişki vardır.
𝐻11 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
𝐻12 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile yaşları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
𝐻13 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
𝐻14 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile gelir düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
𝐻15 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile İnternet kullanım sıklığı arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
𝐻16 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile İnternet üzerinden alışveriş yapma sıklığı
arasında anlamlı bir ilişki vardır
𝐻17 : Tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenleri ile harcadıkları miktar arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
𝐻18 : Tüketicilerin tercih ettiği ürünler ile memnuniyet
seviyesi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

0,04

Kabul

0,00

Kabul

0,00

Kabul

0,00

Kabul

0,46

Ret

0,62

Ret

0,96

Ret

0,82

Ret

0,03

Kabul

0,40

Ret

0,58

Ret

0,83

Ret

6. Sonuç
Günümüzde elektronik perakende sektörü hızla gelişmektedir. Yaşam
koşullarının değişmesi ve tüketicilerin zamandan tasarruf etme
ihtiyaçlarının artması elektronik perakendeciliğin daha çok tercih
edilmesine ve hızla gelişmesine neden olmuştur. E-perakende sanal
mağazalarının geleneksel perakendecilik sektöründeki fiziksel
mağazalarına göre sahip olduğu maliyet avantajı sayesinde rekabetçi
fiyatlar sunmaktadır. Bu da tüketicilerin İnternet alışverişini tercih etme
nedenlerinin başında gelmektedir. Özellikle fiyat ve ürün kalitesi
karşılaştırabilme, ihtiyaç duyulan ürüne hemen ulaşabilme, ürün ile ilgili
yapılmış olan tüketici yorumlarına ulaşılabilmesi gibi kolaylıklar
tüketicilerin İnternet alışverişine yönelmesine neden olan en önemli
faktörler olarak belirtilebilir.

319

Araştırmadan elde edilen önemli bir sonuç, tüketicilerin internet
alışverişinde harcadıkları miktar ile cinsiyetleri arasındaki ilişkinin anlamlı
olduğudur. Erkek tüketicilerin %60’lık kısmı 1000 TL ve altında harcama
yaparken bu oran bayanlarda %75,69’dur. Bu veri bilinen yaygın kanının
aksine erkeklerin bayanlara oranla internetten daha fazla alışveriş yaptığını
göstermektedir.
Gelişen teknoloji ve yaygınlaşan İnternet alışverişi, tüketicileri İnternet
üzerinden alışveriş yapmaya teşvik etmekle birlikte, tercih edilen ürünlerde
de bir farklılık görülmesine sebep olmuştur. Bu durum tüketicilerin almak
istedikleri ürünle ilgili olarak daha çok araştırma yapabilmeleri ve
birbirleriyle etkileşimlerinin daha kolay olması ile açıklanabilir.
Yapılan bu araştırma ile birlikte İnternet alışverişini tercih eden
tüketicilerin hangi profile sahip tüketiciler tarafından ve neden tercih
edildiği ortaya konmuştur. Elde edilen bu bilgiler, elektronik perakende
firmalarına tüketicilerin satın alma davranışına göre pazarlama stratejileri
oluşturmada önemli bir karar destek aracı olacaktır. Bu elektronik
perakende hizmeti sunan sitelerin operasyonel süreçte kullandıkları
teknoloji ve deneyimlerini arttırması tüketicilerin satış öncesi ve sonrası
sunulan müşteri hizmetleri ile ilgili sıkıntılarının giderilmesine ve sektörün
büyümesine
yardımcı
olacaktır.
Aynı
zamanda,
elektronik
perakendecilerin İnternet alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi, fiziksel
mağaza ve sanal mağazaların birleştirilerek bağlarının kurulması ve
uluslararası pazarlara girme çabaları da sektörün büyümesine yardımcı
olabilecek faktörler olarak belirtilebilir.
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1. SAHANIN GENEL FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Beyşehir Gölü Havzası’nda topoğrafya, farklı yükselti özellikleri
göstermektedir. Beyşehir Gölü’nün denizden yüksekliği 1121 m olup göl
çevresindeki ilçe sınırlarıda 1120-1250 m arasındadır. Havzada 1120 ve
3000 m arsında farklı yükselti basamaklarında alanlar bulunmaktadır.
Beyşehir Gölü’nün batı bölümlerinde yükselti diğer alanlara göre daha
fazladır. Çünkü bu alanda Torosların uzantısı olarak bulunan Dedegöl
Dağları yer almaktadır (Şekil 1).
Şekil 1: Çalışma Sahasının Fiziki Haritası

Kaynak: HGK 1/100.000

1

Bu makale Beyşehir Gölü Havzasının Doğal Ortam Koşulları ve Sorunları adlı tezden
üretilmiştir.
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2.GİRİŞ
Beyşehir’den güneye Antalya’ya doğru ilerledikçe yükseltinin giderek
arttığı görülmektedir. Orta Toroslara doğru gelindiğinde iklimsel anlamda
kuzeyden gelen hava kütlelerinde yığılma olduğu görülmektedir. Bu
yığılma bitki örtüsünün gürleşmesinden anlaşılmaktadır. Seyrek olan
bitki örtüsü yükseltinin artmasıyla yerini gür bir ormana bırakarak bitki
örtüsü burada giderek gürleştiği görülmektedir. Bu da yağışın bir
yansımasıdır. Bir yerin bitki örtüsüne bakılarak o yerin iklim deseni ile
ilgili ön bir bilgi edinilebilir. Akdeniz bölümüne doğru daha ileriye
gidildikçe yükselti daha da arttığı görülmekte olup orografik bir
oluşumun olduğu, bitki örtüsünün daha da gürleştiği alanlardan
anlaşılmaktadır. Bu da dağ kuşaklarından kaynaklanmaktadır. Bu dağlar
Anamas Dağı devamı niteliğinde ve bunlarda Orta Toros’ların devamı
niteliğindedir.
3. ARAŞTIRMA SAHASININ İKLİM ELEMANLARI
3.1. Sıcaklık
Yıllık ortalama sıcaklık haritasına bakıldığında dağlık alanlardan
ovalık alanlara doğru gidildikçe, sıcaklıklarda genel anlamda bir artış
eğilimi bariz olarak göze çarpmaktadır. Yenişarbademli’nin batısında yer
alan Dedegöl Dağları’nın 2000 m’nin üstündeki yükseltilerde yıllık
ortalama sıcaklık 2-6 oC derece iken Yenişarbademli Gölyaka Köyü’nde
1000-1250 m yükselti basamağında bulunan alanda yıllık ortalama
sıcaklık 12-15 oC’ye çıkmaktadır. Sıcaklığın en yüksek olduğu sahalar;
Beyşehir Gölü’nün kuzeyi ile Şarkikaraağaç’ın güneyi arasında yer alan
Yeniköy Mevkidir. Bunun nedeni arkasında duvar gibi yükselen bir dağ
olan Kuzul Tepesi’dir. Buna bağlı olarak kuzeyden gelen soğuk sektörlü
rüzgârları engellemesi sonucu yıllık ortalama sıcaklıklarda bir yükseliş
eğilimi tespit edilmiştir. Haritanın kuzey doğusuna bakıldığında Hüyük
ilçe merkezinin kuzeyinde yer alan Sultan Dağlarında ortalama sıcaklık
2.37-6.73 oC iken dağın eteklerine doğru yükselti azaldıkça 7-9 oC’ye
çıkmaktadır. Hüyük ilçe merkezi batısı ve güneyinde ise ortalama
sıcaklık 10-10.9 oC olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Kütlevi bir
şekilde uzanan Sultan Dağları’dır. Nitekim yağış haritasında da Hüyük ve
çevresi yıllık toplam yağış bakımından havzada yer alan Yenişarbademli
dışında diğer yerleşim merkezlerine göre oldukça yüksek değerler
göstermektedir (Şekil 2).
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Şekil 2: Çalışma Sahasının Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası

Kaynak: MGM 1960-2016
Beyşehir Merkez ise yıllık ortalama sıcaklıklar bakımından havzada
diğer istasyonlara göre ılıman özellikler gösteren bir yer olarak karşımıza
çıkmaktadır. Öte yandan alüvyal bir ovada yer alan Yenişarbademli
mevkiinde yıllık ortalama sıcaklıklar, 12 ile 15 oC arasında değişmektedir
fakat batı ve güneybatıya doğru gidildikçe yükseltinin artışına bağlı
olarak yıllık ortalama sıcaklıklarda bariz düşüşler tespit edilmiştir nitekim
Yakaköy ve Yukarıyaylabel mevkilerinde yıllık ortalama sıcaklıklar 10
o
C’nin altına düşmektedir. Tüm bu şartlar orada bir mikroklima alanının
doğmasına sebebiyet vermektedir.
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Şekil 3: Çalışma Sahasının Temmuz Ayı Ortalama Sıcaklık Haritası

Kaynak: MGM 1960-2016
Beyşehir Gölü Havzası ve yakın çevresinin temmuz ve ocak ayı
ortalama sıcaklık haritaları genel olarak benzer eğilimler göstermekle
birlikte ayrıntıda bazı küçük farlılıklar mevcuttur. Bu farklılıklardan en
önemlisi haritanın güneydoğusunda yer alan Beyşehir ve Seydişehir
arasındaki alandır. Temmuz ayında aylık ortalama sıcaklık sözü edilen bu
alanda havzanın diğer bölümlerine göre yüksek değerler göstermektedir.
Bu alanda temmuz ayı ortalama sıcaklık 22-23 oC arasındadır. Ocak
ayında ise 0,55-1,67 iken Beyşehir de -0,32 - -0,55 arasında
değişmektedir ve Seydişehir’e göre daha soğuktur Şekil (3-4).
Ocak ayında aylık ortalama sıcaklık rejimi havza genelinde 1.67 oC
ile -5.43 oC arasında değişmektedir (Şekil 3). Buradan çıkarılacak en
önemli sonuç karasal özellikler ağır basan Akdeniz ardı iklimi olarak
karakterize edilebilir. Temmuz ayında ise aylık ortalama sıcaklıklar havza
genelinde 11.3 oC ile 27.1 oC arasında değişmektedir (Şekil 2). Bu durum
yine ocak ayı sıcaklık haritasında olduğu gibi karasal özellikleri daha
etkili olan Akdeniz ardı iklimini desteklemektedir.
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Şekil 4: Çalışma Sahasının Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Haritası

Kaynak: MGM 1960-2016
3.2. Yağış
Beyşehir Gölü Havzası ve yakın çevresinin yıllık ortalama yağış
haritasına bakıldığında jeomorfolojik faktörler ile klimatolojik koşulların
yağış rejimi açısından birbirleriyle sıkı ilişki içinde olduğu görülmektedir.
Yıllık ortalama yağış haritası ve jeomorfoloji haritasına bakıldığında
jeomorfolojik faktörler adeta yağış rejimi üzerinde belirleyici bir etkiye
sahiptir. Kuzeyden gelen hava kütleleri Beyşehir Gölü’nün güneyine
doğru topoğrafyanın giderek yükselmesiyle birlikte bir orografik etki
göstermektedir. Bunun için havzanın güneyinde yer alan Büyükgözet
Dağı, Manşur Dağı, Akdağ ile Huğlu ve Derebucak çevresinde bulunan
1500-2500 m dağlık alanlar da yıllık ortalama yağış 650-750 mm
arasındayken 1000-1250 m yükselti aralığında bulunan Beyşehir ve göl
kıyı çizgisi çevresinde yağış 500-600 mm arasındadır. (Şekil 4).
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Şekil 5: Çalışma Sahasının Yıllık Ortalama Yağış Haritası

Kaynak: MGM 1960-2016
Yağış değerlerine bakıldığında özellikle Yenişarbademli, Derebucak
ve Seydişehir istasyonlarında yıllık yağış miktarları havzanın diğer
bölümlerine göre yüksek değerler göstermektedir (Şekil 5). Nitekim
Erinç Sınıflaması’na göre yukarda sözü edilen bu istasyonlar yağış rejimi
açısından daha nemli bir iklime girmektedir. Yağışın doğal yansıması
olarak da bitki örtüsünde de havzanın diğer bölümlerine göre daha zengin
bir çeşitlilik görülmektedir. Bu yağış rejiminin bir diğer yansıması da
fauna üzerindedir. Bunun en güzel örneği Anamas Dağı’na yakın olan
Yeşildağ mevkiinde yer alan Leylekler Vadisi’dir. Bu alan gerek bitki
türleri açısından gerekse de hayvan türleri açısından zengindir. Bu
nedenle bu alan başta leylek olmak üzere pek çok balıkçıl göçmen kuş
türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yenişarbademli’nin güneybatısında yer
alan Anamas Dağları’nda 2500-3000 m yükselti basamağında bulunun
alanlarda yıllık ortalama yağış 700-800 mm arasında iken
Yenişarbademli merkez, Gölyaka ve Gölkonak köylerinde 1000-1250 m
yükselti basamağında yıllık ortalama yağış 550-650 mm arasındadır.
Beyşehir Gölü’nün kabaca doğu ve kuzeydoğu bölümlerinde ise yıllık
yağış miktarı Yenişarbademli, Derebucak ve Seydişehir yerleşim
merkezlerine göre daha düşük değerler göstermektedir. Nitekim
haritadaki renk dağılımı bu durumu gözler önüne sermektedir. (Şekil 5).
Haritada dikkat çeken bir diğer unsur ise birbirlerine çok yakın
mesafelerde yer alan Beyşehir Gölü’nün kuzeyindeki Yeniköy ve Çaltı
mevkileridir. Yıllık yağış miktarı Yeniköy’de 650 mm üzerinde iken
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hemen ortalama 5 km kuzeydoğusunda yer alan Çaltı mevkiinde ise yıllık
yağış miktarı 550 mm’nin altına düşmektedir. Dolayısıyla bu alan mikro
klimaya güzel bir örnek teşkil etmektedir (Şekil 5).
Genel anlamda yağış haritasında havzanın güneybatı kesimleri başta
olmak üzere batı ve güney kesimleri daha nemli bir iklime sahipken
havzanın kuzey ve özellikle kuzeydoğu kesimleri daha kurak bir iklimi
karakterize etmektedir. Bu nedenle arazi kullanımında da havzanın
özellikle kuzeydoğu kesimlerinde yer yer ekili tarım yapılırken havzanın
özellikle batı kesimlerinde (Yenişarbademli gibi) edafik faktörlerin
birleşmesi ile birlikte ticari değeri daha yüksek olan meyve tarımı gibi
dikili tarım yapılmaktadır. Yağış rejiminin arazi kullanımı üzerine
etkisine güzel bir örnek oluşturması bakımından önemlidir.
3.2.1. Yağışın Mevsimsel Dağılışı
Aşağıdaki (Şekil 21)’de gösterilen Beyşehir Gölü Havzası’nda yer
alan Beyşehir, Yenişarbademli, Hüyük, Şarkikaraağaç, Seydişehir ve
Derebucak İlçe merkezleri’ne ait yağış verilerinin mevsimsel dağılışı
havzanın sahip olduğu iklimsel patern hakkında bir fikir vermektedir
(Şekil 6).
Şekil 6: Araştırma Sahasında Yağışın Mevsimlere Göre Dağılışı

Yukarıdaki (Şekil 6)’de görüldüğü gibi havzada yer alan istasyonların
yağış eğilimine mevsimsel olarak bakıldığında en fazla yağışın kış
mevsiminde gerçekleştiği görülmektedir. Daha sonra ikinci olarak
ilkbahar mevsimi bunu son bahar mevsimi izlemekte ve yüzdelik dilime
vurulduğunda en kurak mevsim ise yaz mevsimi olarak pasta
diyagramlarda göze çarpmaktadır. Buradan çıkarılacak en önemli sonuç
havzanın iklimi yağış rejimi açısından Akdeniz ardı geçiş iklimi
özellikleri göstermektedir (Şekil 6). Bilindiği üzere Akdeniz ikliminin en
belirgin özelliği, Akdeniz de meydana gelen cephesel sistemlere bağlı
olarak en yağışlı mevsim kış mevsimidir. Dolayısıyla (Şekil 6)’de tüm
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istasyonlarda en yağışlı mevsimin kış mevsimi olarak görülmektedir.
Akdeniz’e konum olarak daha yakın olan Seydişehir yağış rejimi olarak
Akdeniz İklimi’ne daha yakın özellikler göstermektedir. Nitekim pasta
grafiklerde Seydişehir’in kış mevsimi bölümü diğer istasyonlara göre
yüksek çıkmıştır ( Şekil 6).
Şekil 7: Çalışma Sahasının Temmuz Ayı Ortalama Yağış Haritası

Kaynak: MGM 1960-2016
Temmuz ve ocak ayı aylık ortalama yağış haritaları çarpıcı bir noktayı
gözler önüne sermektedir. Temmuz ayı aylık ortalama yağış haritasında
yağışın yoğunlaştığı yer havzanın kuzey kesimindeki dağlık alan olduğu
görülmektedir. Buna karşılık ocak ayı aylık ortalama yağış haritasında ise
yağışın yoğunlaştığı yer havzanın güney kesimindeki dağlık alan olduğu
görülmektedir. Bu durumun temel nedeni havza üzerinde etkili olan başta
planeter faktör olmak üzere jeomorfolojik etkenler gösterilebilir.
Temmuz ayında Akdeniz üzerinde oluşan yüksek basınçtan dolayı kuzey
kesimlere doğru bir hava akımı meydana gelmekte ve denizden nem
toplayarak gelen hava kütlesi havzanın kuzey kesimindeki dağlık alanlara
çarparak aylık ortalama yağış değerlerini yukarılara çekmektedir (Şekil
7).
Ocak ayında havzanın güney kesiminde yer alan dağlık alanlarda
yağışın yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni ise İzlanda
alçak basıncının etki alanını aşağı enlemlere kadar genişleterek kuzey
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sektörlü hava akımlarının
kaynaklanmaktadır. (Şekil 8).

havza

üzerinde

etkili

olmasından

Şekil 8: Çalışma Sahasının Ocak Ayı Ortalama Yağış Haritası

Kaynak: MGM 1960-2016
3.3. Rüzgâr
3.3.1. Hâkim Rüzgâr Sektörü ve Yönleri
87 yıllık verilere göre (1931-2018) Beyşehir’de birinci derecede
en fazla esen rüzgâr sektörü Kuzeydoğu’dur. Bunun en önemli sebebi
dağların uzanış yönlerinin rüzgârın esiş yönünü belirlemesidir (Şekil
9).
Şekil 9: Beyşehir Rüzgâr Frekans Gülü ve Hâkim Rüzgâr Yönü
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Kaynak: MGM (1931-2018)
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4. İKLİM TİPİ
4.1. Erinç Formülü
Burada iklim tipi belirlenirken sıcaklık ve yağış gibi iki önemli
meteorolojik parametre ölçü olarak alınmış olup her ay ayrı ayrı Erinç’in
yağış müessiriyeti formülüne göre hesaplanmıştır. Bu hesaplama
sonucunda her ay kendi içinde nemlilik ve bitki örtüsü açısından
değerlendirilmiştir. Bu formül: İm= P/Tam
3.1.1. Genel Kategori
Tablo 1: Erinç Formulü
İm (yağış müessiriyeti)

Sınıf

Bitki Örtüsü

8’den küçük

Tam kurak

Çöl

8-15

Kurak

Çölümsü step

15-23

Yarı kurak

Step

23-40

Yarı nemli

Park görünümlü kuru
orman

40-55

Nemli

Nemli orman

55’den büyük

Çok nemli

Çok nemli orman

4.1.2. Beyşehir’in Erinç Sınıflandırması
Tablo 2: Beyşehir’in Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği İndisi
Aylar

Sınıf

Bitki örtüsü

Ocak

Çok nemli

Şubat

Çok nemli

Mart

Nemli

Nisan

Yarı nemli

Mayıs

Yarı nemli

Haziran

Kurak

Temmuz

Tam kurak

Ağustos

Tam kurak

Eylül

Kurak

Ekim

Yarı nemli
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Kasım

Nemli

Aralık

Çok nemli

Yıllık ortalama

Yarı nemli

Park görünümlü kuru
orman

Tablo3: Beyşehir’in Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği İndis
Değerleri
Ayla
r

1

2

3

4

5

6

7

Yağ.

70,4

53,5

47,
9

45,
4

41,
1

25,
1

8,2

9,7

Sıc.

4,5

6,2

10,
8

16,
0

20,
9

25,
3

29,
0

29,
2

İndis 187,7 103,5 53,2 34,0 23,5 11,9 3,3

8

3,9

9

1

0

1
1

1
2

topla
m

21,
1

44,
1

51,
7

79,9

498,0

25,
3

19,
3

12,
3

6,6

17,1

10,0 27,4 50,4 145,2

Tablo4: Şarkikaraağaç’ın Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği İndisi
Aylar

Sınıf

Bitki örtüsü

Ocak

Çok nemli

Şubat

Çok nemli

Mart

Nemli

Nisan

Yarı nemli

Mayıs

Yarı nemli

Haziran

Kurak

Temmuz

Kurak

Ağustos

Tam kurak

Eylül

Tam kurak

Ekim

Yarı nemli

Kasım

Nemli

Aralık

Çok nemli

Yıllık ortalama

Yarı nemli
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Park görünümlü kuru
orman

29,1

Tablo5. Şarkikaraağaç’ın Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği İndis
Değerleri
Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

topla
m

Yağ.

49
,8

43,6

44,0

50,9

43,3

29,5

18,8

10,7

10,4

43,3

51,3

72,5

468,
1

Sıc.

4,
1

4,8

10,6

16,2

20,2

24,9

28,2

28,9

25,7

19,3

11,4

5,7

16,7

İndis

14
5,
7

109

49,8

37,7

25,7

14,2

8

4,4

4,8

26,9

54

152,
6

28,0

4.1.3. Hüyük’ün Erinç Sınıflandırması
Tablo 6. Hüyük’ün Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği İndisi
Aylar

Sınıf

Bitki örtüsü

Ocak

Çok nemli

Şubat

Çok nemli

Mart

Nemli

Nisan

Nemli

Mayıs

Yarı nemli

Haziran

Kurak

Temmuz

Tam kurak

Ağustos

Tam kurak

Eylül

Kurak

Ekim

Yarı nemli

Kasım

Nemli

Aralık

Çok nemli

Yıllık ortalama

Yarı nemli
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Park
görünümlü
kuru orman

Tablo7. Hüyük’ün Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği İndis
Değerleri
Ayl
ar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

topl
am

Ya
ğ.

15,
6

35,
4

37
,1

56
,6

37
,9

22
,6

11
,7

2,
7

21
,3

39
,9

45
,4

140

466,
2

Sıc.

1,7

2,3

10
,5

15
,3

18
,8

24
,7

27
,9

28
,6

24
,4

20
,2

12
,1

4,4

15,9

İnd
is

110
,1

184
,6

42
,4

44
,3

24
,1

10
,9

5,
0

1,
1

10
,4

23
,7

45
,0

381
,8

29,3

4.1.4. Yenişarbademli’nin Erinç Sınıflandırması
Tablo 8. Yenişarbademli’nin Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği
İndisi
Aylar

Sınıf

Bitki örtüsü

Ocak

Çok nemli

Şubat

Çok nemli

Mart

Çok nemli

Nisan

Çok nemli

Mayıs

Nemli

Haziran

Kurak

Temmuz

Tam kurak

Ağustos

Tam kurak

Eylül

Tam kurak

Ekim

Yarı nemli

Kasım

Çok nemli

Aralık

Çok nemli

Yıllık ortalama

Nemli

Nemli orman
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Tablo 9. Yenişarbademli’nin Erinç Formülüne Göre Yağış Etkinliği
İndis Değerleri
Ay
lar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

topl
am

Ya
ğ.

79,
8

94,
2

79,
1

69
,7

58
,8

25
,5

15
,2

7,
7

12
,5

53
,1

11
4,6

12
3,5

733,
7

Sıc
.

3,3

3,9

9,3

15
,1

19
,2

23
,8

27
,3

28
,0

24
,6

18
,1

10,
2

4,6

15,6

İnd
is

29
0,1

28
9,8

10
2,0

55
,3

36
,7

12
,8

6,
6

3,
3

6,
0

35
,2

13
4,8

32
2,1

47,0

4.2. Yağış-Sıcaklık İlişkileri
Şekil 10: Beyşehir’in Aylık Ortalama Yağış ve Sıcaklık Grafiği
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YAĞIŞ MM

BEYŞEHİR

SICAKLIK

Beyşehir’in yağış ve sıcaklık diyagramına baktığımız zaman yağışlı
devre ekim ayı ile nisan ayı dönemini kapsayan yılın altı aylık bir dönemi
içerdiği görülmektedir. Buna karşılık kurak devre ise nisan ve mayıs arası
dönemde başlayıp ekim-kasım arasında ki döneme kadar sürdüğü
grafiklerden net olarak görülmektedir. Grafikten aralık ve ocak aylarının
en yağışlı dönem olduğu görülmektedir. Grafikte sıcaklığa bakıldığında
Beyşehir de temmuz ve ağustos aylarında aylık ortalama sıcaklık
değerleri 20 oC’nin üzerindedir. Bu durum aynı zamanda yüksek
buharlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Buda göl seviyesi için
olumsuz bir etkendir (Şekil 10)
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Şekil 11: Şarkikaraağaç’ın Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Grafiği

100
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SICAKLIK

Şarkikaraağaç’ın sıcaklık ve yağış diyagramında Beyşehir
grafiğindeki değerlerden biraz farklı olduğu görülmektedir. En yağışlı
olan aralık ve ocak aylarında aylık toplam yağış değerleri 80 mm’nin
altındadır. Buna karşılık Beyşehir’de ise bu aylardaki aylık toplam yağış
değerleri 80 mm’nin üzerindedir. Bunun temel nedeni jeomorfolojik
faktörlerdir. Haritalardan da anlaşılacağı üzere Şarkikaraağaç göl kıyısına
yakın bir ovalık alanda uzanmakta iken Beyşehir’in güneyinde özellikle
yüksek dağ kuşakları uzanmaktadır. Bu da yağışın bu alanda
yoğunlaşmasına sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte Şarkikaraağaç’ta
da yağışlı mevsim Beyşehir’de olduğu gibi ekim- nisan arasında yılın 6
aylık bir dönemini kapsamaktadır (Şekil 11).
Şekil 12: Hüyük’ün Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Grafiği
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Sıcaklık olarak bakıldığında hem Beyşehir hem de Şarkikaraağaç
istasyonlarında en soğuk ayın ortalama sıcaklık değerleri 0 oC’nin altına
düşmemektedir. Bu özellik bu yörenin iklimine karasal özelliklerden
ayırmaktadır.
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Şekil 13: Yenişarbademli’nin Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Grafiği
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Hüyük ve Yenişarbademli istasyonlarının karşılaştırmalı sıcaklık ve
yağış diyagramlarına bakıldığında kış mevsimindeki yağış değerlerinin
birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Şöyle ki Yenişarbademli’nin
aralık ve ocak aylarının her bir toplam yağış değerleri 90 mm iken Hüyük
istasyonunun sözü edilen bu aylardaki toplam yağış değerleri 70 mm’dir.
Bunun temel nedeni Yenişarbademli’nin arkasında yer alan Dedegöl ve
Anamas dağ Kuşağı’nın bir duvar gibi yükselerek orografik yağışlara
sebep olmasıdır (Şekil 12-13).
Şekil 14: Seydişehir’in Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Grafiği
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Şekil 15: Derebucak’ın Aylık Ortalama Sıcaklık ve Yağış Grafiği

150

30
20
10
0
-10

100
50
0

YAĞIŞ

SICAKLIK °C

YAĞIŞ MM

DEREBUCAK

SICAKLIK

Seydişehir ve Derebucak istasyonları konum olarak Beyşehir
Gölü’nün kabaca güneyinde yer almaktadır. Yağış değerlerine
bakıldığında bu iki istasyonun aralık ve ocak ayı toplam yağış
değerlerinin havzada yer alan diğer istasyonların sözü edilen bu aylardaki
toplam yağış değerlerine göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
Seydişehir istasyonunun aralık ve ocak ayı toplam yağış değerleri her bir
ay için yaklaşık 119 mm’dir. Derebucak istasyonunun ise bu aylardaki
toplam yağış değerleri yaklaşık olarak 118 mm’dir. Bu iki istasyonun
diğer istasyonlardan kışın daha fazla yağış almasının sebebi Akdeniz
iklimine daha fazla maruz kalması Toroslara yakınlığından dolayı ise
orografik etkilere daha fazla maruz kalmasıdır. Buna karşılık sıcaklık
bakımından ise en sıcak ay ortalamaları 25 oC’ye yaklaşmaktadır. Yine
diğer istasyonlar ile karşılaştırıldığında ise sıcaklık ortalamalarının daha
yüksek olduğu görülmektedir. (Şekil 14-15)
SONUÇ
Beyşehir’den güneye Antalya’ya doğru ilerledikçe yükseltinin giderek
arttığı görülmektedir. Orta Toroslara doğru gelindiğinde iklimsel anlamda
kuzeyden gelen hava kütlelerinde yığılma olduğu görülmektedir. Bunu
anlayabilmek için bitki örtüsüne bakılmalıdır. Seyrek olan bitki örtüsü
yükseltinin artmasıyla yerini gür bir ormana bırakarak bitki örtüsü burada
giderek gürleştiği görülmektedir. Bu da yağışın bir yansımasıdır. Bir
yerin bitki örtüsüne bakılarak o yerin iklim deseni ile ilgili ön bir bilgi
edinilebilir. Akdeniz bölümüne doğru daha ileriye gidildikçe yükselti
daha da arttığı görülmekte olup orografik bir oluşumun olduğu, bitki
örtüsünün daha da gürleştiği alanlardan anlaşılmaktadır. Bu da dağ
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kuşaklarından kaynaklanmaktadır. Bu dağlar Anamas Dağı devamı
niteliğinde ve bunlarda Orta Torosların devamı niteliğindedir.
Dağlar hava kütlelerini yükselmeye zorlamakta ve yükselen hava
kütleleri yükünü yağış olarak bırakmaktadır. Yağış değerlerine
bakıldığında özellikle Yenişarbademli, Derebucak ve Seydişehir
istasyonlarında yıllık yağış miktarları havzanın diğer bölümlerine göre
yüksek değerler göstermektedir. Nitekim Erinç sınıflandırmasına göre
yukarda sözü edilen bu istasyonlar yağış rejimi açısından daha nemli bir
iklime girmektedir. Yağışın doğal yansıması olarak da bitki örtüsünde de
havzanın diğer bölümlerine göre daha zengin bir çeşitlilik görülmektedir.
Bu yağış rejiminin bir diğer yansıması da fauna üzerindedir. Bunun en
güzel örneği Anamas Dağı’na yakın olan Yeşildağ mevkiinde yer alan
Leylekler Vadisi’dir; Bu alan gerek bitki türleri açısından gerekse de
hayvan türleri açısından zengindir.
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YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN MEVCUT VE
POTANSİYEL TURİSTİK ÜRÜNLERE YÖNELİK TALEP
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: DOĞU KARADENİZ
BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi İrfan YAŞAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize-Türkiye
e mail: irfan.yasar@erdogan.edu.tr, Orcid ID: 0000-0002-9610-1206
1.

Giriş

Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli tarihi, doğal ve kültürel turistik
kaynaklarına sahip Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz bölümünü
ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin mevcut ve potansiyel turistik
ürünlere yönelik talep düzeylerinin belirlenmesini ve bölgeye ilişkin yeni
turistik ürün potansiyelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma
kapsamında gerekli literatür taraması yapıldıktan sonra çalışmanın
konusunu oluşturan bölge ile ilgili turistik ürün arzı ve talep yapısı ortaya
konulmuştur.
Çalışmanın
araştırma
yöntemi,
araştırmanın
amacını
gerçekleştirebilmek için kullandığı genel yaklaşımdır. Araştırma tekniği
ise, araştırma yönteminin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan bilgi
toplama aracıdır. Bir yöntem çerçevesinde bir ya da daha çok veri toplama
tekniği kullanılabilir. Bu çalışmada nitel araştırma metodolojisi
benimsenmiştir. Çalışma konusu ve içeriğinin doğası gereği keşfedici
araştırma yöntemi ve ikincil veri toplama tekniği uygulanmıştır.
Araştırmanın kapsamı, kavramsal çerçevede detayları açıklandığı
üzere, önceden tespit edilen anahtar kelimeler anahtar kavramlar ve
kelimelere dayalı yapılan nitel araştırmaların tespiti ve bu çalışmaların
değerlendirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Güncel akademik yayınların
seçilmesi ve özellikle son on yıla (2010-2020) ait çalışmalar inceleme
kapsamına alınmıştır.
Araştırma kapsamında bilimsel yazın taraması yapılmış kitaplar, tezler,
makaleler, dergiler, kütüphane, internet ve veri tabanları incelenmiştir.
Çalışma, literatür taraması (kavramsal çerçevenin belirlenmesi) ve nitel
çalışmaların tespiti olmak üzere iki bölüm altında yapılmıştır.
2.

Kavramsal Çerçeve

Bu bölümde, turizm pazarlaması ve turizmle ilgili genel kavramlar,
bireylerin turizme katılma kararlarını etkileyen talep yönlü faktörler ve
turistin satın alma karar süreci konularına yer verilmiştir. Nitel çalışmalar
kısmında; genel olarak Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi ve
coğrafi özellikleri, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turistik ürün kapasitesi ve
Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin mevcut
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ve potansiyel turistik ürünlere yönelik talep düzeylerinin belirlenmesi konu
başlık ve içeriklerinden oluşmaktadır. Çalışmanın sonunda elde edilen
bulgular ışığı altında sonuç ve öneriler sunulmuştur.
3.

Turizm Pazarlaması

Turizm, bireylerin ikamet ettikleri yerlerin dışında başka ülke, bölge ya
da kentleri gezip görme istek ve merak güdüsü ile harekete geçilen,
özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ulaşım ve teknoloji alanındaki
ilerlemelerle birlikte gelişme göstererek yaygınlaşmış bir sektördür.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir rolü olduğu için
birçok bilimsel çalışmaya konu olmaya da devam etmektedir (Zortuk vd.,
2013:39). Turist, TDK’da dinlenme, eğlenme, görme gibi amaçlar ile
geziye çıkmış olan kimse, gezgin, seyyah anlamına gelmektedir (TDK,
2020). Türkçe’de kullanmakta olan seyyah turistin, seyahat kelimesi ise
turizm ifadesinin karşılığına gelmekte iken turistik kelimesi ise turizm ile
alakası olan manasındadır (Ünüsan vd., 2004:4). Turizm talebi, yeterli
miktarda satın alma gücü olan ve yeterli zamanı olan kişilerin, kendi
konakladıkları yerler dışında yapmış oldukları seyahatler ile ilgili turistik
üründen belli bir piyasa ortamında, belli bir miktara ya da bedelsiz olarak
farklı sebepler ile satın almaya, yararlanmaya karar vermiş oldukları mal
ve hizmetlere denilmektedir (Olalı vd., 1988:195). Bireylerin bulundukları
yerlerde karşılayamadığı turistik gereksinimlerini başka ülke, bölge ya da
merkezlere giderek turistik faaliyetlerde bulunması, başka bir söyleyişle
turizm hizmetinin sunulduğu destinasyonlara gitmesi zorunlu hale
gelmektedir. Bu bağlamda turistik faaliyete karar veren bireylerin bu
taleplerini
nerede
karşılayabilecekleri
konusunda
harekete
geçirilmelerinde etkin pazarlama yöntemleri kullanılması gerekmektedir.
(Rızaoğlu, 2007:23). Turistik arz potansiyeli olan bir ülkeye yönelik
uluslararası talebi etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilmektedir: Fiyat,
destinasyondaki çekime dair öğeler, ulaşılabilirlik, seyahatten önce
verilecek olan hizmet ve bilgiler, mevcut inançlar ve önyargılar, turist
gönderen ülkeler ile olan fiziki mesafe, hizmet kalitesi, tur firmalarının
pazarlama ve satış çabaları, turiste sunulmak istenen ürünlerin özellikleri
ve fiyatları (Yarcan, 1998:14).
Turizm pazarlaması, genel pazarlamanın özel bir dalı olması ile birlikte
pek çok tanımlaması mevcuttur. Dünya Turizm Örgütü (WTO)’ne göre
turizm pazarlaması; mevcut bir turizm işletmesinin en yüksek düzeyde kar
elde etme hedefine uygun bir şekilde ve müşterinin talepleri dikkate
alınarak turistik ürün ile ilgili araştırma ve seçim yapmayı hedefleyen, bu
konularda alınacak kararlara dair bir yönetim felsefesidir (Orel vd.,
2003:25). Bir başka tanıma göre, yeni turistik istek ve ihtiyaçlarının
oluşturulmasına ilişkin uygulama sürecidir (Usta, 2009:158). Turistin
gereksinimlerini karşılamak amacı ile mal ve hizmetlerin turistlerin
ulaşabileceği noktada olması ve bu mal ve hizmetlerin turiste sunulmasına
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yönelik uğraşlar turizm pazarlamasını ifade etmektedir. Turistik ürünler ve
hizmetler, turistlere doğrudan ya da aracı işletmeler vasıtasıyla satılmakta
ve sunulmaktadır. Bu doğrultuda turistlerin bilinmeyen gereksinimlerinin
devamlı olarak araştırılması, kontrol dâhilinde tutulması gerekmektedir
(Ünüsan vd., 2004:8). Turizmin, diğer hizmet sektörlerine göre spesifik
özelliklere sahip olması, turizm pazarlama faaliyetinin de özel yöntem ve
teknikler kullanılarak yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Turizm ürününü,
diğer hizmetlerden ayıran başlıca özelliği farklı kuruluşlar tarafından
tamamlanan birleşik bir ürün olmasıdır (Hacıoğlu, 2010:10). Bu sebepledir
ki turizm pazarlaması melez bir pazarlamadır. Turizm endüstrisinde yer
alan ürünlerin birçoğu diğer endüstrilerde yer aldığı için bu bağlamda
turistlerin gereksinimlerinin karşılandığı ürünler, turistik ürün niteliği
taşımaktadır. Dolayısıyla turizm sektörü, konaklama, ulaştırma, eğlence,
gezi gibi çok sayıda endüstriyi de kapsamaktadır (Rızaoğlu, 2007:24).
Turizm faaliyetlerine katılmak isteyen bireyler seyahate karar verirken,
talep yönlü ve arz yönlü bir dizi faktörün yönlendirmesi ile tatile karar
vermektedirler. Burada sadece ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer talep
yönlü faktörlerden bahsedilecektir:
3.1. Ekonomik Etkenler
Bireylerin tatile çıkmaya karar vermelerini etkileyen en önemli
etkenlerin başında tatil için ayrılan bütçe ve seçilen turistik ürünün
fayda/değer niteliği ve gidilecek destinasyonun fiyatıdır. Fiyat, turistin
turistik mal ve hizmetleri algılama şekilleri ve pazarlama karmasındaki
diğer bileşenlerin de etkisiyle, talebi büyük ölçüde değiştirmektedir (Usta,
2009:96). Turizm sektöründeki fiyat düşüşü turizm talebinde artış
meydana getirirken, fiyatların artması ise taleplerin azalmasına neden
olmaktadır.
Fiyat düzeyinin yanında gelir faktörünün de etkisi yadsınamaz ve
önemli bir faktördür. Yüksek gelirli turistler lüks nitelikli hizmetlere ilgi
gösterirken, düşük gelirli turistlerin mal ve hizmet talepleri sınırlı
kalmaktadır. Dolayısıyla turistik harcamalar turistin sahip olduğu refah
düzeyi ile doğru orantılıdır. Daha düşük gelire sahip bireylerin turizme
ancak iki yılda bir katılabildikleri ve bunun için de ancak para biriktirmek
zorunda oldukları gözlemlenmiştir (İslamoğlu, 2010:21).
Turizm talebinin ekonomik boyutundaki bir diğer önemli faktör ulaşım
olanaklarıdır. Altyapının geliştiği, farklı ulaştırma sistemlerine sahip
bölgelere ulaşım kolaylaşmakta bu da beraberinde destinasyona olan
turizm talebine olumlu yansımaktadır. Dolayısıyla turizm faaliyetlerinde
ulaşım harcamaları da önemli bir yer tutmaktadır. Ulaştırma maliyetinin
yüksekliği turizm talebini de olumsuz yönde etkileyecektir. Bu bağlamda
turizm destinasyonları için uzak pazarlar, ulaştırma harcamalarının
yükselmesine etki edeceğinden turistlerin tatile karar vermelerinde
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destinasyonun uzak ya da yakın olması turistik talebi doğrudan
etkilemektedir. (Sezgin, 1995: 70).
3.2. Sosyal Etkenler
Turizm pazarlamasını ve talebini etkileyen sosyal etkenlerin başında
turistlerin eğitim düzeyi gelmektedir. Eğitim düzeyinin artması, bireylerin
yaşadıkları dünyaya olan meraklarının artması turizm hareketlerine
katılmak istemelerini de beraberinde getirmektedir. Bunun yanında, kendi
ülkeleri dışında eğitimlerine devam etmek isteyenler ya da yabancı dilini
geliştirmek isteyenlerin yapmış oldukları seyahatler de turistik ürün
bazında değerlendirildiğinde, turizmin gelişmesini sağlayan önemli
dinamikler arasında yer almaktadır (Öztaş vd., 2006: 37).
İnsanların mesleki özellikleri turizm talebinide doğrudan
etkilemektedir. Örneğin, işçiler hem tatil için yeterli zaman bulamadıkları
hem de seyahat etme alışkanlıkları olmadığından turistik amaçlı gezilerini
sınırlı tutmak durumundadırlar. Diğer taraftan kamu çalışanları,
öğretmenler ve serbest meslek sahibi kişilerin turizm faaliyetlerine yönelik
taleplerinin daha fazla olduğu bilinmektedir (Akat, 2008:44).
Yapılan araştırmalara göre, evli çiftlerin ve birden fazla çocuğa sahip
ailelerin, bekâr kişilere nazaran turizme daha az katılma eğiliminde olduğu
belirtilmektedir. Çocuklu ailelerin daha çok kendi araçlarıyla tatile
çıkması, ancak okul tatillerinde turistik faaliyetlere katılma fırsatını elde
etmeleri ve kalabalık oldukları için de genellikle yurtiçindeki turistik
bölgelere gittikleri araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Doğan, 2004:46).
Yabancı dil seviyesinin düşük olması da insanların başka ülkelere
seyahate çıkmasını olumsuz etkilemekte ve turizm talebine de olumsuz
yansımaktadır (Usta, 2009:97).
3.3. Psikolojik Etkenler
Güdüler, algılama, öğrenme, tutumlar ve kişilik turizm talebini
etkileyen psikolojik faktörlerdir. Örneğin, bireyleri seyahate çıkmaya iten
çeşitli güdüler vardır. Bunlar dinlenme, eğlenme, ilgi, merak, yaşanılan
çevreden kısa süreli uzaklaşma isteği, doğanın içinde olma gibi (Kozak,
2010:85). Bu güdülerin etkisi seyahate çıkmaya ve turizme katılmaya
doğrudan etki etmektedir.
Bir başka psikolojik etmen de kültürel uzaklıktır. Farklı kültürün, ayrım
anlamına geldiği düşünülmektedir. Bu ayrım son zamanlarda daha çok
olumlu yönden kullanılmaktadır. Farklı kültürleri tanıma ve bilme isteği
turistlerde farklı kültüre sahip olan bölge ya da ülkelere gitme isteği
uyandırmaktadır. Bir ülke ya da bölge kültürel açıdan ne kadar gelişmişse,
özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilebilirliği de aynı derecede
yüksek olmaktadır. (Kozak, 2010:87).
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Moda, zevkler ve alışkanlıklar da turizm talebini olumlu yönde
etkilemektedir. Örneğin, her yıl aynı yerde tatilini geçiren insanlar için
turizm bölgesindeki kimi fiyat yükselmeleri turizm talebi üzerinde önemli
bir değişikliğe sebep olmamaktadır. Bunlara ek olarak, snobizm “taklit”
duygusunun da turizm talebi üzerinde etkisi söz konusudur.
3.4. Diğer Etkenler
Turistik bir bölgenin reklam ve tanıtımında amaç potansiyel turistin
üzerinde etki oluşturmaktır. Bu bağlamda yapılan her tanıtım, turizm
talebinin artması yönünde etkili olacaktır (Usta, 2009: 97).
Turizm talebini artıran bir diğer etmen boş zamandır. Kişilerin tatile
çıkabilmeleri için öncelikle yeterli miktarda zamanının olması
gerekmektedir. Turizm günümüzde bir yığın etkinliğidir. Bunun en önemli
nedeni olarak teknolojinin gelişimi olarak gösterilebilir. Teknolojinin
gelişimi ile insana olan gereksinim azalmış, toplumsal hakların
genişlemesi, çalışma sürelerinin kısalması ve kişilerin kullanabilecekleri
boş zamanların artması bireylerin turistik faaliyetlere katılma isteğini
kamçılamakta ve turizm talebinin de artmasına neden olmaktadır. (Doğan,
2004:33).
Bireylerde turizm bilincinin oluşması da turizm talebinin artması ile
doğru orantılıdır. Günümüzde turizm kavramı, insanların en temel
gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. Bir toplumda turizm bilincinin
meydana getirilebilmesi için o ülke insanının her şeyden önce turizmin
önemini kavraması gerekmektedir. Bu önemi kavraması için de ülke
insanının tatilin nimetlerinden faydalanması ya da turizm sektöründen
ekonomik bir kazanç elde etmesi gerekmektedir. Türkiye’de 1980’lerden
sonra turizm bilinci yerleştirilmeye başlanmış, bu bağlamda turizm teşvik
yasaları ve kalkınma planları hayata geçirilmiştir (Kozak, 2010: 87).
4.

Turistin Satın Alma Karar Süreci

Turistlerin satın alma karar sürecinin takip edilmesi, incelenmesi ve
kavranması, aldıkları kararların ne şekilde verildiğinin bilinmesi,
potansiyel turistleri etkileme ve onları yönlendirme aşamasında oldukça
önemlidir. Zira bu tercihler, tatilde iken alacak oldukları diğer kararlar
üzerinde de etkilidir (Aymankuy vd., 2013:107). Turistlerin satın alma
karar süreci beş aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalar maddeler
halinde şu şekildedir:
 Gereksinimlerin meydana getirilmesi: turistin psikolojik,
fizyolojik, sosyal çevresi ya da tanıtma etkinliklerinin neticesinde
meydana gelebilir.
 Seçeneklerin belirlenmesi: acentelerin ya da yöre halkının
yapmış olduğu tanıtım, reklamlar ya da çevresel etkilerin önerileri
ile karar verilebilir.
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 Seçeneklerin değerlendirilmesi: turistlerin fikir ve
değerleri ekseninde düşünmüş olduğu tercihler arasında karar
vermesidir.
 Satın alma kararının verilmesi: Turistler akıllarındaki
seçenekler arasından en makul olanı yönünden tercihi yapar.
 Satın alma süreci sonrasındaki tutum: gezi ya da tatil
sonrasında
turistlerin
edinmiş
oldukları
deneyimlerin
değerlendirildiği aşamadır. Bu aşama turistlerin bir sonraki tatil
tercihlerindeki tutumunu belirler (İçöz, 1996:56-57).
Turistlerin tatil yeri ve tatil türü seçimi de dâhil olmak üzere satın alma
karar sürecine etki eden dört önemli faktör vardır. Bunlar; turistlerin sahip
olduğu demografik özelliklerin de rol oynadığı çeşitli kaynaklardan farklı
seyahat olanakları konusunda bilgi elde etmeleri, tatile gidilecek bölgelerin
çekiciliği ya da nitelikleri ve son olarak tatillerin süresidir (Pekyaman vd.
2018, 6).
5.

Genel Olarak Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi, adını Karadeniz’den alan, Sakarya Ovası’nın doğu
tarafından Gürcistan’a değin uzanan Türkiye Cumhuriyeti’nin yedi coğrafi
bölgesinden biridir (Şekil 1). Yüz ölçümü toplamda 122.121 km’dir ve bu
yüz ölçümü ile Türkiye’nin üçüncü büyük bölgesidir. Bölgede toplam on
sekiz il bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz
olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. Batı Karadeniz’de Küre, Bolu-Ilgaz,
Köroğlu Dağları, Orta Karadeniz’de, Canik Dağları ve Doğu Karadeniz’de
ise Giresun-Rize sahili boyunca uzanan Kaçkar Dağları, Mescit, Kop
dağları bulunmaktadır. Dağların kıyıya paralel bir şekilde uzaması
kıyılarda fazla girintili çıkıntılı yapıya imkân vermemiştir. Bu sebeple
sadece Sinop limanı doğal liman özelliğine sahiptir. Yine dağların paralel
olmasından dolayı rahat tarımın yapılması mümkün olmamış, eğim
yüksekliği nedeni ile de makineli tarım zor yapılmaktadır. Bu sebeple bu
yörede hayvan ve insan gücünün merkezi olduğu geçim kaynakları
yapılmaktadır. Bölgede büyük dağların bulunması, kentleşmenin önünde
en büyük engel olarak görülürken, şehirlerin kıyılarda ve birbirlerine yakın
olmasına neden olmuştur.

346

Şekil 1: Türkiye Haritası ve Karadeniz Bölgesi Haritası
(Kaynak: lafsozluk.com, 2012)
Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesidir. Her
mevsimin yağışlı olduğu bu bölgede, yıllık sıcaklık farkı da yok denecek
kadar azdır. Bölgede yazlar serin, kışlar ise ılıktır. Bölgenin kıyı ile iç
taraflarında önemli iklim çeşitliliği görülmektedir ve bu durum da
bölgedeki tarım ürünleri çeşitliliğine sebebiyet vermiştir (Kabacik,
2019:14).
Tarımın yanında bölgede hayvancılık da önemli geçim kaynağıdır.
Dağların kıyıya paralel olmasının sonucu olarak kıyı kesimlerdeki bitki
örtüsü gür ve arazinin engebeli olması o kesimde büyükbaş hayvancılığın
yapılmasına olanak tanımaktadır. Küçükbaş hayvancılık ise daha çok iç
kesimlerde yapılmaktadır. Türkiye’nin neredeyse %80 oranında balık
üretimini karşılayan bölgede, son yıllarda yanlış avlanma ve yaşanan deniz
kirliliği balıkçılık faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Evliya Çelebi,
Seyahatnamesinin 2. Cildinde Trabzon yöresi anlatmıştır. Bu kısımda
yörenin övülecek yiyecek ve içecekleri arasında balıklara ve bilhassa
hamsiye dikkat çekmektedir. Eserde, iyi bir hamsinin bir karış kadar
olduğunu ve bu hayvanın pek çok faydasının olduğu yazmıştır. Ayrıca,
ağrısı bulunan hastalar için bulunmaz bir şifa olduğunu da yine kitabında
belirtmiştir (Kabacik, 2019:14).
Karadeniz Bölgesi’nde bahsedilen hayvancılık faaliyetlerinin yanında
bölgede arıcılık da yaygındır. Bölgedeki zengin ot topluluğu ve bu otların
çeşitli zamanlarda çiçek açmaları arıcılığın yaygın yapılma sebepleridir.
Türkiye’de en çok bal üreten şehir Ordu’dur. Aynı şekilde Rize-Anzer
yöresindeki bal üretimi de marka değeri yüksek ürünler arasına girmiştir (
Kabacik, 2019:4-7).
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6.

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Coğrafi Özellikleri

Doğu Karadeniz Bölgesi, Gürcistan sınırından başlayarak Ordu’nun
doğusundaki Melet Çayına kadar uzanır. Karadeniz bölgesinin en dağlık,
en yüksek yağış alan, bulutlanmanın çok olduğu, nem oranının en yüksek
olduğu bölümüdür. Bu bölgede halk geçimini balıkçılık ve tarımcılıktan
kazanır. Aynı zamanda tüm Karadeniz Bölgesi’nin en çok balıkçılık ve
tarımın yapıldığı, üretilen ürünlerden en çok çay, fındık ve mısırın
yetiştirildiği bölümdür. Ulaşımı en zor, bölgenin en çok engebeli ve en çok
göç veren coğrafi alanıdır. Tarım alanı kıyı şeridi boyunca dardır. Bölgenin
engebeli olmasından dolayı makineleşme azdır. Doğu Karadeniz
Bölgesi’de yer alan iller; Rize, Artvin, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve
Bayburt’tur. Bölgenin en gelişmiş illeri Trabzon ve Rize'dir (Şekil 2).
Türkiye de alpin çayırlıkların en güzel örnekleri Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde görülür. Özellikle Rize bölgesinde bu örnekleri görmek
mümkündür. Alpin çayırlıklar yaylacılığın da mekânıdır. Ayder, Anzer,
Çağırankaya yaylaları bunlara güzel birer örnektir. Yıllık yağış oranı
1500mm ye kadar ulaşır (turkcebilgi.com).
Bu bölgede Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Uzungöl bulunur.
Bir krater gölü olan Uzungöl, eski adıyla Şerah yaklaşık 1000m boyu,
500m eni olan ve ortalama 15m derinliğe sahip bir dağ gölüdür. Ormanlar
arasında müthiş bir atmosfere sahip olan gölde alabalık yetiştirilir.

Şekil 2: Doğu Karadeniz Bölgesi (Bölümü) Haritası
(Kaynak: harbiforum.com, 2011)
7.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Turistik Ürün Kapasitesi

Doğu Karadeniz Bölgesi denildiğinde akla ilk gelen doğal
güzelliklerdir. Ormanlar, buzul ve orman gölleri, tarihi kemer köprüleri,
Kaçkar Dağları Milli Parkı, Uzungöl, Ayder Yaylası, Anzer Yaylası,
Trabzon-Tonya-Armutlu-Gümüşhane-Kürtün-Eriklibeli Yaylası, Artvin
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/Hatila Vadisi Milli Parkı, Kafkasör Turizm Merkezi ve Giresun/Kümbet
Yaylası ilk akla gelenlerdir.
Tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli
ekonomik sektörleri arasında yer alan turizm, bazı ülkelerin ekonomik
gelişme ve kalkınmasında en önemli kilit role sahiptir. Turizm aynı
zamanda kültürel ve geleneksel değerlerin tanıtılmasında ve bu değerlerin
paraya çevrilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Orhan, 2010:243).
Coğrafi bir bölgeye has tarihi, kültürel ve ekolojik değerler ne kadar
bozulmadan sürdürülebilir bir anlayışla turistlere sunulursa o bölgedeki
turistik ürünlere olan talep te de hızlı bir şekilde artacaktır (Schneider ve
Ceritoğlu, 2010: 30).
Doğu Karadeniz Bölgesinin turistik arz verileri aşağıdaki şekilde
sıralanabilmektedir:


Yayla turizmi; bölgenin turizmde gelişen yüzüdür

 Kış turizmi; Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında
bulunan tek kayak merkezi Zigana’dır.
 Kaplıca turizmi: Rize/Ayder kaplıca ve içmeleri,
Rize/İkizdere/Ilıcaköy Ridos Termal Otel (72 oC sıcak su
kaplıcası) Rize/Andon içmesi, Rize Şimşirli içmesi ve Çayırlı
maden suyu, Trabzon (içmeler-şifalı sular),
 Tarih turizmi: Trabzon/Sümela Manastırı, Rize/kemer
köprüler, Artvin/manastır ve kiliseler
 Akarsu turizmi: Dünyanın en hızlı akarsu debisine sahip
nehirlerinden olan; İspir-Bayburt-Yusufeli, Artvin ve Borçka’dan
geçerek
Batum’dan
Karadenize
dökülen
Çoruh,
Çamlıhemşin/Ardeşen Fırtına Deresi ve İyidere gibi gelişmiş
rafting parkurları adrenalin tutkunları için oldukça büyük bir
öneme sahiptir.
 Rize/Çamlıhemşin vadisi boyunca Kaçkar Dağları Milli
Parkına kadar uzanan yaylalar boyunca serpilen asırlık taş
konaklar, tabiatla iç içe ağaç bungolovlar, çiftlik ve köy evi
pansiyonculuğu ve Çamlıhemşin’de yer alan eko çiftlik örneği ile
alternatif turizm için gerçek doğa ziyaretçilerini bekleyen eşsiz
güzellikler sergilenmektedir.
 Artvin/ Kafkasör şenlikleri, Şavşat/Sahara Karagöl Milli
Parkı ve Borçka/Karagöl tabiat parkı ve Artvin tarihi kilise ve
manastırlarıyla hem doğa hem de tarih severler için görülmeye
değer özellikler sergiler.
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 Gastronomi turizmi ve etkinlikleri; yemek konusunda özel
tutkuları olan kişilerin, daha önce hiç görmediği, ilginç olarak
nitelediği tatların doğduğu bölgelere yapılmış olan ziyaretler
gastronomi turizmi olarak adlandırılabilmektedir (Dilsiz, 2010:
18). Gastronomi turizminde yaşanan gelişmeler, destinasyonların
gastronomik öğelerinin turizm çekiciliği unsuru olarak
kullanılmasını da beraberinde getirmiştir (Bekar vd., 2017:468).
Gastronomi etkinlikleri adı altında yapılan turistik gezilerde
gastronomi müzeleri önemli yer tutmaktadır (Özdemir, 2008:36).
Turizm pazarlamasında önemli bir çekici unsur olan gastronomi
müzeleri, yiyecek ve içecek kültürünün tarihini yansıtmakla
birlikte gelen turistlerin bu ürünlerin üretimine katılımlarını
sağlamakta, tadım yapmaları ile de hoş vakit geçirmeleri gibi
olanaklar sunmaktadır (Şenel, 2017:56). Turistik faaliyetler içinde
yeni bir turistik ürün olarak sunulan gastronomi müzesi aktiviteleri
bölgenin turizmde yeni bir çekici yüzü olmasının yanında rekabet
gücünü de artıracaktır (Yıldız, 2016:32). Karadeniz Bölgesi’nde
gastronomi müzesi bulunmamaktadır, ancak yapılan araştırmalar
neticesinde Rize ilinde Çaykur Çay Müzesi’nin kurulacağı
bilgisine varılmıştır. Bu müze ile bölgede sadece bir adet
gastronomi müzesi olacaktır. Karadeniz coğrafyası mutfak
kültürü ile sayılı yörelerden biridir ve çok sayıda gastronomik
ürünü mevcuttur. İleriki zamanlarda bu tarz müzelerin
çoğaltılması bölgenin turizmde tanıtımı ve turizm gelirlerinin de
artmasına katkı sağlayacaktır (Taş, 2017:5).
 Festivaller; herhangi bir yörede belirli zamanlarda yöre
halkına has bir değeri kutlamak, bir olay ya da ünlü bir kişiyi
anmak vb. sebeplerle yapılan kültürel ve sanatsal içerikli
etkinlikler şeklinde tanımlanabilir. Bu etkinliklerin düzenlenmesi
ile topluma ait gelenek ve göreneklerin yaşatılmış olması ve
gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır (Giritlioğlu,
2015:308). Festivaller, bir yörenin sahip olduğu doğal ve tarihi
unsurlarının tanıtılmasında, bölgesel turizmin geliştirilmesinde ve
o yörenin kalkınmasında önemli bir unsur olarak görülmektedir
(Özgürel, 2015:112). Festivaller yöreye ait kültür, yemek, tarihte
yaşanmış önemli olay vb. çeşitli konularda düzenlenir (Yıldız ve
Polat, 2016:41). Giritlioğlu’nun yapmış olduğu araştırmada
Türkiye’de düzenlenen festivallerin çoğu kültür başlığı altında
toplanmıştır. Marmara Bölgesi’nden sonra en çok festivalin
düzenlendiği bölge Karadeniz Bölgesi’dir (Giritlioğlu, 2015:310315). Bölgede düzenlenen festivallerden bazıları şunlardır:
Karagöl keşkek festivali, Güzel Yayla sütlaç festivali, ekmek ve
kültür festivali, Tonya tereyağı festivali, hamsi şenliği, pide ve
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turizm festivali, İkizdere Anzer Balı ve yayla şenlikleri,
Meşepuarı/Giresun fındık şenliği vb.
 Turlar: Doğal güzellikleri, tarihsel serüveni ve eşsiz
mutfağı bulunan bölgeye pek çok amaçla gezi turları
yapılmaktadır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalara
düzenlenen turlara katılım oldukça fazladır. Bunun yanı sıra
gastronomi bağlamında da bölgede turlar yapılmaktadır. Bu turlar,
ekonomik getirilerinin yanında destinasyonların çeşitlenerek yöre
kültürlerinin sürdürülebilmesinde önemli bir araç olarak
kullanılmaktadır (Kızılırmak, 2016:260).
8. Doğu Karadeniz Bölgesi’ni Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı
Turistlerin Mevcut ve Potansiyel Turistik Ürünlere Yönelik Talep
Düzeylerinin Belirlenmesi
Arap ziyaretçiler yalnızca Türkiye bağlamında değil, uluslararası
turizm pazarında da son derece önemli bir konumda bulunmaktadırlar.
Ancak, Türkiye Arap Dünyası ile hem tarihi hem de coğrafi yakınlık
nedeni ile diğer ülkelere nazaran daha avantajlı durumundadır (Mengü,
2012:103). Irak, Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında birinci
sırayı alırken, Suudi Arabistan ikinci sırada yer almaktadır. Körfez
ülkelerinden gelenler ise ilk olarak İstanbul’u tercih etmektedir. Bu
durumda hava ulaşımının kolaylığı, turizme katılma kolaylığı, İstanbul
temalı dizilerin Arap Dünyası’nın ilgisini çekmesi gibi nedenler
sıralanabilir. Bir yıl içinde birden fazla seyahat şansı olan Arap turistler,
İstanbul’dan sonra farklı yerler görmek için, özellikle yeşili ve doğal
güzelliği bol olan şehirleri tercih etmektedirler. Türkiye’yi ziyaret eden
Arap turistlerin orta gelirli olduğu, buna rağmen yerli turistlerin 1150
Dolar harcama yaptığı bir tatilde, Arap turistlerin harcamasının ortalama
3000 Dolar olduğu tespit edilmiştir (Akkaya, Sezgin, 2014: 18-21).
Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turistik talep
yapısı incelendiğinde, turist profili açısından akla ilk gelen Arap
ziyaretçilerdir. Dört mevsim turistik kaynaklarını kullanabilme şansına
sahip Doğu Karadeniz Bölgesi, son yıllarda doğa merkezli alternatif turizm
olanaklarının yanında geleneksel deniz turizmini de arz kaynakları arasına
katmıştır. Ayrıca kış turizmine yönelik Zigana kayak merkezine ek olarak
Rize/Ovit Yaylası gibi yeni kayak merkezlerinin yapılması
öngörülmektedir. Yine son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin tercihi olan
yayla turizminde de Karadeniz Bölgesi başı çekmektedir. Türkiye’de hızlı
bir şekilde gelişmekte olan yayla turizmi, otantik yöre kültürünü ve yayla
hayatını turistlere sergileyen önemli bir kültür ayağıdır. Tüm Karadeniz
Bölgesi’nde Bine yakın sayıda olan yaylaların yaklaşık olarak 70 tanesi
oldukça bilinendir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ayder, Uzungöl,
Zigana, Çambaşı gibi yaylalar, gezginler tarafından sıkça telaffuz edilen
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yaylalara örnek olarak gösterilebilir. Bu yaylalara varış güzergâhı
Karadeniz Bölgesi’nin engebeli yapısı ve zor coğrafi şartları nedeni ile
ulaşımda güçlüklere yol açmaktadır. Yollarının çoğunun asfaltlanmamış
olması yaylalara ulaşımı zorlaştırmaktadır. Ancak 2015 yılında
Rize/Ayder’de meydana gelen sel felaketi nedeni ile bölge ve çevresinde
yenileme çalışmaları başlamıştır (Pazar53.com). Hali hazırda devam eden
bu yenileme çalışmaları ile toprak yollar asfaltlanarak ziyaretçiler için daha
güvenilir ve konforlu yolculukların yapılmasının önünü açılacaktır. Doğal
afetler sonucunda başlayan bu yenileme çalışmalarını da yeni turistik
ürünler kapsamında değerlendirilebilmek mümkündür. Önemli bir turistik
değer olan yaylara ulaşmanın kolay hale gelmesi yöreye olan turizm
talebine de olumlu yansıyacaktır.
Son yıllarda talep artışı yaşanan yayla turizmdeki ikili konsept de gelen
turistlerin talepleri ile doğru orantılı bir şekilde yükselişe geçmiştir.
Kombine turizm de denilen bu turizm çeşidinde kayak-kış turizmi, kültürtarih turizmi, kıyı-deniz turizmi gibi ikilemler söz konusudur. Bu bağlamda
yapılan turizm faaliyetleri aynı zamanda bölge turizminin dört mevsime
yayılabildiğinin de kanıtıdır. Bölgede en çok tercih edilen il Trabzon’dur.
Bunun nedeni olarak hava yolu imkânının olması, konaklama olanakları,
tarihi ve kültürü, doğal turistik kaynakları sayılabilir. Bu nedenle özellikle
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turistik merkezi olarak kabul edilmektedir.
2010 ve 2014 seneleri arasında bölgeye gelen turistlerin neredeyse yarısını
Arap turistler oluşturmaktadır. Bu yıllar arasında bölgeyi ziyaret eden
turist sayısında %75 oranında artış görülmüştür (Akkaya, Sezgin, 2014:
23).
Bölgenin en önemli sorunu gerek nitel gerekse nicel açıdan konaklama
imkânlarının yetersizliğidir. Yüksek sezonda konaklama işletmelerinde
%100 doluluk yaşanırken, bu durum gelen turist sayısını da olumsuz
etkilemekte hatta bölgedeki kapasitesinin dolu olduğu düşünülerek
turistlerin ziyaretlerini iptal etme ya da ertelemelerine sebep olmaktadır.
Bu durum konaklama yatırımcılarının dikkatini çekerek mevcut tesislerin
modernize edilmesi ve yeni tesislerin inşası faaliyetlerinin başlamasına yol
açmıştır. Konaklama tesisi yatırımları, yerli ve yabancı turistlerin yeni
turistik ürün talebi doğrultusunda değerlendirilebilir, bu da bölge
turizminin gelişmesine katkı noktasında önemli bir adım olarak kabul
edilebilir. Bölgeye gelen turistlerin talepleri doğrultusunda önceleri turizm
sezonu 3 ay ile sınırlı iken artık 6 aya kadar uzayabilmektedir. Buna paralel
olarak da bölgeye gelen ziyaretçi sayısında da artış yaşanmaktadır.
Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere bölgedeki havayolu
taşımacılığının gelişmiş olması büyük avantaj olarak görülmekte ve
bölgeye İstanbul’daki havalimanlarından gerek yurt içi gerekse yurt
dışından aktarmalı uçuşlar yapılmaktadır. Bilet maliyetinin yüksek
olmasına rağmen özellikle yurt dışı uçuşlu bağlantılarda genellikle tercih
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edilen hava yolu firması THY’dir. Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yönelik
potansiyel turist talebinin gelişme eğilimi göstermesi yeni işletmeye
açılacak olan Rize-Artvin havalimanı ile birlikte bölgeye doğrudan ya da
bağlantılı tarifeli/charter uçuşlarında artışlar beklenmektedir. Bunun
devamında yöreye olan turistik talepte de artışların yaşanacağı
öngörülmektedir.
Son yıllarda özellikle Doğu Karadeniz Bölgesini tercih eden ziyaretçi
sayısında artış görülmüş olsa da, özellikle son 8-10 aydır dünya
gündeminde olan Covid 19 salgını sebebi ile gerek ulusal gerekse
uluslararası destinasyonlarda ziyaretçi sayısında sert düşüşler meydana
gelmiştir. Covid 19 pandemisi sürecinden etkilenen çoğu ülkede olduğu
gibi Türkiye’de de turizm sektörünü iyileştirmek için birtakım destek
önlemleri alınmaya başlanmıştır. Mal ve hizmetlere uygulanan KDV
oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)
eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünde yer
alan maddeye göre, “Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri
konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun
hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış
seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı
ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen
geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde
geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile
geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da
geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra
kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında
verilmesi ve geceleme bedeline dâhil edilmesi mutat olan diğer hizmetler
bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme
bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer
vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)”
sayılarak bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanmakta idi. 01.01.2008
tarihinde uygulanmaya başlayan bu madde yıllar içerisinde iki kez
değişikliğe uğramıştır. İlk değişiklik 2008/13234 sayılı BKK ile
09.02.2008 tarihinden itibaren geceleme hizmet bedelinin seyahat
acenteleri tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında daha
önce %18 olarak uygulanan KDV oranı %8’e indirilmiştir. İkinci
değişiklik ise 2009/15200 sayılı BKK ile 15.07.2009 tarihinden itibaren
birinci sınıf lokanta ruhsatı veya işletme belgesine sahip olan yerler ile üç
yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki
lokantalarda verilen yeme içme hizmetlerinde indirimli oran
uygulamasından vazgeçilmiştir. Son değişiklik ise Covid 19 pandemisi
dolayısı ile gerçekleştirilmiştir. 2278 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt
içi hava yoluyla yolcu taşımacılığı hizmetlerinde %18 olan KDV oranı, 1
Nisan 2020-30 Haziran 2020 tarihleri arasında %1 olarak uygulanmıştır
(Öz, 2020). Tüm bu destek uygulamaların Karadeniz Bölgesi dâhil olmak
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üzere tüm Türkiye’de turizm sektörüne bir can suyu etkisi yaptığı
görülmektedir.
Bu dönemde %1’e düşürülen KDV oranı, turistlerin seyahat talep
düzeylerinin belirlenmesinde önemli faktör olmuştur. Hali hazırda Covid
19 pandemisi sebebiyle evde kalan insanlar daha önceden planlamış
olduğu seyahatleri ertelemekte ya da iptal etmektedirler. Salgının kontrol
altına alınabilmesi için aşı çalışmalarında ilerleme sağlanması ile ertelenen
seyahatlerin gerçekleşme ihtimali artmaktadır. Sektörün içinde bulunduğu
salgın döneminde vergi indirimi, borç taksitlendirmesi-ertelenmesi vb.
desteklerin devlet tarafından sağlanması ve salgının da kontrol edilmesi
durumunda sektör zararının minimize edilmesi ve devamında turizm
sektöründe umutların yeniden yeşereceği ve canlılığın başlayacağı
düşünülmektedir.
Antalya’da 26.11.2020’de Covid 19 pandemisi sebebiyle dijital
ortamda düzenlenen 10.Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne video
konferansla katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, küresel
turizmde yüzde 80 daralma olduğunu, 2020 yılının Türkiye için 15 milyon
turist ve 11 milyar dolar turizm geliriyle kapatılacağını söylemiştir. Kültür
ve Turizm Bakanı, 10 milyar Türk Liralık turizm destek paketinin
hazırlandığını, ihtiyaç halinde bu rakamın 20 milyar Türk Lirasına
çıkarılabileceğini ayrıca turizm harcamalarından alınan % 1’lik KDV
oranının da 2021 sezon açılışına kadar yürürlükte kalacağını bildirmiştir
(Turizm Gazetesi, 2020).
9.

Sonuç ve Öneriler

Turistik tüketicinin seyahati boyunca ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetlerin, bilginin ve deneyimlerin, bu hizmetleri sunanlar tarafından
karşılanması amacıyla turistlerin erişebileceği nitelikte olması ve bu
hizmet bileşenin turistlere satılmasına yönelik uğraşlar turizm
pazarlamasının konusunu oluşturmaktadır. Turizme katılmak isteyen
bireyler, tatillerini de rahatça geçirebilmek için kimi etmenlere bağlı olarak
hareket etmek zorundadırlar. Bu etmenler ekonomik, sosyo-kültürel,
psikolojik,
demografik
ve
diğer
faktörler
şeklinde
gruplandırılabilmektedir. Turistlerin satın alma süreci boyunca
tercihlerinin, karar süreçlerinin iyi kavranması, aldıkları kararların ne
şekilde verildiğinin bilinmesi, potansiyel turistleri etkileme ve onları
yönlendirme aşamasında önemlidir. Bu bağlamda turistlerin satın alma
süreci beş aşamadan meydana gelmektedir; ihtiyacın ortaya çıkması,
seçeneklerin tanınması, seçeneklerin değerlendirilmesi, alım kararının
verilmesi ve alım sonrası davranışlardan oluşmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölgesi; tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleri,
yayları, kaplıcaları, içmeleri ve plâjları ile de turizm arzı bakımından
önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede yayla turizmi, kış turizmi, kaplıca
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turizmi, tarih-kültür turizmi, dağcılık, trekking, kano ve raftingi de içeren
akarsu turizmi, gastronomi turizmi ve bu bağlamdaki etkinlikler, festivaller
ve turlar yapılmaktadır. Bölge, zengin doğal ve tarihi kaynakları nedeni ile
her mevsim turizm olanaklarına sahiptir.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu turistik arz çeşitliliği başta
Körfez ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere, Türkiye’nin ve dünyanın her
yerinden ziyaretçileri kendisine çekmektedir. Ancak 2020 yılına damga
vuran Covid-19 pandemisi nedeni ile uygulanan karantinalar turizm
sektörünü olumsuz yönde etkilemiş ve bu olumsuz durumun etkilerini en
aza indirecek uygulamalar hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin
pandemi krizi nedeniyle aldığı sektöre destek önlemleri ve “Güvenli
Turizm Sertifikası” faaliyetleri ile turizmde az da olsa bir canlanma
olmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de tüm dünyada görünen tabloya
paralel büyük bir ziyaretçi düşüşü yaşanmasına rağmen, dünyanın ve
ülkenin diğer tüm turistik destinasyonları gibi geleceğe umutla bakması ve
Covid 19 pandemisi sonrasına akılcı pazarlama politikası ve stratejileriyle
hazırlanması kaçınılmazdır.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen turistlerin talepleri doğrultusunda
bölge turizminin gelişmesi için farklı pazarlama stratejileri uygulanabilir.
Özellikle Arapların bölgeyi yoğun bir şekilde tercih ettiği düşünüldüğünde,
bölgede Araplara özel turizm arzı yapılandırılabilir. Örneğin bölgede özel
turizm yatırım ve işletme teşviklerini içeren alanlar oluşturulabilir. Bu
bağlamda mevcut konaklama işletmelerindeki iyileştirme çalışmalarının
yanında yörenin mimari dokusuna uygun yeni tesislerin inşası
gerçekleştirilebilir. Havayolu ağının genişletilmesi planlanırken, Körfez ve
Orta Doğu ülkelerine yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerine yoğunluk
verilmesi düşünülebilir. Bu konuda ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına,
turizm alanındaki toplantı ve kongrelere katılım önemli bir başlangıç
olabilir.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tek kayak merkezi durumunda olan
Zigana kayak merkezinin kalitesinin yükseltilmesi ile birlikte yeni kış
turizm merkezleri (Rize/Ovit Yaylası vb.) ve kayak pistleri planlanabilir.
Bölgede sağlık ve termal turizm arzı de önemli bir turistik ürün
niteliğindedir. Sağlık ve termal turizminin tanıtımı için de özel pazarlama
faaliyetleri planlanabilir, bu konuda fuar ve kongrelere katınılabilir. Bu
doğrultuda bölgenin hedef pazarı haline gelen Körfez ve Orta Doğu
ülkelerine yönelik fuar, etkinlik, panayır ve festivaller organize edilebilir.
Tarihi ve doğal çevre kaynaklarına zarar verilmeden bölgedeki gerek
turizm gerekse yerleşim merkezlerinde kentsel dönüşümün yanında kaçak
yapıların yıkılması çalışmalarına hız verilebilir.
Bölgede kruvaziyer ve gelişmiş yat limanlarının bulunmaması hem
varlıklı Arap turistlerin bölgeye gelmesini olumsuz etkilemekte hem de
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kruvaziyer turizminin gelişmesine olanak vermemektedir. Gerek yat
limanı gerekse kruvaziyer limanlarının (örneğin, Trabzon kruvaziyer
limanı) yapılması bölgeye olan turizm talebinin çeşitlendirilmesi ve
artırılması yönünden oldukça yüksek bir öneme sahiptir. Bölgeye gelen
turistlerin alışveriş imkânlarının arttırılması bağlamında mevcut alışveriş
merkezlerinde düzenlemelerin yapılması ve yöreye özgü gelenekleri
yansıtan ve otantik ürünlerin sunulduğu çarşıların inşası düşünülebilir.
Bölgeyi ziyaret edecek olan ziyaretçilerin milliyetleri de düşünülerek
turistlerin uğrak yeri olan merkezlere Türkçe, İngilizce ve Arapça
dillerinin bir arada olduğu, görüntü kirliliği oluşturmayacak biçimde
bilgilendirme tabelaları yerleştirilebilir. Bu sayede özellikle yabancı
ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanacağından ziyaretçi memnuniyet
düzeyi de yükselecektir. Ayrıca, bölge mutfağının bir müzesi bulunmaması
gastronomi turistleri için bir dezavantaj olarak görülmektedir. Bölgenin
gastronomi alanındaki potansiyelinin tanıtımı faaliyetlerine bir an önce
başlanması, gastro turist talebinin de bölgeye çekilmesi ve turistik ürün
çeşitliliğinin artırılması konusunda önemli bir adım olacaktır. Buna ek
olarak yerli ve yabancı turistlerin yöresel mutfak lezzetlerine olan ilgisini
artıracak otantik yemeklerin sunulduğu yöresel mimariyi yansıtan yiyecek
içecek işletmeleri açılabilir.
Doğu Karadeniz Bölgesi turizm ve ticaretinin gelişmesinde çok önemli
katkılarda bulunacak olan Rize-Artvin havalimanının 2021 sonbaharında
işletmeye açılacak olması yörede yaşayanların kullanımından başka yerli
ve yabancı ziyaretçilerin daha kolay ve hızlı bir şekilde turistik alanlara
erişimini sağlayacaktır. Rize-Artvin havalimanının işletmeye açılması
bölgede kongre ve fuar turizmine imkân verecek kongre otellerinin
yapılmasını da gündeme getirecektir. Turistik ürün çeşitliliğini de artıracak
olan kongre otellerinde organize edilecek kongre ve fuarların uzun vadede,
bölge halkının sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmesine katkılarda
bulunacağı muhakkaktır. Bunun yanında bölgedeki turizm faaliyetlerinin
de somut bir şekilde dört mevsime yayılacağı düşünülmektedir. Bu
bağlamda çalışmanın, Doğu Karadeniz Bölgesi gibi eşsiz turizm varlılarına
sahip henüz turizm sektörünün tam anlamıyla gelişmediği bölgelerde
sürdürülebilir bir turizmin yaygınlaştırılması yönünde yeni araştırmalara
destek olması ümidi taşınmaktadır.
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1. Giriş
Diyarbakır merkezde kurulan uygarlıkların başında Hurrilerin geldiği
tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. Daha sonra Mitanniler,
Asurlular, Aramiler, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar,
Selevkoslar, Partlar, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler,
Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Eyyubîler, Moğollar,
Safeviler, Akkoyunlular ve son olarak 1515’ten sonra Osmanlılar şehre
hâkim olmuşlardır. Jeopolitik konumundan dolayı tarihin her döneminde
önemini koruyan Diyarbakır, Osmanlılar Döneminde de ekonomik, sanat
ve kültür alanında önemini korumuştur. Diyarbakır, Osmanlılar
döneminde eyalet merkezi olduğundan valiler tarafından yönetilmiştir.
Diyarbekir Osmanlı devletinin hâkimiyetine girdiği 1515 tarihinden
itibaren Eyalet merkezi yani Paşa Sancağı olmuş ve bu özelliğini bütün
Osmanlı hâkimiyeti boyunca devam ettirmiştir. Osmanlı döneminde
Eyalet Valileri şehir yönetiminden de birinci derecede sorumlu
olmuşlardır. Osmanlı hâkimiyeti boyunca, Diyarbekir eyaleti vezir rütbeli
valiler tarafından idare edilmiştir. Paşa sancağı olmasından dolayı
Diyarbekir Sancağı da Diyarbekir eyaleti valilerince yönetilmiştir.
Kaynaklarda Diyarbekir Eyaleti valileri için daha çok Diyarbekir Valisi
tabiri kullanılmıştır. Diyarbekir valileri için zaman zaman Diyarbekir
Mutasarrıfı, Mîr-i Mîrân ve bazen de Diyarbekir Beğlerbeği gibi
tabirlerin kullanıldığı görülmektedir (Yılmazçelik, 2000: 275-76).
Doğuya sefer düzenleyen orduların toplanma ve hareket merkezi olan
o dönemin Amid şehri günümüzün Diyarbakır’ı Osmanlı yöneticileri
tarafından önemsenen bir şehirdir. Merkezden gönderilen valilerin
atanmasına dikkat edilmiş, genelde başarılı valiler Diyarbekir’e
görevlendirilmiştir. Diyarbekir’de valilik yapan yöneticilerin bir kısmı
daha sonra sadrazamlık görevlerini de yapmıştır. Valilerin atanmasında
dikkat edilen bir diğer hususta bölgenin sorunlarını bilen bölgede
başlayan asayiş sorunlarını çözen valiler tercih edilmiştir. Kaynaklarda
Osmanlı döneminde 245 valinin Diyarbekir’e atandığını görüyoruz. Bu
1

Bu çalışma 1-5 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen XVIII. Türk Tarih Kongresinde bildiri
olarak sunulmuş ancak tam metni yayınlanmamıştır.
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valilerden bir kısmı ikinci veya üçüncü defa Diyarbekir’e vali olarak
atanmıştır. Amid’i yöneten valilerin bir kısmı şehirde vefat edince buraya
gömülmüştür. Bir kısmı ise dışarda vefat etmesine rağmen Amid’e
gömülmeyi vasiyet ettiği için getirilip Amid’e gömülmüştür. Günümüzde
Diyarbakır’da gömülü olan sekiz Osmanlı valisi bulunmaktadır. Bu
çalışma kapsamında Diyarbakır’da gömülü olan bu valiler hakkında
kısaca bilgi verilecek, bu valilerin mezarları ve mezarlarının üstünde inşa
edilen mezar anıtları hakkında bilgi verilecek ve mezar taşlarında veya
mezar anıtları üzerinde bulunan kitabelerin içeriği aktarılacaktır. Çalışma
Diyarbakır’da gömülü bulunan valiler ve gömülü oldukları mezarları ve
bu mezarlar üzerinde inşa edilen mezar yapıları hakkında bilgi verilen ilk
toplu çalışma olacaktır. Çalışma kapsamında, mezar taşları ve mezar
yapıları üzerindeki kitabeler tekrar okunarak daha önce yapılan
çalışmalar ile karşılaştırılarak bir eksiklik olup olmadığına bakılmıştır.
Kitabelerin anlamları verilirken önceki çalışmalardan yararlanılarak
yeniden gözden geçirilmiştir. Bu çalışma hazırlanırken Abdulgani Fahri
Bulduk tarafından kaleme alınan, Eyyüp Tanrıverdi ve Ahmet Taşğın
tarafından yayına hazırlanan Diyarbakır Valileri (Bulduk, 2007: 1) adlı
kaynaktan, Şevket Beysanoğlu’nun Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır
Tarihi II (Beysanoğlu, 1997: 492) adlı kitaptan, Hatice Başak tarafından
hazırlanan Diyarbakır’da Osmanlı Dönemi Mezar Taşları (Başak, 2010:
8) ve Cemal Çığ tarafından hazırlanan Diyarbakır Türbeleri (Çığ, 2016:
1) adlı tezlerden, tarafımdan hazırlanan Diyarbakır Türbeleri (Yıldız,
2011: 319-69) adlı kitap bölümünden, İbrahim Yılmazçelik tarafından
kaleme alınan Osmanlı Hâkimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri
(1516-1838) (Yılmazçelik, 2000: 233-287) adlı makaleden, M. Mehdi
İlhan’ın hazırladığı Diyarbakır’ın, Türbe, Yatır ve Mezarlıkları (İlhan,
1996: 180-212) adlı çalışmasından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında
Diyarbekir valileri hakkında bilgi verilirken valilerin ölüm tarihlerine
göre kronolojik sıra takip edilerek Diyarbekir valileri ve bu valilerin
mezar taşları ve mezar yapıları hakkında bilgi verilmiştir.
Bu çalışma kapsamında Diyarbakır’da gömülü olan bu valilerin valilik
yılları hakkında kısaca bilgi verilecek, bunların mezar taşlarındaki
kitabeler ile türbelerinin üzerindeki kitabeler hakkında bilgi verilecek
ayrıca mezar yapılarının mimari ve süsleme özellikleri anlatılacaktır.
2. Diyarbakır’da Gömülü Osmanlı Valileri
2.1. Bıyıklı Mehmet Paşa
Diyarbekir’i feth eden kişidir. Yavuz Sultan Selim tarafından
Diyarbekir’in fethinde gösterdiği başarıdan dolayı Diyarbekir’in ilk
Osmanlı valisi olarak şehre gönderilmiştir. Trabzon, Sivas dahi idaresi
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altında idi. Bayburt’un fethinden gösterdiği gayret ve sadakatten dolayı
Yavuz Sultan Selim tarafından 920/1514 yılında Erzican valiliğine
atanmıştır. Daha sonra İdris-i Bitlisi’nin yardımıyla Musul, Mardin ve
Diyarbekir’i Safevilerden almıştır. Bu başarısından dolayı Yavuz Sultan
Selim tarafından 922/1516 tarihinde Diyarbekir valiliğine atanmıştır.
Diyarbekir valiliği yaklaşık olarak altı yıl sürmüştür. Kendi adıyla anılan
mahallede Bıyıklı Mehmet Paşa (Fatih Paşa) Camisi adlı bir cami
yaptırmıştır. Bu camiye birçok emlak, arazi vakfetmiştir (Bulduk, 2007:
13).
Bıyıklı Mehmet Paşa nam-ı diğer Fatih Paşa’nın mezarı kendisinin
yaptırdığı ve kendi adıyla anılan Fatih Paşa Camisi’nin doğu
haziresindedir (Foto:1). Mermer malzemeden yapılan sandukalı mezarlar
grubuna giren mezar, baş taşı, ayak taşı ve sandukadan oluşmaktadır.
Günümüze sağlam olarak ulaşan mezarın ayak taşında kısmen tahribat
vardır. Mezarın sandukasında silmelere yer verilmiştir. Baş taşı sivri
kemerli bir alınlıkla sonlanmaktadır. Baş taşının ön yüzünde celi sülüs
hatla yazılan dört satırlık kitabe mevcuttur. Baş taşının kenarları ve
alınlık kısmı bitkisel süslemelerle bezenmiştir. Bitkisel süslemeler hatai,
gül, kıvrıkdal, rumi ve palmetleri içermektedir. Baş şahidesinin arka
yüzünde dört satırlık kitabe mevcuttur. Kitabe cel-i sülüs hatla
hakkedilmiştir (Çizim:1, Foto:2). Ayak taşının iki yüzüne de bitkisel
kompozisyon işlenmiştir. Ayak taşının ön ve arka yüzü kıvrıkdal ve
hatailerden oluşan bordürle süslenmiştir.
Mezarın baş şahidesinin ön yüzündeki kitabeden şu ibareler
geçmektedir;
İntekale min dâri’l-fenâ ila dâri’l-bekâ
Sâhibu’s-seyfi ve’l-cûdi ve’l-atâ
El-merhûmu ve’l-mağfur Muhammed Paşa
Nevverallâhu merkadehu ilâ yevmi’l haşri ve’l-cezâi
Baş şahidesinin
bulunmaktadır:

arka

yüzündeki

kitabede

ise

şu

ibareler

El-emiru’l-umerâ bi-vilayet-i Diyâr-ı bekr
Harresehallâhu teâlâ ani’t-telbisi ve’l-mekri
Fi leyleti’s-sulesâ’r - râbi’i ve’l-işrine
Şehre Muharremü’l harâmi
Min şuhûri seneti semanin ve işrine ve tis’a mi’etin
Anlamı: Diyarbekir vilayeti beylerbeyi büyük komutan ve hayırsever
Bıyıklı Mehmed Paşa, 24 Muharrem 928 / 24 Aralık 1521 Salı gecesi fani
dünyadan ebedi aleme göçtü. Allah merhuma mağfiret etsin, mezarını
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kıyamet gününe kadar mamur etsin. Allah Diyarbekir’i de karışıklara ve
tuzaklara karşı korusun (Bulduk, 2007: 13).

Çizim:1- Bıyıklı Mehmet Paşa’nın Mezarının Planı, Kesiti ve Görünüşü
(Hatice Başak, Diyarbakır’da Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, 2010).

Foto:1- Bıyıklı Mehmet Paşa Camisi’nin Doğu Tarafındaki Hazire (İrfan
Yıldız).
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Foto:2- Bıyıklı Mehmet Paşa’nın Mezarı (İrfan Yıldız).
2.2. Özdemiroğlu Osman Paşa
933/1526’da doğmuştur. 979/1571 yılında Diyarbekir’e vali olarak
atanmıştır. Diyarbekir valiliği 979-983/1571-1575 yılları arasında dört yıl
sürmüştür. Rıha (Urfa), Maarra eyaletleri ve Şirvan valiliği yapmıştır.
993/1585 yılının Zilkade (Ekim) veya Zilhicce (Kasım) ayında Tebriz’de
vefat etmiştir. Cenazesi Diyarbekir’e getirilerek Fatih Paşa Camii’nin
avlusunda kendi adına yaptırılan türbeye gömülmüştür (Bulduk, 2007:
26).
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın türbesinin giriş kapısı üzerinde bir
kitabe bulunmaktadır. Beş satırlık kitabe kalker taşına kabartma
tekniğiyle celi sülüs hatla hakkedilmiştir. Kitabenin metni şöyledir;
Budur Sultan Han’ın veziri
Ki feth oldu elinde mülk-i Şirvan
Yedi yıl terk-i taht etti elinden
Hudabende Muhammed Şah-ı İran
Teter Han asi oldu Padişahe
Onun ref’i olundu buna ferman
Koyup Şirvan’ı gitti asi Han’a
Kesip başın yerine dikti bir han
Dönüp Tebriz’i aldı oldu tarih
Cihanda nam koydu göçtü Osman 993 (Bulduk, 2007: 26-27).
Anlamı: Sultan Murad Han'ın Paşası, Özdemiroğlu Osman Paşa,
Şirvan’ı fethetti. İran Şahı Muhammed onun yüzünden yedi yıl tahtını
terketti. Tatar lideri padişaha başkaldırdı. Hemen ortadan kaldırılması
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için emir verildi. Şirvan’ı terkedip başkaldıran hana gitti. Başını kestikten
sonra bir han yaptı. Dönüp Tebriz'i aldıktan sonra vefat etti. Osman
dünyada nam yapıp ahirete göçtü. Yıl 1585.
Özdemiroğlu Osman Paşa’nın türbesi iki bölümden oluşmaktadır. Ön
kısımda revak (giriş bölümü) yer almaktadır. Arka kısımda asıl türbe
bölümü yer almaktadır (Çizim:2, Foto:3). Türbenin revak (giriş) bölümü
kare planlı olup özgününde kuzey tarafta iki sütuna, güney tarafta
türbenin duvarlarına oturan üç sivri kemerle dışarı açılıyordu. Bu
açıklıklar daha sonra kapatılarak kuzey taraftan giriş kapısı açılmıştır.
Revak kısmı içten ve dıştan kubbe ile örtülüdür. Türbe kısmı içten ve
dıştan sekizgen planlı olup, içten ve dıştan kubbe ile örtülüdür. Türbe iki
renkli kesme taştan inşa edilmiştir.
Türbeye kuzey taraftan, revak bölümüne açılan basık kemer açıklıklı
bir kapıdan girilmektedir. Sekizgen olarak tasarlanan iç mekânın, revakla
bağlantılı olan kenarına giriş kapısı, diğer kenarlara birer pencere
yerleştirilmiştir. İç mekânda Özdemiroğlu Osman Paşa’ya ait mermer
sanduka bulunmaktadır. Yüksek bir gövdeye sahip olan sandukanın
kaidesi düz, kaval ve oluk silmelerle hareketlendirilmiştir. Sanduka
gövdesinin dört köşesinde küçük topuzlara yer verilmiştir. Baş şahidesi
kare gövdeli olup gövdeden başlığa geçişte mukarnas dilimler
kullanılmıştır. Şahidenin başlığı ise sarık şeklindedir (Foto:4).

Çizim: 2- Özdemiroğlu Osman Paşa Türbesi’nin Planı (VBM Arşivinden
İşlenerek) (İrfan Yıldız).
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Foto: 3- Özdemiroğlu Osman Paşa Türbesi (İrfan Yıldız).

Foto: 4- Özdemiroğlu Osman Paşa Türbesi (İrfan Yıldız).
2.3. Zincirkıran Ali Paşa
1006/1597’de Rakka beylerbeyi, ondan sonra Sivas valisi olmuştur.
1012/1602’de Tebriz beylerbeyi olmuştur. İranlılarla yapılan savaşta esir
düşmüştür. Akabinde 1012/1602’de Van valiliğine atanmıştır.
1014/1605’te Diyarbekir valiliğine görevlendirilmiştir. Bir yıl Diyarbekir
valiliği yapmıştır. 1015/1606 yılında vefat etmiştir. “Zincirkıran” namı ile
bilinen bahçenin ona ait olduğu tahmin edilmektedir (Bulduk, 2007: 42).
Naaşı Diyerbekir’deki Zincirkıran Türbesi’ne gömülmüştür.
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Türbe, Diyarbakır merkez Fatih Paşa Mahallesi İç Kurşunlu Sokak’ta
Nasuh Paşa Camisi’nin güneyinde, bahçenin içindedir. Zincirkıran adıyla
bilinen türbe içten ve dıştan sekizgen planlıdır. İçten kubbe dıştan
piramidal külah ile örtülüdür. Yapı, iki renkli siyah - beyaz kesme taştan,
külah ise siyah kesme taştan inşa edilmiştir (Çizim:3, Foto:5).

Çizim: 3- Zincirkıran Ali Paşa Türbesi’nin Planı (İrfan Yıldız).

Foto: 5- Zincirkıran Ali Paşa’nın Türbesi (İrfan Yıldız).
2.4. Çeteci Abdullah Paşa
Aslen Kürt olup Diyarbekir’in Çermik kasabasındandır. Diyarbekir’de
beş defa valilik yapmıştır. Çete savaşlarından çok şöhret kazandığından
“Çeteci” lakabıyla tanınmıştır. 1153/1740’da bir yıl, 1157/1744’te yirmi
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iki ay, 1163/1749’da on sekiz ay, 1165/1751-52’de yine on sekiz ay,
1173/1759’da sekiz buçuk ay, toplamda altı buçuk yıl Diyarbakır valiliği
yapmıştır. Diyarbakır valiliği dışında Sivas, Rakka, Adana, Faş, Van,
Anadolu (Kütahya), Erzurum, Halep ve Şam valiliği yapmıştır. Kendisi
aynı zamanda Emirülhac görevini de yapmıştır. Hattat olan Çeteci
Abdullah Paşa kendi adına memleketi Çermikte 1170/1756 yılında
yaptırdığı medresesinin kitabesini de kendisi yazmıştır. Tertib-i Zibâ ve
Ensâr’ül Cihan fi Vicdân-i Âyâtü’l Kur’ân adlı iki eseri vardır. 1174
senesi Rebiülevvelinin 15. Pazar gecesi (25 Ekim 1760) tarihinde
Diyarbekir’de vefat etmiştir. Cenazesi Diyarbekir’de Dağkapı dışındaki
Cinobaşı kabristanına defn edilmiştir. Mezarı günümüze ulaşamamıştır
(Bulduk, 2007: 109). Mezar taşında şair Lebib’in beyitleri vardı.
Kaynaklarda bu manzum tarihin son beyiti bulunmaktadır.
Düştü bir mısra’anun fevtine tarih LEBİB
Ni’amı afv ola zadı Çeteci Paşa’nun 1174/1760 (Beysanoğlu, 1996:
679).
2.5. Şeyhzade İbrahim Paşa
Aslen Kürt olup Amid’in tanınan ailelerinden Şeyhzade ailesine
mensuptur. Diyarbekir’de iki defa valilik yapmıştır. İlkin 1214/1799
tarihinde bir yıl, daha sonra 1223/1808’de altı yıl valilik yapmıştır. Cidde
ve Adana valiliğini yapmıştır. Vefat edince Diyarbekir’e gömülmüştür
(Bulduk, 2007: 139). Mezarı Fatih Paşa Camii’nin doğu haziresindedir.
İbrahim Paşa’nın mezarının baş şahidesi ve platformu günümüze
ulaşmıştır. Platform üç kademeli olarak yapılmıştır. Baş şahidesi yassı
gövdeli olup, üç kademeli profille sonlanmaktadır. Baş şahidenin ön
yüzünde kabartma tekniğinde cel-i hatla hakkedilen on satırlık kitabe yer
almaktadır. Mezarın baş şahidesi bitkisel süslemelerle bezenmiştir
(Çizim:4, Foto:6).
İbrahim Paşanın mezar taşındaki kitabede şu ibareler geçmektedir.
Huve’l-Hayyu’l-baki
Haza merkadu merhum ve mağfur
Diyarbekir vali-i esbakı İbrahim Paşa
Amelehullahu bi-lutfihi ma yuhibbu ve ma yeşau
Ve erda men abdihi ve tayyebe serahu
Ve ce’ale’l-cennete mesvahu
El-arifu bi- Şeyhzade
Ekremehu’llahu bi’l-husna ve’z-ziyade
Hazretlerinin ruhi şerifiçun
Fatiha sene 1228
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Anlamı: Bu Diyarbekir eski valisi İbrahim Paşa’nın mezarıdır. Allah,
ona merhamet ve mağfiret etsin. Allah, hoşlanıp arzuladığı şekilde ona
lütfuyla muamele etsin. Onun mezarını ziyaret edenlerden de razı olsun.
Mezarını ferah kılsın, yerini cennet etsin. İbrahim Paşa, Şeyhzade
lakabıyla bilinir. Allah onu güzellik ve hoşgörü ile karşılasın. Kutlu ruhu
için fatiha okuyun. Yıl:1228/1813 (Bulduk, 2007: 139).

Çizim:4- İbrahim Paşa’nın Mezarının Planı, Kesiti ve Görünüşü (Hatice
Başak, Diyarbakır’da Osmanlı Dönemi Mezar Taşları, 2010).

Foto: 6- İbrahim Paşa’nın Mezarı (İrfan Yıldız).
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2.6. Mehmet Reşid Paşa
Sultan II. Mahmud’un sadrazam olan vezirlerindedir. Aslen Gürcüdür.
Sadrıesbak Hüsrev Paşa’nın kölelerindedir. Mirimiran rütbesiyle
Karahisar-ı sâhib sancağı mutasarrıflığına atanmıştır. Kütahya’da vali
kaymakamlığı yapmıştır. Konya, Rumeli valiliği yapmıştır. 1244/1828
yılında Sadrazam olmuştur. 1249/1833’te Sivas valiliğine atanmıştır.
Daha sonra Rakka ve Diyarbekir valiliğine atanmıştır. 1252 senesinin
Şaban ayında (Kasım 1836)’da Diyarbekir’de vefat etmiştir. Naaşı Kale
Camii’nin yanındaki kabristana defn edilmiştir (Bulduk, 2007: 160). Kale
Camii’nin bitişiğindeki Sahabeler Türbesi’nin revağında gömülüdür
(Çizim:5).
Reşit Mehmet Paşa’nın mezarı Sahabeler Türbesi’nin güneybatı
kısmındaki L şeklindeki revaklı kısımda Mehmet Esad Muhlis Paşa’nın
mezarının yanındadır (Çizim:5). Mermer malzemeden yapılan mezar, baş
taşı, ayak taşı ve sandukadan ibarettir. Sandukanın kaide kısmı enine
dikdörtgen şeklinde olup, üç silme ile hareketlenmiştir (Foto:7).
Sandukanın gövde kısmı barok tarzı süslemeler ile bezenmiştir. Bu
süslemeler kılıç, kama, fırça, püskül, üzüm ve asma motiflerinden
oluşmaktadır.
Baş taşının kenarları dilimli bir şekilde düzenlenmiş olup baş taşı yivli
bir kavukla sonlanmaktadır. Baş taşı kıvrıkdal, kandil ve perde motifleri
ile bezenmiştir. Ayak taşı sütun şeklinde düzenlenmiş olup yivli sarıklı
bir başlıkla sonlanmaktadır. Ayak taşı kıvrıkdallardan oluşan bitkisel
süslemelerle hareketlendirilmiştir. Ayak taşının ön yüzünde kabartma
tekniği ile hakkedilen on bir satırlık cel-i ta’lik kitabe vardır. Kitabenin
metni şöyledir;
Hüvel bâki
Yok, kurtuluş cihânda desti felekten aslâ
Bak böyle kahramanı hâke düşürdü hayfâ
Ol şir-i satvet endaz yani Reşid Paşa
Yek hamlede ederdi rubah-ı hasmı ifnâ
Cerr etmiş idi tiğin ol server-i müşirân
Hûn-i adûvvü, herdem eylerdi ondan icrâ
Her bir gazâda hoşnut oldukları numâyân
Damad-ı şah-ı kevneyn hem şah-ı kişverra
Menkûtla yazıldı târihi bâ-temennâ
Eda sarâyı huldü me’va Reşid Paşa sene 1252
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Anlamı: Ölümsüz olan bir tek Allah’tır. Bu dünyada kaderin
pençesinden kurtulmanın imkânı yoktur. Eyvah, ne yazık ki onun gibi
böyle bir kahraman bile toprağa düşürülüyor. O güçlü atılgan arslan yani
Reşit Paşa, bir defada bütün düşman kurnaz tilkileri yok ederdi. Köprü
etmiş idi kılıcını o reis işaret edene. Her zaman düşman kanı akıtırdı. Her
bir savaşta memnun oldukları apaçıktır. Hem iki âlemin şahı hem
padişahı. Noktalı harfler ile yazıldı tarih bak. Reşit Paşa’nın yerini ebedi
saray eyle.

Çizim 5- Sahabeler Türbesi’nin Planı (VBM Arşivinden İşlenerek) (İrfan
Yıldız).
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Foto: 7- Mehmet Reşit Paşa ve Esad Muhlis Paşa’nın Mezarları (İrfan
Yıldız).
2.7. Esad Muslih Paşa
Ayaş müftüsü Hasan Efendi’nin oğludur. Sultan II. Mahmut
döneminde vezir rütbesiyle Edirne, Erzurum, Sivas, Sayda, Halep ve
Musul valiliğini yapmıştır. 1264/1846’da Diyarbekir valisi olmuştur.
Diyarbekir valiliği üç yıl üç ay sürmüştür. 1267/1850’de Diyarbekir’de
vefat etmiştir. Cenazesi Kale Camii’nin yanındaki kabristana defn
edilmiştir. Kale Camii’nin bitişiğindeki Sahabeler Türbesi’nin revağında
gömülüdür (Çizim:5). Esad Muslih Paşa, alim, şair ve hattat idi.
Esad Muslih Paşa’nın mezarı Sahabeler Türbesini “L” şeklinde
çevreleyen revaklı bölümde kuzeydeki ilk mezardır (Çizim:5). Mermer
malzemeden yapılan mezar, şahideli, sandukalı mezarlar grubuna
girmektedir. Esad Muslih Paşa’nın mezarı, sanduka, baş taşı ve ayak
taşından oluşmaktadır. Mezarın sandukası, asma yaprağı, üzüm
salkımları, sepet ve sepetin içinde dışarıya taşan yaprak ve dal motifleri,
girland ve vazodan çıkan akant yaprakları ile süslenmiştir (Foto:7-8).
Baş şahidesi dikdörtgen gövdeli olup üst kısımda kavukla
sonlanmaktadır. Şahide dal motifi, kandil motifi, oymalı perde ve kıvrık
dal motifi ile süslenmiştir (Foto:8).
Ayak şahidesi sütun şeklinde yapılmış olup üst kısmı yivlidir ve
sarıkla sonlanmaktadır. Ayak şahidesi lacivert rengin hakim olduğu
kıvrık dal motifli bitkisel süslemelerle hareketlendirilmiştir.
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Mezarın baş şahidesinde celi ta’lik hatla kabartma tekniğinde
hakkedilen on altı satırlık kitabe mevcuttur. Kitabenin metni şöyledir;
Huvel halakul baki
Sahibi-i seyfu kalem, âlimü şeyhü’l vüzerâ
İbn-i müfti-i Ayaş hazret-i Es’ad Pâşâ
Mahlası “ Muhlis” olup şâ’ir ve mâhir idi kim
Süheni gevher-i nâyâb idi beyne’ş-şu’arâ
Emr-i şâhâne ile vardığı mansıblarda
Hükm-i kanun ile eyler idi emrin icrâ
Mansıb-ı âharı çün hıtta-i Kürdistân olub
Neşr-i adl ile ahâliden alır idi du’â
Yetmişi ö’mrü tecavüz idecek Ămid’de
İrci’i emri erip eyledi azm-i ukba
Herkesin âlem-i fânide ser-encâmı budur.
Çeşm-i-i’rfan ile bak bir pula değmez dünya
Dîde hûnâbe feşân sĭne pür âteş olarak
Pederin mevti için şii’r eder idim imlâ
Dedi tarihini NUSRET ederek hakk’a niyaz
Ki ola kasr-ı cinân merkez-i Es’ad Pâşâ
Nemakahu el-fakir Yusuf Sıddik
Mahdûmu merhûm müşârünileyh
Fi 20 Rebiülevvel sene 1267
Anlamı: Kalem ve kılıç sahibi, âlim ve vezirlerin şahı, Ayaş
müftüsünün oğlu Esat Paşa hazretleri, lakabı “Muhlis”tir ve maharetli bir
şairdir. Sözü (şiiri) şairler arasında eşsiz idi. Mükemmel buyruklarıyla
ulaştığı derecelerde adaleti yaymakla halktan dua alırdı. Son rütbesi
hatayi-i Kürdistan olup. Kanun hükümleri onun emrini yerine getirirdi.
Amid’de yetmişi aşacak değerli emir gelip niyet etti ahirete. Herkesin
geçici dünyada macerası budur. Bir pula değmez dünya. Kanlı gözyaşları
akıtan gözlerle ve yanık bağırla, ayın elimden bir daha dönmemecesine
gitmesine ağıt yakardım. Allah’a yalvarıp tarih düştü NUSRET deyip, ki
olsun cennet bahçeleri merkedi Esad Paşa. Bu kitabe merhumun oğlu
Yusuf Sıddık tarafından 20 Rebiülevvel 1267/ 23 Ocak 1851’de
yazılmıştır.
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Foto: 8- Esad Muhlis Paşa’nın Mezarı (İrfan Yıldız).
2.8. Mahmud Paşa
Aslen Kürt olup Çurçapurludur. Çarçapur Harput’a bağlı bir köydür.
1275/1858’de Diyarbekir’e vali olarak atanmıştır. 1276 yılının
Cumâdelûlâsının 26. (12 Aralık 1859 Çarşamba) günü saat dokuzda
Diyarbekir’de vefat etmiştir. Naaşı Kale Camii’nin yanındaki kabristana
defn edilmiştir. Mardin Kapı dışındaki Mardin Kapı mezarlığında Şeyh
Muhamed Amidi Türbesi civarındaki namazgahı yaptırmıştır 2 (Bulduk,
2007: 174). Cidde valiliğini yapmıştır. Yemeni feth etmiştir. Kale
Camii’nin bitişiğindeki Sahabeler Türbesi’nin revağında gömülüdür
(Çizim:5).
Mahmud Paşa’nın mezarı Sahabeler Türbesini “L” şeklinde çeviren
revakın güneybatı kısmında İbrahim Paşa’nın oğlu Abdülhamit Bey’in
mezarının yanında yer almaktadır (Foto:8). Mermerden yapılan mezar,
sandukalı, şahideli mezarlar grubuna girmektedir. Sanduka dikdörtgen
formludur. Barok süslemelerin hakim olduğu sanduka; silmeler, vazodan
çıkan C ve S kıvrımları, kıvrık dal motifleri ile hareketlendirilmiştir. Baş
taşı armudi gövdeli olup üst kısımda sarık şeklinde bir başlıkla
sonlanmaktadır (Foto:9). Gövde de on satırlık kitabe yer almaktadır.
Mezarın ayak şahidesi kırıktır.
Mezarın kitabesi, baş şahidesine celi ta’lik hatla kabartma tekniğinde
işlenmiştir. Kitabe on satırdan ibarettir.
Bu namazgah 2018 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından
yıktırılmıştır.
2
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Huve’l-Baki
Hem-nâmı çün bulundi Mahmud Nebiyy-i muhtar
Eyler şefâ’ati hem îsâl-ı râh-ı maksûd
Vâli-i Cidde iken Hac itti heft merre
Feth-i Yemenle oldu nâmı celil-u mahsud
Kürd ülkesine vâli olmuş iken ecel âh
Kıldı Diyârbekr’i medfen o zât-ı mes’ud
Pâ vazedince kabre târih didim çu cevher
Cennette Hak makamın eylesun
Makam-ı mahmud 1276
Anlamı: O (Allah) sonsuzdur. Aynı isimde bulundu Mahmud Muhtar
oğlu istenilen, arzu edilen amaca ulaşması için şefaat eyler. Cidde valisi
iken yedi kere hacca gitti. Kıskanılacak derecede yüksek mertebedeki kişi
olan Mahmud beni Muhtar Yemen’in fethiyle bilindi. Kürt ülkesine
valiyken onu ecel aldı ah! O neşeli insan kendine Diyarbekir’i öleceği yer
olarak seçti. Burada cevherin tarih vardır ve ölen kişin ölüm tarihi sadece
noktalı harfler dikkate alınarak ifade edilmiştir. Allah senin makamını
cennette makam-ı Mahmûd eylesin. 1276/1859.

Foto: 9- Mahmud Paşa’nın Mezarı (İrfan Yıldız).
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3. Değerlendirme ve Sonuç
Çalışma kapsamında Diyarbakır’da sekiz Osmanlı valisinin gömülü
olduğu tespit edilmiştir. Bu valilerden yedisinin mezarı günümüze
ulaşmıştır. Çeteci Abdullah Paşa’nın mezarı ise günümüze ulaşmamıştır.
Bıyıklı Mehmet Paşa yaptırdığı caminin doğu haziresine gömülmüştür.
Şeyhzade İbrahim Paşa’da aynı hazireye gömülmüştür. Çünkü bu
mezarlık daha sonra Şeyhzade ailesine mensup kişilerin defn edildiği
mezarlık haline gelmiştir. Özdemiroğlu Osman Paşa, Fatih Paşa
Camisi’nin kuzeydoğu köşesindeki türbesine gömülmüştür. Zincirkıran
Ali Paşa kendi adıyla anılan bahçesinde inşa edilen türbeye gömülmüştür.
Çeteci Abdullah Paşa Dağkapı dışındaki mezarlığa gömülmüştür.
Mehmet Reşit Paşa, Esad Muslih Paşa ve Mahmud Paşa ise Sahabe
Türbesi’nin önündeki revağa gömülmüştür. İki valinin mezarının üzerine
mezar anıtı adını verdiğimiz türbe yapılmıştır. Özdemiroğlu Osman Paşa
ve Zincirkıran Ali Paşa’nın mezarları üzerine yapılan türbeler içten ve
dıştan sekizgen planlıdır. Diyarbakır merkezde bulunan İskender Paşa
(1565), Sarı Saltık (XVI. yy), Fatih Paşa (XVI. yy) ve Şeyh Abdülcelil
(XVI.–XVII yy) türbeleri içten ve dıştan sekizgen planlıdır (Yıldız, 2011:
365) Özdemiroğlu Osman Paşa Türbesi (1585) kuzey tarafta bulunan kare
planlı giriş bölümüne sahip olması bakımından Zincirkıran Ali Paşa’nın
Türbesi’nden farklılık gösterir. Beş valinin mezarı ise kabristanlarda
bulunan şahideli, sandukalı mezarlardır. Bölgede şahideli, sandukalı
mezarlar genelde önemli kişiler için yapılmıştır. Bu mezarlar baş, ayak
şahidesi ve sandukadan oluşmaktadır. Bölgedeki mezarların çoğunluğu
sadece baş ve ayak şahideli mezarlardır.
Özdemiroğlu Osman Paşa ve Zincirkıran Ali Paşa’nın türbelerinin
inşasında iki renkli taş malzeme kullanılmıştır. Diğer valilerin mezar
taşlarında ise taş ve mermer malzeme kullanılmıştır. Şehzade İbrahim’in
mezarında bazalt taş kullanılmıştır. Diğer valilerin mezarlarında ise
mermer malzeme tercih edilmiştir. Kitabeler genellikle kabartma
tekniğinde cel-i hatla yazılmıştır. Bıyıklı Mehmet Paşa’nın mezar taşı
kitabesinde ve Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Türbesi’nin kitabesinde celi sülüs hat diğer valilerin mezar taşı kitabelerinde ise cel-i talik hat
kullanılmıştır. Mezar taşlarında özellikle bitkisel süslemelere yer
verilmiştir. Süslemeler daha çok yöreseldir. Rumi, kıvrıkdal, asma
yaprağı, üzüm salkımı, vazodan çıkan çiçekler, girlant, akant yaprakları
ve dal en çok tercih edilen motiflerdir. Batılılaşma döneminden sonra
yapılan Mehmet Reşit Paşa, Esad Muslih Paşa ve Mahmut Paşa’nın
mezar taşlarındaki süslemeler barok tarzdadır. Mezar taşlarındaki
kitabelerde genellikle kişinin kimlik bilgileri, yaptığı kahramanlıklar,
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görev ünvanı, dua cümleleri yer almaktadır. Ölümden kaçmanın mümkün
olmadığı sıklıkla vurgulanmıştır. Bıyıklı Mehmet Paşa’nın mezar taşı
kitabesinde geçen Allah Diyarbekir’i karışıklıklara ve tuzaklara karşı
korusun ibaresi ile Esad Muslih Paşa ve Mahmut Paşa’nın mezar taşları
kitabelerinde geçen Kürt Ülkesi Valisi ibaresi dikkat çekici ibarelerdir.
Mezar taşı kitabelerinde valilerin ölüm tarihleri belirtilmiştir. Bu tarihler
çoğunlukla gün, ay ve yıl olarak verilmiştir.
Sonuç olarak Osmanlı döneminin önemli eyalet merkezlerinden biri
olan Diyarbekir, ölümünden sonra da bazı Diyarbekir valilerine ev
sahipliği yapmıştır. Bu valilerin mezar taşlarında dönemlerinin siyasi,
sosyal ve toplumsal yapısı hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bu mezar
taşlarının korunup gelecek nesillere aktarılması toplumun geçmiş ve
gelecek hafızasının bütünleşmesi açısından önem arz etmektedir.
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Giriş
Dânişmendli Devleti, Malazgirt Zaferi’nden (26 Ağustos 1071) sonra
Alp Arslan’ın emirlerinden olan ve kurduğu devlete adını veren
Dânişmend Gazi tarafından Sivas ve çevresinde kurulmuştur. Dânişmend
Gazi, bilahare fetihlerine Tokat, Niksar ve bu bölgeyi hâkimiyetine alarak
devam etmiş ve Niksar’ı devletinin başkenti yapmıştır. Anadolu’nun
Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında bu devlet önemli bir rol üslenmiştir.
Dânişmendliler, Anadolu’da siyasi ve askerî faaliyetlerini sürdürürken
aynı zamanda fethettikleri bölgelerin imar faaliyetlerine de büyük önem
vermişlerdir. Sefer Solmaz’ın da belirttiği gibi Dânişmendliler’in
Anadolu’da izledikleri fetih politikası siyasi, askerî ve kültürel olmak
üzere üç aşamalı olarak gerçekleşmiştir (Solmaz, 2001: 272). Bu
cümleden Dânişmendliler’in imar ve kültürel faaliyetlerine ne denli önem
verdiklerini anlamamız bakımından oldukça önemlidir. Bu meyanda
Dânişmendliler’in inşa ettikleri mimari eserlerin başında medreseler,
camiler, tekkeler, zaviyeler ve türbeler gelmektedir. Bu dinî ve ilmî
yapıların yanında hanlar, hamamlar, köprüler, kale ve surların inşa
edildiğini görmekte elbette mümkündür. İnşa edilen bu mimari yapılar,
bazen Anadolu’da türünün ilk ve önemli örneklerinden olması hasebiyle
Anadolu Türk mimarisinin temelini oluşturması bakımından önemli
yapılardır.
Dânişmendliler, inşa etmiş oldukları mimarî eserler ile Anadolu’da
Türk mimarisinin temellerini atmışlardır. Bu devletin hükümdarları
kültürel faaliyetlere ve kültür sanat eserlerinin inşasına büyük önem
vermişlerdir. Fethettikleri şehirlerin yeniden imar ve iskânına dikkat
ederek, bunu bir politika haline getirmişlerdir. Bu faaliyetlerin yapıldığı
ve bu politikanın yoğun bir şekilde uygulandığı şehirlerden birisi
şüphesiz Niksar’dır. Bu dönemde Niksar, dönemin en güzel Türk-İslam
mimari özelliklerinin yansıtıldığı örnekler ile donatılmıştır. Çalışmada da
bu örnekler ele alınmış ve Türk-İslam mimarisinde ve kültüründeki
önemleri üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
I. Niksar Kalesi
Niksar Kalesi esasında köken olarak Dânişmendli dönemi
yapıtlarından değildir. Ancak Dânişmendliler döneminde kaleye yapılmış
olan eklemeler ve kale içerisine inşa edilmiş olan İslamî yapılar
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dolayısıyla Niksar Kalesi’nin mezkûr dönemde değerlendirilebileceğini
düşünülmektedir. Çünkü bu eserler işlevsel olarak kalenin bir parçası
niteliğindedir.
Niksar tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği
yapmıştır. Hititler, Frigler ve Persler sırasıyla bu bölgede hâkimiyet
kurmuşlardır. Bilahare bölge M.Ö. 301 yılında Pontus hâkimiyetine
girmiş ve Niksar Kalesi de bu dönemde savunma amaçlı olarak inşa
edilmiş ve zamanla genişleyerek stratejik öneme sahip savunması kolay
müstahkem bir kale haline gelmiştir (Gürbüz, 2016; 249). Malazgirt
Zaferi’nden sonra ise Dânişmendliler’in Niksar’ı fethetmesiyle birlikte
Kale Dânişmendliler’in kontrolüne geçmiştir.
Kale, savunma amaçlı olarak Canik Dağlarının eteklerinde, Taşova adı
verilen ovaya açılan yerde, Kelkit Vadisi’ne kuzeyden girişi denetleyen
yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştur (Gürbüz, 2016; 250). Bulunduğu
konum itibariyle Anadolu’nun iç şehirlerini Karadeniz’e bağlayan
boğazın geçtiği vadinin üzerinde bulunmaktadır. Orta Anadolu’nun
Karadeniz’e açılan en önemli geçiş güzergâhındadır.
Diyarbakır Kalesi’nden sonra Türkiye’nin ikinci büyük kalesi Niksar
Kalesi’dir (Kesik, 2017; 184). Kale’nin batı cephesi tamamen dik, diğer
cepheleri ise büyük kale surları ile çevrelenmiştir. Şehrin eteklerinde
yayıldığı yüksek bir tepe üzerine kurulmuş olan kalenin surları, iç kale,
orta kale ve dış kale olmak üzere üç ayrı savunma sistemi şeklinde
yapılmıştır (Baykara, 1986; 77). İç kale, şehrin ortasındaki tepenin
üzerini kaplamakta ve içinde çok sayıda yapı kalıntısı bulunmaktadır. İç
kalede bir medrese, iki hamam, iki mescit, bir kilise, çeşme, havuz,
hapishane, türbe kalıntıları ve bir yer altı geçidi bulunmaktadır. Bu yer
altı geçidi zaman içerisinde kapanmıştır. Bu geçidin kaleyi nereye
bağladığı konusunda bazı rivayetler vardır. Bunlardan birisi kaleyi şehrin
eteklerinde bulunan büyük tarım arazilerine bağladığı yönündedir. Bir
baskın veya saldırı durumunda bu arazide bulunan insanlar bu geçidi
kullanarak kaleye ulaşmaktaydılar. Diğer bir rivayet ise
Dânişmendname’de de bahsedildiği üzere Niksar Kalesi’ni İstanbul’da
bulunan bir manastıra bağladığı yönündedir. Orta kale, tepenin büyük bir
kısmını kaplamaktadır. Dış kale surlarının ise büyük bir kısmı günümüze
ulaşmamıştır (Gürbüz, 2016; 251). Kale surları duvar olarak kullanılarak
kale içerisine evler yapılmıştır. Kale surları kullanılarak yapılan bu
evlerin bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Halen bu evlerde insanlar
yaşamaktadır.
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(Resim; İsmail Turan)
Niksar Kalesi’nin kapıları, diğer şehirlerdeki kale kapılarının
adlandırıldığı gibi adlandırılmıştır. Kale kapıları, bu kale kapısından
başlayan yolun ulaştığı ilk önemli bölgenin ya da şehrin ismini alarak
adlandırılmıştır. Örneğin Tokat Kapısı, Herkümbed1 Kapısı ve Erzincan
Kapısı, Niksar Kalesi’nin en önemi kapılarındandır (Baykara, 2000; 71).

(Resim; İsmail Turan)
Herkümbed (Kümbetli-Hüseyin Gazi Köyü), Niksar’ın batı tarafında bulunan
günümüzde küçük bir köydür. Ancak, o dönem de Dânişmend Gazi tarafından
kuşatılmış olan önemli bir Bizans beldesidir.
1

380

Kalenin restorasyon çalışmaları, Kültür Bakanlığı ve Niksar
Belediyesi işbirliği ile devam etmekte olup o/o 40’lık bölümü
tamamlanmıştır. Kalan kısmın restorasyon çalışmaları ise devam
etmektedir. Restorasyon kapsamında son şekli itibari ile restorasyonu
tamamlanan kısımlar şunlardır; Yağıbasan Medresesi, Yağıbasan Camii,
Kale Hamamı, Kale askerî tonozlar ve koğuşlar, su sarnıçları, Küçük
Kilise, Kale mutfağı ve mühimmat deposu, zindanlar ve Kale Kilisesi’dir.
Ayrıca çalışmalar bittikten sonra da Niksar Kalesi’nde, Niksar Kent
Müzesi ve açık havada Anadolu Medeniyetleri Taş Eserleri Müzesi
açılacağı bildirilmektedir (Kesik, 2017; 184). Bunlara ilaveten Niksar
Kale’si özel bir duruma sahiptir. Kale Uluslararası Dünya Taş Eserler
Müzesi kapsamında üyelik statüsündedir.
II. Camiler
Bir şehrin İslam beldesi olduğunu gösteren en önemli öğe o şehirde
bulunan camidir. Bu bakımdan tüm İslam devletleri özellikle de Türkİslam devletlerinin hükümdarları ve devlet adamları-komutanları
fethettikleri şehir ve beldelerde ilk olarak İslam’ın simgesi olan camii
inşa ettirmekteydiler. İslam devletlerinde cami şehrin veya beldenin
merkezi konumunda bulunur ve halkın sadece ibadet için değil, eğitimöğretim ve bazı kararların da alındığı toplantı yerleri, sosyal ekonomik
faaliyetlerin gerçekleştiği mekânlar olarak da kullanılırdı. Yine camilerin
etrafına çarşı-pazar kurulur ve geniş halk kitleleri buralarda toplanırdı
(Çetin, 2011: 311).
Dânişmendliler döneminde de camiler için yukarıda verilen özellik ve
fonksiyonlar aynen geçerli olmuştur. Fethedilen beldelere camiler
yapılırdı ki Niksar fethedilince buraya da camiler inşa edilmiştir. Ayrıca
kalede bulunan bir kilise fetih geleneği olarak camiye çevrilmiştir.
A. Niksar Ulu Camii
Adı geçen dönemde Niksar’da inşa edilen camilerden en önemlisi
Niksar Ulu Camii’dir. Yapı, günümüzde Niksar’ın doğu tarafında Fatih
Sultan Mehmet caddesinin kenarında bulunmaktadır. Kitabesi bunmayan
caminin kim tarafından yaptırıldığı, kesin inşa tarihi ve mimarının kim
olduğu gibi bilgiler tam olarak bilinmemektedir (Çal, 1989: 30).
Dânişmend Gazi adına düzenlenmiş olan bir vakfiyede sadece caminin
adı Bey Cami olarak geçmektedir. Yine tapu tahrir defterleri ve bazı vakıf
kayıtlarında Cami-i Kebir ve Çepni Beyzâde Hasan Camii olarak
isimlendirildiği bilinmektedir (Şahin, 1999: 102).
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(Resim; İsmail Turan)
Yukarıda da belirtildiği gibi yapının kesin inşa tarihi bilinmemektedir.
Ancak Ulu Camii olması bakımından Cami’nin Niksar’ın fethinden kısa
bir süre sonra yapılmış olması muhtemeldir. Dânişmendliler fethettikleri
bütün beldelere Cuma namazlarının kılındığı “Ulu Camiler” inşa
etmişlerdir (Bayram, 2009: 35, Çam, 2012: 80-81). Bu camii de
muhtemeldir ki Niksar’ın fethinden kısa bir süre sonra yapılmıştır.
Rivayete göre Cami’nin 1145 yılında Çepni Hasan Efendi tarafından
yapıldığı kabul edilmektedir. Fakat bu tarih Ulu Cami’nin yapılış tarihi
değil Yağıbasan döneminde tamir edilme tarihidir (Solmaz, 2001: 281).
Yağıbasan döneminde, Dânişmendli Devleti topraklarında bulunan
mimari yapıların tamamına yakını geniş bir tamire tabii tutulduğu
bilinmektedir. Bu nedenle bu tarih yapının inşa tarihi değil ancak tamirat
geçirdiği dönemin tarihidir.
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(Resim; İsmail Turan)
Yapı, Anadolu’daki “Ulu Camii” uygulamalarının en eski
örneklerindendir. Cami’nin ana beden duvarları moloz taş malzeme ile
örülmüş, minarede kaide kesme taş gövde tuğla malzeme ile inşa
edilmiştir (Seçkin, 1997: 86-90).
Niksar’ın Anadolu’daki en riskli deprem kuşağında yer alması
Cami’nin tarihi süreç içerisinde tahribata uğramasına sebep olmuştur. Bu
tahribatlar sonucunda da ilk dönem mimari özelliğinden tamamen
uzaklaşmıştır. Yapı 1969-1988 yılları arasında beş defa onarım görmüş
son olarak da 2003 yılında Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından restore
edilerek ibadete açılmıştır.
B. Niksar Cin Camii
Camii, Niksar Taşmektep mahallesinde kale yolunda ve dış kale
surları içinde Halk Eğitim Merkezi binasına yakın bir yerde
bulunmaktadır. Meyilli arazide inşa edildiği için kuzey duvarı tamamen
tepeye yaslanmıştır. Doğu cephesi sağırdır.
Caminin mevcut olan kitabesine göre inşa tarihi 555/1160’tır (Şahin,
1999; 104). Kitabenin tercümesi şu şekildedir: “Bu mübarek mescidin
yapılmasını, Melik sâlâr Aydoğdu, Allah’ın rızasını kazanmak için, şanı
yüce olan Allah’ın sayesinde beş yüz elli beş senesinde emretmiştir”
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(Solmaz, 2001; 294). Kitabe’de verilen tarihe göre eser Yağıbasan’ın
hükümdarlığı döneminde inşa edilmiş eserlerdendir.
Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve
günümüzde ibadete açılmıştır.
II. Medreseler
İslam dünyasında XI. yüzyılın başına kadar cami ve mescitler
günümüzde olduğu gibi sadece ibadet yapılan kurumlar değildiler. Dinî
olduğu kadar siyasi, hukukî ve eğitim alanlarında da Müslüman halkın
merkezi konumundaydılar (Makdisi, 2004: 51-61). Fakat zamanla eğitim
verilen yerlerin yapısı değişti. Medrese adı verilen kurumlar oluşturuldu.
Medreselerin ortaya çıkmasında, yani eğitimin kurumsallaşmasında iki
temel olgu vardır. Bunlardan birincisi, İslam Devletlerinin idarî
mekanizmasında eğitim görmüş, tecrübeli bürokrat ve memura duyulan
ihtiyaçtır. İkincisi ise, Fatımîlerin Şii propaganda merkezleri olarak
kurdukları dâru’l-ilimlerin karşısında Sünnî akideyi koruma düşüncesidir.
Türk-İslam Devletlerinin en önemli eğitim kurumu medreselerdir.
Medrese denilince Türk-İslam tarihinde hiç şüphesiz akla gelen isim
Büyük Selçuklu Devleti veziri Nizâmülmülk (Göksu, 2018,Özaydın,
2007: 194-196) ve onun yaptırmış olduğu Nizâmiye Medreseleri’dir
(Özaydın, 2007: 188-191). Nizâmülmülk’ün bu icrasından sonra
sultanlar, büyük devlet adamları medreseler yaptırmaya ve bu
medreselerdeki eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgilenmeye başlamışlardır.
Anadolu’da da bu durum aynı şekilde başlamış ve devam etmiştir.
Medreselerin tüm ihtiyaçları kurulan vakıflar tarafından karşılanmıştır
(Doğan, 2013: 430). Medreseyi yaptıran ve vakfını kuran şahsın itikadî
görüşü medresede ders verecek müderrisin ve alınacak öğrencinin de
belirlenmesinde önemli rol oynamıştır.
A- Niksar Yağıbasan Medresesi
Dânişmedliler döneminde Niksar’da kurulan medreseler de bu ilk
dönem kurulan medreselerin prensiplerini benimsemişlerdir. Yani işleyiş
bakımından Nizâmiye Medreselerinin bir benzeri olarak görülebilir.
Anadolu’da ilk ilmî, fikrî ve kültürel faaliyetler Dânişmend İli’nde
Dânişmenli Devleti himayesinde başlamıştır (Bayram, 2009: 28). Dinî
bakımdan fıkhı kaidelere çok bağlı olan Dânişmendliler bu geleneği
topluma yerleştirmişler ve bölgede kurdukları medreselerle bunu devam
ettirmişlerdir (Bayram, 2009: 29).
Niksar Yağıbasan Medresesi de işte bu kaide ve prensipler üzerine
Niksar Kalesi’nin surları içerisinde inşa edilmiştir. Yapının kitabesi
bulunmamaktadır. Fakat halk arasında rivayete göre Birinci Dünya
Savaşından önce Dânişmend Gazi türbesine götürülen bir kitabenin bu
medreseye ait olduğu söylenmektedir (Kuran, 1968: 41). Mezkûr
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kitabenin binanın herhangi bir nedenden dolayı hasar görmesi nedeniyle
bölgede bulunan başka bir tarihi binaya taşınması oldukça muhtemeldir.
Bu kitabe H. 552 (1157) tarihlidir. 1906 yılında Halil Ethem tarafından
okunmuş ve Max Van Berchem tarafından da neşredilmiştir (Kuran,
1968: 41). Kitabenin tercümesi ise şu şekildedir:
“Bu kutsal medresenin inşa edilmesini Melik Danişmend oğlu Melik
Gazi oğlu adil hükümdar, zaferlerin babası halifenin yardımcısı
Nizamü’d-din Yağıbasan beş yüz elli iki yılında emretti” (Uzunçarşılı,
2003: 133).
Ancak bu kitabenin bu yapıya ait olup olmadığı araştırmacılar
tarafından tartışılmaktadır (Çal, 1989: 64). Mevcut olan bu kitabede
verilen bilgilere göre yapı 1157-58 yılında Nizameddin Yağı basan
tarafından yaptırılmıştır. Medrese, moloz taş malzeme kullanılarak inşa
edilmiştir. Kalenin surları içerisinde inşa edildiği için inşasında iç kale
surlarından faydalanılmış bu yüzden düzgün olmayan, kareye yakın
dikdörtgen planda yapılmıştır (Kuran, 1968: 39-40, Çal, 1989: 65).
Surların kuzey cephesi medrese duvarı olarak kullanılmıştır.

(Resim; İsmail Turan)
Niksar ve Tokat’ta Yağıbasan tarafından yaptırılan bu iki medrese
Anadolu’da inşa edilmiş ilk medreselerdir. Bu medreselerin bu
özelliğinin yanın da bir diğer önemi ise Bosra (Busrâ)’da (Fayda, 1992:
470-472) Ebû Mansur Gümüştekin’in 1135-36 yılında inşa ettirmiş
olduğu medreseden sonra, Anadolu’da merkezî-kubbe özelliği taşıyan
ikinci medresedir (Kuran, 1968: 39)
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Dânişmendliler’in bir dönem başkenti olan ve genel anlamda merkezi
konumunda bulunan Niksar özellikle mezkûr medrese ile Anadolu’nun en
önemli ilim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yağıbasan Medresesi,
Niksar’ın bu durumda Anadolu’daki Türk-İslam eğitiminin en erken
örneklerinden birisi olarak gösterilmekte ve mimari özelliği ile de
Anadolu Türk mimarisinin en erken en güzel örneklerinden olmuştur
(Baykara, 2000: 75).
Bu medresede hangi derslerin okutulduğu ya da ne tür bir eğitim
verildiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak Ortaçağ Türk-İslam
medreselerinin genel eğitim sisteminin bu medresede de uygulandığı
muhtemeldir. Ayrıca Dânişmendlilerin benimsemiş oldukları Mu’tezile
Mezhebi (Çelebi, 2006: 391-401) dolayısıyla bu medresede, dinî ilimlerin
yanında tıp, filoloji, matematik, felsefe ve astronomi gibi müspet ilimler
de okutulmaktaydı. Zira Dânişmendli ailesinin gelmiş olduğu kültürel ve
bilimsel ortam bu ilimlere verecekleri ilgiyi ve desteği göstermektedir.
Dânişmendliler’de akliyecilik mantalitesine dayanan bir gelenek olduğu
bilinmektedir. Bu gelenek bölgedeki kurulmuş olan medreselerde devam
ettirilmiştir (Bayram, 2009: 30-35,49).
Dânişmendliler İtikatta Mu’tezile Mezhebi’ne tabii ve felsefi
geleneğine, amelde ise Hanefi mezhebine bağlıydılar. Bu sebepten ötürü
Dânişmendli medreselerinde akli bilimlerin yanında Hanefi fıkhı eğitimi
de verilmekteydi (Bayram: 2009: 34)
Medresede ders vermiş olan bilim adamlarından da burada hangi
derslerin okutulduğu konusunda bir fikir sahibi olabiliriz. Dânişmendliler
döneminde hangi âlim ve müderrislerin burada ders verdikleri konusunda
kaynakların bir malumatı bulunmamaktadır. Fakat sonraki dönemlerde
burada eğitim veren bazı âlimlerin kim olduğuna dair bilgiler
bulunmaktadır. Örneğin 1267 yılında el-Hatîb el-Kazvînî adlı bir şahsın
Yağıbasan Medresesinde ders verdiği bilinmektedir. Kisvesinden da
anlaşıldığı üzere hatip olan bu zat devrin önemli belagat teorisyenidir.
Ayrıca kaynakların verdiği bilgilere göre fıkıh, hadis, tefsir, Arap dili ve
belagatı gibi dersler verip bu analda öğrenciler yetiştirmiştir (Durmuş,
2002: 156). Bu bilgilerden hareketle Niksar’daki bu medresede, yukarıda
da belirtildiği gibi fıkıh, hadis ve tefsir derslerinin yanında Arapça
dersinin de okutulduğu anlaşılmaktadır. Kazvînî, bu dini ilimlerin yanın
da felsefî yaklaşımları olan bir âlimdir. 1227 yılında Tabib İbnü Şeyd
Saîd adında bir âlimin 1265 yılında da Tabib Sa’adeddin Mes’ud adında
bir zatın burada eğitim verdiği bilinmektedir (Şahin, 1999: 51-52).
Anlaşılıyor ki bu iki isim de tıp alanında eğitim veren zatlardır. Bu
cümleden adı geçen medresede tıp eğitiminin verildiği anlaşılmaktadır.
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Bütün bu verilen bilgilerden anlaşılıyor ki Niksar Yağıbasan
Medresesinde, dinî eğitimler, felsefe, dil eğitimi ve tıp eğitimi gibi birçok
alanda eğitim-öğretim faaliyeti olmuştur.
B. Niksar Hacı Çıkrık Medresesi ve Niksar Dâru’l-Hayr
Medresesi
Bu iki medrese ile ilgili olarak günümüze ulaşmış bir medrese kalıntısı
bulunmamaktadır. Fakat Dânişmendli döneminde Niksar’da bu
medreselerin varlığı bilinmektedir. Zaman içerisinde tahrip ve yıkılmış
olan bu yapılardan birincisinden geriye sadece yapının içerisinde olduğu
düşünülen birkaç mezar kalıntısı bulunmaktadır. İkinci yapıt ise yine
zaman içerisinde tamamen tahrip olmuş fakat daha sonra yapının
kalıntıları üzerine bir camii inşa edilmiş ve günümüzde camii olarak
kullanılmaktadır (Şahin, 1999; 44).
IV. Türbeler ve Zaviyeler
A. Niksar Melik Ahmed Dânişmed Gazi Türbesi
Günümüzde Niksar’ın doğu tarafında Melik Gazi Mezarlığı içerisinde
bulunmaktadır. Yapının, bânîsi, mimarı ve inşa tarihi bilinmemektedir
(Çal, 1991: 41). Dânişmend Gazi türbesi olarak bilinen bu yapının
Dânişmend Gazi tarafından yaptırıldığına dair de kaynaklarda bir kayıt
bulunmamaktadır. Türbede yatan zatın Dânişmedli hükümdarlarından
hangisi olduğu açıkça belli değildir. Zira “Melik Gazi” ve “Dânişmend
Gazi” bir unvan olarak kullanılmaktaydılar. Hem bu türbenin hem de
Pınarbaşı’ndaki Melik Gazi türbesinin Dânişmendli emirlerinden
hangisine ait olduğu bilinmemektedir (Çal, 1991: 42).
M. Halil Yinanç bir kaynak göstermeden Niksar Melik Gazi
(Dânişmend Gazi) Türbesi’nde devletin kurucusu olan Dânişmend
Gazi’nin, Pınarbaşı’ndaki türbede ise Emir Gazi’nin yattığını ifade
etmektedir (Yinanç, 1976. 476). Yaşar Yücel, Niksar’da bulunan bu
türbenin Dânişmend Gazi’ye ait olduğunu belirtmaktadir. Yücel’e göre,
Kadı Burhaneddin Ahmed, Niksar’ı ele geçirdikten sonra ilk olarak
Dânişmend Gazi’nin türbesini ziyaret etmiş sonra şehre girmiştir (Yücel,
1970: 91). Bu nedenle Yücel, türbeyi Dânişmend Gazi’ye izafe eder.
Osman Turan ise adı geçen türbenin Nizameddin Yağıbasan tarafından
inşa edildiğini belirrmekedir (Turan, 2005: 167).
Dânişmend Gazi’nin türbesinin burada inşa edilmiş olması Niksar’ın
bu dönemde başkent olduğunu göstermektedir. Başkent olmasa bile
hükümdarı o şehre verdiği önemi göstermesi bakımından son derece
önemlidir. Tarihe baktığımız zaman birçok hükümdarın türbesi
başkentinde ya da dönemin önemeli bir şehrinde bulunmamaktadır.
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Kareyi andıran dikdörtgen planlı yapıt, tek kubbe ile örtülüdür.
Kubbeye geçiş baklava dilimleri şeklinde Türk üçgeni ile sağlanmıştır.
Yapıda inşa malzemesi tuğla, moloz taş ve kesme taş kullanılmıştır.
B.Niksar Sungur Bey Türbesi
Türbe, Melik Gazi mahallesinde Halil Efendi sokakta bulunmaktadır.
Türbe, Dânişmend Ahmed Gazi’nin oğlu İsmail’in oğlu Sungur’a aittir
(Şahin, 1999; 95). Türbenin kim tarafından hangi tarihte yapıldığı
bilinmemektedir. Kuzey tarafta ve duvarda iki kırık kitabe
bulunmaktadır. Birinci kitabede “imaret” kelimesi, kincisinde de
“Himmet Fakih” ibaresi okunmaktadır (Şahin, 1999; 95).
Türbe iki katlıdır. Asıl mezar alt katta bulunmaktadır. Burada tuğladan
yapılmış bir mezar bulunmaktadır. Ayrıca, türbede kitabesiz üç mezar
daha yer almaktadır. Türbe, “kare planlı mumyalık, basık bir kubbe ile
örtülü olup kubbeye geçiş üç köşede üç parça üçgenle sağlanmış, güney
doğu köşede giriş yer aldığı için burada geçiş unsuru kullanılmamış,
kubbe kapı kemerine oturmuştur. Mumyalık, batı duvarındaki küçük
pencere ile aydınlatılmaktadır. İnşa malzemesi duvarda moloz tai,
mumyalık iç duvarlarında kubbeye geçiş ve kubbede tuğladır” (Çal,
1989; 49).
C. Niksar Kulak Türbesi
Bu türbe Niksar’ın güney-doğusunda yükselen iki tepe arasındaki
Melik Gazi mezarlığının ortasında yer almaktadır (Solmaz, 2001; 321).
Türbenin kitabesinde şu ifade; “(Büyük Hâcib) Esedü’d-din Arslan
Doğmuş b. Abdullah Allah ona rahmet etsin” bulunmaktadır. İnşa tarihi
belli olmayan türbe, bânî kitabesine göre Arslan Doğmuş tarafından
yaptırılmıştır. Mimarı belli değildir (Çal, 1989; 31).
İçte ve dışta sekizgen planlıdır. Moloz taş örgüsü ile inşa edilmiş
yapıda dış cepheler kesme taş kaplamalıdır. İçten kubbe, dıştan piramidal
külahla örtülmüştür (Çal, 1989; 31). Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından tescillenmiş ve onarımı yapılmıştır.
D. Niksar Hacı Çıkrık Türbesi
Niksar Cedit Mahallesinde bulunmaktadır. Halk tarafından Çıkrık
Evliya ve Keykubâd türbesi de denilmektedir. Halk rivayetlerine göre
burada yatanlardan biri Horasan’dan gelme bir şeyh, diğer ikisi de
kerimeleridir (Uzunçarşılı, 2003; 137). Türbede bulunan kitabeye göre
yapı, Bedrüddin Atabek Ebû Mansûr Şahinşah bin Arslan Doğmuş
tarafından H. 578 (1181-1182) yılında yaptırılmıştır (Çal, 1989; 37).
Bu türbeyle ile ilgili farklı görüşlerin varlığı söz konusudur. Bu
görüşlere göre, türbe Anadolu’daki tarihi bilinen en eski türbe ve
Niksar’daki türbeler içinde XII. yüzyıldan kitabeli tek yapı özelliğini
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taşımaktadır. Ayrıca yapı bir medrese olarak inşa edilmiş ancak medrese
kısmı günümüze ulaşmamış ve sadece türbe kısmı günümüze ulaşmıştır
(Solmaz, 2001; 324-325).
Yapı, doğu batı doğrultusunda, ortada bir eyvan ve bunun iki
yanındaki tonozla örtülü hücrelerden oluşmaktadır. Ortadaki eyvan türbe
olarak kullanılmaktadır. İnşa malzemesi olarak moloz taş kullanılmıştır.
Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş ve onarımı
yapılmıştır.
E. Kırkkızlar Türbesi
Türbe, Cedit Mahallesi Kırkkızlar sokağında bulunmaktadır. Bânîsi ve
inşa tarihi bilinmemektedir (Çal, 1989; 44). Türbe, daha önce Kırkkızlar
Mezarlığı diye bilinen mezarlığın içerisinde yer almaktadır. Giriş kapısı
üzerindeki işaret ve güneye bakan pencere üzerindeki kûfî yazı çeşidi, bu
yapının bir Dânişmendli dönemi yapıtı olduğunu düşündürtmektedir
(Şahin, 1999; 97). Kitabe üzerinde bulunan “Amele Ahmed bin Ebu Bekir
el-Merendi” ifadesinden yapının ustasının kim olduğu anlaşılmaktadır
(Cantay, 1981; 83).
Tanju Cantay, kaleme almış olduğu bir makalede (Cantay, 1981) bu
türbenin Nasıreddin Berkyaruk Şah’a veya Ünsi’nin verdiği bilgilere
dayanarak II. Rükneddin Süleyman Şah’a ait olmasının mümkün
olabileceğini belirtmektedir. Bu görüşünü de şu şekilde ifade etmektedir;
Nasıreddin Berkyaruk Şah’ın yönetimindeki bölgenin II. Rükneddin
Süleyman Şah tarafından kendi yönetimi altına almasından sonra
Nasıreddin Berkyaruk Şah’ın, II. Rükneddin Süleyman Şah’a karşı bir
siyasî tepki vermeyerek burada kalmaya devam etmiş ve öldüğü zaman
da buraya defnedilmiş olabileceğini ifade etmektedir. Türbenin
Rükneddin Süleyman Şah’a ait olabileceği görüşünü ise Ünsi’ye
dayandırarak ifade eder ve Rükneddin Süleyman Şah’ın çıkmış olduğu
Gürcistan Seferinde yenilmesinden sonra yeni bir sefer hazırlığı için
Konya’ya dönmediğini ve Gürcistan sınırına yakın bir yer olan Niksar’a
çekildiğini belirterek burada vefat ettiğini ve bu türbeye defnedildiğini
zikretmektedir (Cantay, 1981; 85-86).
Türbede hangi şahsın bulunduğu bilinmemekle birlikte Dânişmendli
dönemine ait bir yapıt olduğu düşünülmektedir.
Türbe, Anadolu’nun en önemli tuğla türbelerinden birisidir. Türbe,
içte ve dışta sekizgen planlıdır. Piramide benzeyen külâhın tamamı ve
kubbenin bir bölümü yıkılmıştır. İki katlı binanın alt katı mumyalıktır.
Giriş kuzey-doğu cephesindendir. İnşa malzemesi oturmalık kısımda
kesme taş, gövde ve örtüde ise tuğladır (Şahin, 1999; 98, Çal, 1989; 44).
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Türbe, günümüzde bulunduğu sokakta evlerin arasında kalmış ve
zamanla etrafı mezarlarla çevrelenmiştir. Türbe, Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından onarılmış ve tescillenmiştir.
F. Yağıbasan Türbesi
Türbe, Niksar Kalesi’nin batı tarafında ve Yağıbasan Medresesi’nin
güneyinde bulunmaktadır. Şehre hâkim bir tepe üzerinde yer almaktadır.
Türbe, Danişmendli Devleti’nin Sivas kolunun VI. hükümdarı
Nizameddin Yağıbasan’a aittir (Şahin, 1999; 94). Türbenin içerisinde üç
mezar bulunmakta olup ikisinin çocuk mezarı olduğu görülmektedir.
Türbe zaman içerisinde tahrip olmuş ve yıkılmıştır. Türbenin aslının
hangi mimari özelliklere göre yapıldığı bilinmemektedir. Günümüzde
restore edilen türbenin, yapıldığı dönemdeki mimari özellikleri ile ne
kadar bağdaştığı kesin olarak bilinmemektedir.

(Resim; İsmail Turan)
Türbe, 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore
edilmiştir. Günümüzde bir ziyaret yeri haline gelmiştir. Türbenin
içerisinde mezarların olduğu kısmın kenarında geniş bir alan olup
ziyaretçiler tarafından mescit olarak kullanılmaktadır.
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V. Diğer Eserler
Niksar’da varlığı bilinen ancak günümüze ulaşmayan Dânişmendli
dönemi eserlerinin bazıları Büyük Hamam, Matori Hamamı, Hüseyin
Gazi Türbesi, Cemal Gazi Türbesi, Fahratun (Fahriye Hatun) Türbesi,
Hacı Bolad Zaviyesi, Kalenderhane Zaviyesi, Sunguriye Hangahı,
Sunguriye Zaviyesi ve Ayâtüh Camii’dir.
Bazı eser ise araştırmacılar tarafından farklı farklı dönemlerde
gösterilmektedir. Hangi dönemden kaldığı kesin olarak bilinmeyen fakat
bazı araştırmacılar tarafından kesin bir bilgi ve kaynağa dayandırılmadan
Dânişmendliler dönemi eseri olarak ifade edilmektedir. Bizde kesin bir
kaynağı olmayan bu eserlerin var olduklarını burada belirtilmesinin
yerinde olacağını düşünerek sadece isimlerini vereceğiz. Çöreği Büyük
Türbesi, Dâru’l-Hayr Zaviyesi, Şeyh Hasan Zaviyesi, Bartan Zaviyesi,
Himmet Faki gibi eserlerin Dânişmendli dönemine ait olduğu
düşünülmektedir. Ancak kesin olarak bu döneme ait olduğu
söylenememektedir. Bu eserlerin bir kısmı tamamen tahrip olmuş, bir
kısmı ise tarihi süreç içerisinde aslına uygun olmayan onarımlar ile
mimari özelliğini tamamen kaybetmiştir.
Sonuç
Bir beldede inşa edilen mimari eserler, oranın gelişmişlik düzeyinin
yanında kültürel, dinî ve ilmi seviyesini de yansıtmaktadır. Adı geçen
dönemde Niksar’da inşa edilen mimari yapılar bu şehrin kültürel, dinî ve
ilmi seviyesini ifade etmektedir. Dânişmendliler döneminde burada ilk
olarak inşa edilen Ulu Cami, burasının bir Türk-İslam devleti tarafından
fethedildiğini, Anadolu’nun ilk medreselerinden birisinin burada inşa
edilmesi, eğitim seviyesi olarak gelişmişlik düzeyini ve Dânişmendlilerin
eğitime verdiği önemi göstermektedir. Yine bir devletin kurucu
hükümdarın türbesinin bulunduğu şehre nedenli önem verdiğini
göstermesi bakımından önemlidir. Bu bakımdan Dânişmendli Devleti’nin
kurucusu Dânişmend Gazi’nin türbesinin Niksar’da bulunması onun
Niksar’a verdiği değeri ve yüklediği anlamı yansıtmaktadır. Zaten Niksar,
bu devletin başkentliğini yapmış bir şehirdir. Niksar, Dânişmendliler
tarafından fethedildikten sonra, yapılan mimari eserlerle bir Tük-İslam
beldesi haline gelmiş, Anadolu’nun en büyük Türk yerleşim yerlerinden
birisi olmuştur. Yine bölgenin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük
rol oynamıştır. Çalışmada konu olan her bir eserin tarihi açıdan
bulunduğu şehir için bir değeri bulunmaktadır. Yağıbasan Medrese ile
Niksar başta olmak üzere orta Anadolu’da yoğun bilimsel faaliyetler
olmuştur. Medreseye ders vermesi için getirilen âlim ve müderrisler
tarafından Türk-İslam kültürü bölgeye yerleştirilmiştir.
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1.

Giriş

Turizm sektöründe, turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlarda
gerçekleştirdikleri alışverişler, söz konusu sektördeki harcama kalemleri
açısından önemli bir yer tutmaktadır. Turistler hem ziyaret ettikleri
destinasyonla ilgili anılarını hatırlamak hem de evlerine döndüklerinde
sevdikleri insanlara hediye etmek için özellikle o yöreye ait hediyelik
eşyalar satın alırlar.
Bu anlamda yöreye ait hediyelik eşya üretimlerini yerel halkın
gerçekleştirmesi, turizm gelirlerinden faydalanmaları için önemli bir alan
oluşturmaktadır. Çünkü neredeyse istisnasız turizm hareketine katılan her
birey hediye alışverişi yapmakta ve her yıl milyonlarca dolarlık hediyelik
eşya üretimi ve alışverişi turistik destinasyonlarda gerçekleşmektedir
(Swanson & Timothy, 2012). Denizli yöresinin turizm potansiyeli göz
önüne alındığında, yerel halkın turizm gelirlerinden daha çok pay elde
edebilmesi için, turistik hediyelik eşya tasarımı ve üretimi konusunda
desteklenmesi önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.
Denizli yöresi, termal su, coğrafi konum ve iklimin uygunluğu gibi
faktörlerle 500.000 yıldan daha uzun bir süreden bugüne kadar yerleşim
yeri olarak tercih edilmiştir (Baş, 2016). Yöre, “dünyanın sekizinci
harikası” diye nitelendirilen Pamukkale başta olmak üzere, Mısır
Kraliçesi Kleopatra’nın yıkanıp çamur banyosu yaptığı Karahayıt
kaplıcaları gibi pek çok doğal güzelliğe, tarihi kalıntılara ve şifalı termal
sulara sahiptir (http-1: http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Termal-SaglikTurizmi). Travertenleri, tarihi kalıntıları, doğal turizm değerleri ve
özellikle termal su kaynakları ile dünya çapında bir üne sahip olan
Pamukkale destinasyonu, yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir.
Pamukkale travertenlerinin hemen üzerindeki düz alanda yer alan
Hierapolis, Türkiye’deki en büyük antik kentlerden biridir. Antik kentin
M.Ö. II. yüzyılda Bergama krallarından II. Eumenes tarafından
kurulduğu, adını ise Bergama’nın kurucusu Telephos’un eşi Heira’dan
aldığı sanılmaktadır. Arkeoloji literatüründe “Kutsal Kent” olarak
adlandırılmakta ve İncil’de adı geçen Hz. İsa’nın on iki havarisinden Aziz
Philippus’un mezarlıığnın yanı sıra tapınak ve dinsel yapılara da ev
sahipliği yapmaktadır.
Hierapolis antik kenti, kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu beyaz
travertenler ile geç Helenistik ve erken Hristiyanlık dönemlerine ait
kalıntılar içeren ve antik çağlardan bugüne ulaşan merkezlerden biridir.
Antik Dönem’in inanç ve sağlık merkezi olan kent, sahip olduğu ihtişamlı
yapıları (antik tiyatro, antik havuz) ve günümüze kadar ulaşan eşsiz
esrleri (St. Philippe Martyriumu, nekropoller) ile bilinmektedir. Ayrıca,
eski kaynaklara göre metal ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşları ile ünlü
olan kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini
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yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur (KVMGM,
2020; UNESCO, 2020).
Geçmişi M.Ö. 5500 yılına dayanan bölgedeki Laodikya Antik Kenti,
Antik Dönem’in en zengin kentlerinden biridir. Helenistik kent, Seleukos
Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuştur.
Kurulduğu ilk günden itibaren güçlü kralların ilgisini çeken kent,
birbirinden ihtişamlı pek çok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
İncil’de yer alan Küçük Asya’nın yedi ünlü kiliselerinden biri Kutsal Hac
Kilisesinin burada yer almaktadır. Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana
yayılan Laodikya’nın önemli yapıları arasında Anadolu’nun en büyük
stadyumu, iki tiyatrosu, dörder hamam kompleksi ve agorası, beş anıtsal
çeşmesi, iki anıtsal giriş kapısı, meclis binası, tapınakları, kiliseleri ve
anıtsal caddeleri sayılabilir (KVMGM, 2020)
Bu özellikleri ile Pamukkale, 1988 yılından beri UNESCO Dünya
Miras Listesi’nde yer almaktadır (UNESCO, 2020). Pamukkale, Denizli
yöresini ziyaret eden pek çok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya
devam etmektedir. Söz konusu turistlerin ziyaretleri esnasında, gerek
kendileri gerekse sevdikleri için yöreye özgü hediyelik eşyaları satın
almalarının sağlanması, hem yörenin turistik kalkınmasına katkıda
bulunacak hem de yöreye özgü hediyelik eşyalar sayesinde tanınırlığının
artmasını sağlayacaktır (Ceylan vd., 2018).
2. Turizmde Hediyelik Eşya Önemi
Turizm deneyiminin önemli bileşenlerinden biri olan turist
alışverişleri, hem yerel halkın turizmden gelir elde etmesini sağlamakta,
hem de turistlerin kendilerine hatıra için, gittikleri yere ilişkin kanıt
olarak ve tanıdıklarına armağan götürme güdüleri ile hediyelik eşya satın
almalarını sağlamaktadır (Wilkins, 2011; Çetin vd., 2019). İnsanlar
hayatlarındaki özel anları hatırlamayı ve bu özel anları hatırlatacak
eşyaları saklamayı severler ve bu yüzden tatillerinde ve seyahatlerinde
kendileri, sevdikleri, dostları, akraba ve aileleri için de hatıra eşyalar satın
alırlar (Kim & Littrell, 2001). Bu satın alma davranışı da turistik ürünün
tamamlayıcısı niteliğindeki hediyelik eşya işletmelerinin ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Hediyelik eşya işletmeleri turistik anlamda belli bir misyon
yerine getirmekle birlikte bazı el sanatlarının korunması ve geleneksel
ürün ve üretimin de devamına katkı sağlamıştır (Akay & Yılmaz, 2018).
Turistik harcamalar içinde önemli bir yere sahip, hatıra ve hediyelik eşya
alışverişleri için, geleneksel atölye üretiminden yüksek sanayi ürünlerine
kadar pek çok ürün gösterilebilir. Bu yüzden hatıra ve hediyelik eşya
üretimi, yöre halkı için turizm geliri yaratabilecek alanlardan birisidir
(Swain, 1993).
Alışveriş, turizmde, insanların hoş vakit geçirmesine yardımcı olan bir
boş zaman aktivitesi (Reimers & Chao, 2014) olarak bilinse de,
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ekonomik yönden de turistik destinasyonun çekiciliğini arttırabilir.
Çünkü bazı az gelişmiş ülkelerdeki uygun fiyatlar ve alışveriş olanakları
turistik akım yaratabilmektedir (Keown, 1989). Turistik alışverişler
içerisinde hediyelik eşya alışverişleri önemli bir yer tutmaktadır (Littrell
vd., 1994). Bu bağlamda, turistlerin hangi ürünleri aldıklarının
incelenmesi, bu ürünlerin demografik özelliklere göre değişip
değişmediğinin belirlenmesi önemlidir. Turizm sektöründe alışveriş
davranışı ile ilgili çalışmalarda, destinasyonun çekiciliği ve destinasyona
özgü ürünler, kültürler arası alışveriş davranışı farklılıkları, hediyelik
eşya alma niyetleri ve turistlerin harcamaları gibi konular yoğunluk
göstermektedir (Çoban vd., 2015).
Turistlerin harcama yaptıkları bu alanlardan biri de hediyelik eşya
harcamalarıdır. Hediyelik eşya harcamaları 2016 yılında dünya çapında
20,46 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu rakamın
31,63 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir (Technavio, 2018).
Türkiye’nin yıllık döviz gelirleri içinde önemli bir yere sahip olan
turizm gelirlerinin dağılımına bakıldığında hediyelik eşya gelirlerinin
1.266.202.000
USD
olduğu
bilinmektedir
(http-2:
http://www.tuik.gov.tr). Toplam gelirler içerisinde hediyelik eşya
harcamalarından sağlanan gelirlerin yaklaşık olarak %4,5- 5,8 aralığında
olduğu ve bu harcamalar içerisine giyecek ve ayakkabı harcamaları ile
halı, kilim vb. harcamaların dahil edilmediği düşünüldüğünde önemli bir
hediyelik eşya pazarının olduğu düşünülmektedir (Çetin vd., 2019).
Seçilen hediye; ekonomik değeri, markası, anlamı, kullanışlılığı,
farklılığı, gelenekselliği veya modernliği açısından karşı tarafa pek çok
mesaj taşımaktadır. Bunun yanı sıra hediye verme davranışı, alışveriş ile
birlikte değerlendirildiği için genellikle bir kadın davranışı olarak kabul
edilmektedir. Kadınların daha fazla alışveriş becerilerinin olduğu ve
erkeklere oranla hediyeye daha fazla önem verdikleri görülmektedir
(Çakır vd., 2006).
Yanar ve Tağı (2014), çalışmalarında turistik hediyelik eşyanın yerel
ve özgün nitelik taşıması gerektiğine işaret ederek, özellikle Burdur iline
özgü olan endemik bitkiler, hayvan türleri ve yöresel yemeklerin çizim ve
fotoğrafları ile çok çeşitli turistik hediyelik eşyalar tasarlanabileceğini
vurgulamışlardır (Yanar & Tağı, 2014).
Çeliker ve Dulupçu (2017), Muğla ilinde turistik hediyelik eşyanın
çeşitlendirilmesi konusunda, endemik hayvan ve bitkilerden, kültürel
kalıtlardan, coğrafi işaretlerden, önemli kişi ve olaylardan, yöre el
sanatlarından, tarihi olay ve kişilerden, yöre inanışlarından, yöre
türkülerinden yararlanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Yöre kimliği
taşıyan ürünlerin, günün moda renk ve ürünleri ile birleştirilerek yeni
tasarımlara dönüştürülebileceğini böylece hem el sanatı ürününün
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üretilmeye devam edileceğini hem de ülkemizin değerlerinin tanıtımında
bu turistik hediyelik eşya kullanıldığı sürece kaliteli bir reklam ve
bilgilendirme kaynağı olacağını öne sürmüşlerdir (Çeliker & Dulupçu,
2017).
El sanatlarının sürdürülebilirliği ve turistik ürün pazarına girmesi için
öncelikle yerel halkın bilinçlendirilmesi, bu alanda üretim yapan ve
yapabilecek kişilerin kurum ve kuruluşlarca desteklenmesi, kalifiye
elaman yetişmesi ve kaliteli, yozlaşmadan uzak, estetik, yöresel değerleri
ön planda olan ürün üretilmesi gerektiği savunulmuştur (Çeliker &
Dulupçu, 2017).
Pamukkale’ye gelen ziyaretçilerin harcamalarını da araştırmış ve
harcama miktarlarını ele aldığında, en yüksek harcama kalemlerinin,
sırasıyla yeme içme (73.137), konaklama harcamaları (45.170), ulaştırma
(35.480), hediyelik eşya (30.370) ve termal (26.800) olduğunu tespit
edilmiştir (Bertan, 2013).
Turizm potansiyeline sahip olan destinasyonlarda, özellikle bölgesel iş
imkânları artmakta, istihdama katkı sağlanmaktadır. Bu sebeple, yerel
halkın doğrudan istihdama dâhil olamayan diğer bölümünün (örneğin ev
kadınları, yaşlılar veya engelli vatandaşlar) de turizm gelirlerinden
faydalanabilmesini sağlayabilecek olan el işçiliği ile üretilen yöresel
ürünlerin hediyelik eşya pazarına kazandırılması önemlidir (Timothy,
2001). Böylece el emeğine dayalı yöresel ürünlerin üretimiyle kültürel
öğelerin yok olmasının önüne geçilirken, yerel halkın da turizm
gelirlerinden daha çok pay elde etmesi sağlanabilir.
3. Pamukkale Destinasyonunda Hediyelik Eşya Durumu
Sahip olduğu bembeyaz travertenleri, antik yapıları, şifalı termal su
kaynakları ile “dünyanın sekizinci doğa harikası” ününe sahip olan
Pamukkale destinasyonu, yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Günün
her saatinde farklı bir güzelliğe bürünen Pamukkale, özellikle gün
batımında göz kamaştırıcı bir görünüme kavuşarak, renklerin adeta dans
ettiği bu zaman diliminde orataya çıkan muhteşem manzarası ile Denizli
yöresini ziyaret eden pek çok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya
devam etmektedir.
Pamukkale, sahip olduğu doğal güzellikleri, termal kaynakları ve
tarihi geçmişi açısından turizmde çok büyük bir kapasiteye sahiptir. Bu
potansiyelin özellikle destinasyonu ziyaret eden turistlerin ilgisini
çekecek etkinlikler ve yöreye özgü hediyelik eşya sunumları ile daha
verimli değerlendirilmesi mümkün olabilir. Günümüzde hediyelik
eşyalar, deri, plastik, metal, ahşap veya biyolojik malzemelerden
yapılmaktadır. Fakat her zaman farklı malzemeler arayışında olan
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üreticiler müşteri taleplerini karşılamak amacı ile daha çok organik veya
doğal malzemelere rağbet göstermektedirler.
Pamukkale destinasyonunda bulunan hediyelik eşya çeşitliliğine
bakılınca çoğunluk tekstil, havlu, magnet ve anahtarlık ve horoz bibloları
dışında buranın tarihi ve özelliklerini anlatan hediyelik eşyaya maalesef
rastlanılmamaktadır. Bu nedenle, çalışmamızda tasarladığımız hediyelik
eşyalarda, traverten dokusuna özgü malzeme kullanılarak daha çok
bölgede bulunan Laodikya ve Hierapolis antik kent tarihinde yer bulan
ikiz haç monogramı, mermer yılan heykeli ve tarihi sütunları
yansıtılmıştır. Bu ürünler hem Pamukkale bölgesine özgü olan turistik
yerleri yansıtması hem de estetiği ve kullanılan malzemesi ile yöremizi
ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için ilgi kaynağı olacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışmada, söz konusu eksikliklerin giderilmesi, destinasyonda
daha çok sayıda ve çeşitlilikte özgün hediyelik eşyaların Pamukkale’ye
özgü olarak ve bölgeyi yansıtan farklı malzemelerden tasarımları
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
4. Pamukkale’ye Özgü Hediyelik Eşyaların Tasarlanması
Çalışmamızda yola Pamukkale yöresine ait hediyelik eşya sektörüne
yenilikçi fikirler sunmak ve bu fikirler ışığında tasarım örnekleri
oluşturmak amacı ile başlanmıştır. Turistlerin merak edip ziyaret ettikleri
destinasyondan hatıra veya hediye için aldıkları ürünlerde hep ören
yerlerini hatırlatacak, tarihi hikayesini anımsatacak, hatta tarihi doku
içerecek eşyaların tasarımı kurgulanarak, turistlerin en çok tercih ettikleri
ürünler araştırılmış ve “bölgeye özgü ve üzerinde yöresel işaretler
taşıyan” aşağıda çizimleri ve prototip fotoğraflarının gösterildiği
hediyelik eşyalar tasarlanmıştır. Tasarlanan eşyaların daha çok işlevsel
(kalemlik, kişisel mühür ve masaüstü düzenleyici), tarihi yansıtan ama
modern ve estetik olmaları ön planda tutulmuştur.
a) Traverten Kalemlik
Kalemlik dikdörtgen kutu şeklinde 7 adet dikdörtgen şeklinde
traverten parçalarının birleşmesi ile oluşturulmuştur (Görsel 1). Kalemlik
travertenden üretildiği için onun poroz yapısı (süngerimsi oluşumlar)
belirgin bir şekilde farklılık ve doğallık katmaktadır. (Kalemlik üzerinde
bulunan harfler semboliktir).
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Görsel 1. F.N.ARĞUN, 2019, Traverten kalemlik
(önden, arkadan ve üstten görüntüsü)
b) Masaüstü Düzenleyici
Masa üstü düzenleyici yapımında 2 adet uzun dikdörtgen ve 3 adet
kısa dikdörtgen şeklinde traverten adı verilen Denizli'ye özgü jeolojik
oluşum kullanılmıştır (Görsel 2). Düzenleyici masaüstü kullanıma özgü
olarak iki bölümden (ana bölüm ve kâğıtlık) oluşmaktadır. Düzenleyici
travertenden üretildiği için onun poroz yapısı veya süngerimsi dokusu
belirgin bir şekilde farklılık ve doğallık katmaktadır. (Düzenleyici
üzerinde bulunan isim semboliktir).
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Görsel 2. F.N.ARĞUN, 2019, Traverten masaüstü düzenleyici
(önden, arkadan ve üstten görüntüsü)
c) Türk Kahvesi Fincanı ve Tabağı
Arkeoloji literatüründe Holy City yani Kutsal Kent olarak adlandırılan
Hierapolis antik kentinde, Pluotonion kazılarında üç başlı cehennem
kapısı köpeği ile beraber bulunan mermer yılan heykelinden (http-3:
http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Antik-Kentler/Pamukkale-Hierapolis)
esinlenilerek Türk kahvesi fincanı ve tabağı üretilmiştir (Görsel 3). Bu
eser tek kişilik kullanıma özgü olarak tasarlanmış ve 2 parçadan
oluşmaktadır. Türk kahvesi tabağı daire şeklinde olup çapı 16 cm,
fincanının yüzey çapı 10 cm, taban çapı 12 cm ve duvar kalınlığı 0,3 cm,
boyu 5 cm ve derinliği 4,5 cm olarak tasarlanmıştır. Fincanın kulpu
İmparator S. Severus'a ithaf edilen anıtsal çeşme yapısı sütunlarından biri
üzerinde bulunan palmiye dalını simgeleyecek şekilde tasarlanmıştır.
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Görsel 3. Mermer yılan heykeli (solda, www.pamukkale.gov.tr) ve
Türk kahvesi fincanı ile tabağı (F.N. ARĞUN tasarımı, 2019)
d) İkiz Haç Monogramlı Yüzük
Laodikya antik kentinde yapılan kazı çalışmaları, Roma İmperatorluk
Dönemi’nden sonra özellikle 4-6. yüzyıllar arasında kentin Hristyanlıkla
birlikte ön plana çıktığını bildiren verilerin ortaya çıkartılmasını
sağlamıştır. İmparator S. Severus'a ithaf edilen anıtsal çeşme yapısı
sütunlarından biri üzerinde bulunan Suriye Caddesindeki II. anıtsal geçiş
önünde yer alan tabana kazınmış daire içinde christogramlı (ikiz haç)
monogram (Şimşek, 2012) çalışmamızda yuvarlak, taş tozu dökümlü,
metal yüzük üzerinde yer almıştır (Görsel 4). Yüzüğün üst kısmı yuvarlak
şeklinde (çapı 5,5 cm) ve dairenin içinde ikiz haç şeklinde desen üzerine
eskitme işlemi uygulanmıştır. Yüzüğün parmağa takılacak kısmı metal
olup çapı 1,2 cm, kalınlığı ise 0,5 cm dir.
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Görsel 4. Daire içine kazınmış christogramlı monogram (solda)
(Şimşek, 2012) ve monogramlı yüzük (F.N. ARĞUN tasarımı, 2019)
e) Takı Seti (Kolye, Bilezik ve Küpeler)
İmparator S. Severus'a ithaf edilen anıtsal çeşme yapısı sütunlarından
biri üzerinde bulunan Suriye Caddesi’ndeki II. anıtsal geçiş önünde yer
alan tabana kazınmış daire içinde christogramlı (ikiz haç) monogramı
(Şimşek, 2012) yansıtan eser yuvarlak, taş tozu dökümlü, kolye, bilezik
ve küpeden oluşan takı setidir. Özgün olarak tasarlanan bu takı seti 4
parçadan oluşmaktadır (Görsel 5).

Görsel 5. Monogramlı takı seti (kolye, bileklik ve küpeler)
(F.N. ARĞUN tasarımı, 2019)
Kolye
Kolye süet ipten tasarlanmıştır. Süet ip üzerine kalınlığı 0,3 cm çapları
5 cm olan iki adet daire şeklinde elementler bulunmaktadır. Bu
elementlerin üzerinde ikiz haç monogramı yansıtılmaktadır. Kolyenin iki
ucu püskülle süslenmektedir.
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Bileklik
Bileklik metalden tasarlanmıştır. Bilekliğin bileğe oturacak kısmının
çapı 12 cm, kalınlığı 0,5 cm. Bilekliğin bir ucunda iki adet daire şeklinde
element bulunmaktadır. Bu elementlerin birinin çapı 3 cm, diğerinin ise
1,5 cm olmaktadır. Elementlerin üzerinde ikiz haç motifi bulunmaktadır.
Bilekliğin diğer ucunda ise püsküllü süslemeler kullanılmaktadır.
Küpeler
Setin devamı olarak küpeler tasarlanmıştır. Her küpe iki adet daire
şeklinde elementten oluşmaktadır. Yukarıdaki element çapı 1,5 cm,
kalınlığı 0,3 cm dir. Altındaki element çapı 3 cm, kalınlığı 0,3 cm dir. Bu
elementlerin üzerinde ikiz haç motifi bulunmaktadır. İki element birbirine
metal parça ile birleştirilmektedir. Küpelerin uç kısımlarında püsküllü
süslemeler kullanılmaktadır.
f) Kişisel Mühür
İncil'de adı geçen 7 kutsal kiliseden biri Denizli'nin en büyük antik
kenti Laodikeia'da yer almaktadır. Bu portik yapının 494 yılındaki büyük
depremden
sonra
hasar
gören
sütunlarından
(http-4:
http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Haber---Duyuru/Incil-de-adi-gecen-7kiliseden-biri-Denizli-deki-Laodikya-da-Bulundu)
ilham
alınarak,
günümüz kişisel kütüphanelerde kullanılmak üzere kişisel mühür ve
ıstampa tasarlanmıştır (Görsel 6). Kişisel mührü oluşturan sütunun
uzunluğu 8 cm, sütunun çapı 4 cm dir. Sütundaki her dilim arası 0,5 cm.
Mührün içine girdiği sütunun kenar kalınlığı 0,2 cm dir. 5 dilim şeklinde
tasarlanan ıstampanın çapı 4,5 cm, zeminden yüksekliği ise 2 cm dir.
Kişisel mührün üst kısmı resimde gösterildiği gibi şekillidir.

Görsel 6. Laodikea’da bulunan sütun görüntüleri (solda,
www.pamukkale.gov.tr) ve kişisel mühür (F.N. ARĞUN tasarımı, 2019)
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Sonuç ve Öneriler
Hediyelik ve hatıra eşya pazarı turistik ürün alışverişi içinde önemli
bir yer tutmaktadır. Özellikle Pamukkale destinasyonunda yöreye özgü
hediyelik eşya konusunda özgünlük oldukça kısıtlıdır. Destinasyonun
tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri göz önüne alındığında, bu
kısıtlılığın anlaşılması oldukça güçtür. Bu çalışma, öncelikle bu konudaki
sınırlılığı aşmak açısından önemlidir. Ayrıca yöresel hediyelik eşyalar,
yöre halkının kalkınması açısından da önem arz etmektedir. Özellikle
kadın ve engelli gibi kırsal alanda aktif istihdama katılamayan kişilerin
gelir elde etmelerini sağlayabilecek el sanatlarının üretilmesi ve bunların
hediye ve hatıra eşya olarak satışa sunulması bölge halkının ekonomik
gelirini artırabilecektir.
Bu çalışma kapsamında, hediyelik eşya tasarımına yönelik yüzük,
masaüstü düzenleyici, kalemlik olmak üzere 3 adet prototip ürün
geliştirilmiştir. Ayrıca çizimi yapılarak 8 adet ürün tasarlanmıştır.
Tasarlanan ürünlerin hem Pamukkale bölgesine özgü tarihi eserler ve
karakteristik özellikleri yansıtması hem de estetiği ve kullanılan
malzemenin doğal ve çevre dostu olması ile yöremizi ziyaret eden yerli
ve yabancı turistler için ilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir.
Buradan hareketle yerel yönetimlerin bölgeye özgü ürünlerin
tasarlanması ve bunların üretimi için Halk Eğitim Merkezleri ve İşkur
gibi kurumlarla işbirliği içerisinde eğitim programları düzenlemesi ve
ürün tasarımı konusunda uzman kişilerin yeni hediyelik ve hatıra eşya
tasarımlarında yerel motifleri ve bölgeye özgü çekicilikleri kullanarak
tasarımlar yapması önerilmektedir. Ayrıca eğitim alan kişilere üretimde
gerekli araç, gereç ve üretim malzemelerinin temininde uygun koşulların
sağlanması bunların satış ve pazarlanmasına destek verilmesi önerilebilir.
Bu sayede ev kadınları, yaşlı ve engelli bölge halkının turizm
gelirlerinden etkin şekilde faydalanabilmesi ve mikro ölçekte kalkınmaya
katkı sağlanması gerçekleştirilebilecektir.
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1. Giriş
XVII. yüzyıl divan şairlerinden olan Nâbî’nin (D.1642, Urfa / Ö.1712,
İstanbul) asıl adı Yusuf’tur. Urfa’da iyi bir öğrenim görerek Arapça ve
Farsçayı şiir yazacak derecede öğrendi. İstanbul’a (1665) giderek kâtibi
oldu. Daha sonra da Halep’e gitti. Yirmi beş yıl yaşadığı Halep’te evlendi
ve eserlerinin büyük bölümünü orada yazdı. Baltacı Mehmet Paşa’nın
sadrazamlığa getirilmesi üzerine onunla birlikte İstanbul’a (1710) döndü.
İstanbul’da üstad bir şair olarak büyük saygı gördü. Ağır hasta iken yazdığı
ve ölüm tarihini belirttiği kıta mezar taşına işlendi. Karacaahmet
Mezarlığında gömülüdür.
Nâbi’nin devri, yeniçerilerin başkaldırdığı, vezirlerin mal ve mülkünün
gasp edildiği, devletin siyasî ve sosyal durumunun bozulmaya başladığı,
Osmanlının duraklama dönemidir. Bu dönemde saraydan ve devlet
büyüklerinden yardım umarak onlara nazireler yazan pek çok şair türedi.
Nâbi, bu şairler arasında farklı bir tarz geliştirmeyi başardı. Kendisini takip
edenlerle birlikte bir “Nabi mektebi” kurdu. Bu mektebin başlıca özelliği,
bilgi ve düşünce unsurlarını didaktik (öğretici) bir zihniyetle ifade etmekti.
Nabi’nin oğluna sade, mütevazı bir hayat sürmesini, felsefe hariç bütün
ilimleri, özellikle dinî ilimleri öğrenmesini, hayatını her zaman “orta
tabaka” içinde sürdürmesini önerdiği bilinmektedir.
Doğu dillerini ve İslâm ilimlerini iyi bilen, İslâm medeniyeti
edebiyatına vakıf olan şair, divan şiirinde konu olarak hep aynı temaların
seçilmesini ilk eleştiren şairdi. Didaktik şiire büyük önem veren Nabi,
devrinin bozulan sosyal, siyasî, ahlâkî durumu karşısında insanları dine,
ahlâk ve fazilete çağırdı. Şiirlerinde, özellikle mesnevi tarzında
yazdıklarında, tasavvuf ve hikmet konularına geniş yer verdi. Eserlerinde
Osmanlı toplum düzeni hakkında görüşlerini de ayrıntılı olarak dile getiren
Nabi; para, mevki ve eğlence ihtirasını da eleştirir. O, bu yönüyle Nâbî ve
eserleri devrinin sosyal ve tarihî olaylarının bir aynası olarak
görülmektedir. Uzun süren şairliği süresince, devrinin ihtiyaçlarına uygun
eserler vererek çevresinin düşünüş ve sanat anlayışı üzerinde önemli bir
tesir ortaya koymuştur. Divan şiirinde bir yenilik gibi görünen bu tarz, daha
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sonraki yüzyıllarda daha büyük bir önem kazandığı için şairin etkisinin de
uzun süreli olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. Nabi, şiirlerinde İstanbul
Türkçesini kullanmıştır.
ESERLERİ:
Divan (1841, 1875), Divançe (Farsça), Terceme-i Hadis-i Erbain (kırk
hadis çevirisi, Necip Asım tar. Millî Tetabbular Mecmuası, s. 4. 1912),
Hayriyye (Halep’te iken oğlu Ebulhayr için yazdığı ahlâk öğütleri veren
mesnevisi, 1889. Fransızcaya da çevrilmiştir. 1887), Hayrabad (mesnevi,
yaz. 1705), Surnâme (1675 yılında IV. Mehmed’in şehzadeleri için
Edirne’de yaptırdığı sünnet düğünlerini anlatır. Agâh Sırrı Levend tar.
Nâbî’nin Surnamesi adıyla, 1944), Fetihnâme-i Kameniçe (düz yazı,
Lehistan seferini anlatır, Tarih-i Kameniçe adıyla, 1864), Tuhfetü’lHaremeyn (Hac yolculuğunu anlatan gezi notları, düzyazı, 1849), Zeyl-i
Siyer-i Veysî (Veysî’nin Siyer kitabına zeyl, Bulak, 1832), Münşeât-ı Nâbî
(özel ve resmî mektupları).
2.Yöntem:
Yapılan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Nabi’nin Hayriyye adlı eserinde ifade ettiği şiir ve şâire
ilişkin görüşler incelenmiştir. Bu çalışmadan amaç, belirli bir konuya
ilişkin derinlemesine araştırma yapmak ve sonuçlar ortaya çıkarmaktır. Bir
duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül bir
yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan
nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 83).
Bu çalışmada verilerin analizi sürecinde doküman analizine
başvurulmuştur. Doküman analizi, araştırılması amaçlanan olgu veya
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsar
(Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 217).
2.1 Sınırlılıklar:
Bu çalışma (http://ekitap.ktb.gov.tr/www.ktb.gov.tr)de: (Eser Adı:
Hayriyye/Müellifi: Nâbî/Hazırlayan: Mahmut Kaplan/Yayın Yılı:
2019/ISBN: 978-975-17-4408-1/Ana Yayın Numarası: 3652/Kültür
Eserleri Dizisi- 622) künyeli eserin “Matlab-I Hüsn-İ Kelâm-I Mevzûn”
başlığı altında (975.-1038.) beyitlerde ele alınan şair Nâbî’nin şiir ve şair
ile ilgili beyitleri ve bu beyitlerdeki özgün görüşleri ile sınırlıdır.
2.2 Veri Toplama Araçları:
Veri kaynağı olarak Nabi’nin Hayriyye adlı eseri kullanılmıştır.
2.3 Verilerin Toplanması:
Nâbî’nin Hayriyye adlı eseri, şiir şair ve şiirin içerik ve nitelikleri
açısından incelenip analiz edilerek eserde tespit edilen görüşler doküman
analizi yöntemi kullanılarak iki araştırmacı tarafından incelenerek
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yorumlanmıştır. Her bir araştırmacının ayrı ayrı tespit ettikleri şiire dönük
görüş ve değerlendirmeler üzerine yapılan analizler birlikte
değerlendirilerek sentezlenmiştir.
2.4 Verilerin Analizi:
Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak
incelenmiştir. Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler daha önceden
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç elde
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde ortaya koymaktır
(Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 256). Bu bağlamda elde edilen veriler
sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiş, yorumlanarak şairin özgün
görüşleri olarak sonuç bölümünde ortaya konmuştur.
3. Bulgular
Birlikte yaşama kültüründe iletişim becerisi bireylerin mutluluğu
açısından önemli bir kazanımdır. İletişim çift yönlü bir etkileşim olduğu
için tarafların karşılıklı olarak kurdukları iletişim ve bu iletişimden
tarafların m3emnuniyeti esastır. Bireyler arasında kullanılan dil gönül
yapıcı, özenli ve yapıcı olmalıdır. Karşı tarafı dikkate almayan; kaba,
kırıcı, itici ve ötekileştirici dil insanlar arasında iletişimin kopmasına sebep
olur. Türk kültürünün sözlü dağarı olan atasözlerinde ve İslam kültür ve
öğretisinde güzel ve tatlı söz söyleme kişilere verilen tavsiye ve
telkinlerdendir (TDVİA. 1988-2013). Kişilerde aranan güzel davranış
kadar söz ve sohbetinin de güzel olması, kavram olarak sözün güzel olması
kadar sözü güzel söylemenin içselleştirilmiş gerçeklik, kazanılmış bir
yetenek olması kişilerden beklenen bir davranıştır. Güzel ve ölçülü söz
söyleme kabiliyeti gelişen kimselerin hassas ruhlu, cana yakın ve zarif
kişilikler oldukları düşünülür. Birlikte yaşama kültürü içerisinde insanların
birbirlerinden bekledikleri memnuniyet verici iletişimdir. Günlük hayatın
maddi karmaşası içerisinde yaşayan bireyler kendilerini fiziken
rahatlatsalar da ruhen dinlendiremedikleri için bireylerde psiko-sosyal
gerginlikler zihinsel yorgunluklar ve biyolojik ritmin aksamasına sebep
olduğu görülmektedir. Ruhlarda görülen bu travmatik durum kişi
davranışlarına yansıyarak başka bireyler üzerinde olumsuz sonuçlara sebep
olmaktadır. Ruhsal ve psikolojik dinginleşmede edebiyat başta olmak
üzere güzel sanatların etkisi yadsınamaz bir gerçekliktir. Genelde güzel
sanatlar, özellikle de edebiyat sanatı zihni ve ruhu dinginleştirirken,
bireylerde sanatsal estetik zevkin gelişmesine de sebep olur. Bireylerde
gelişen sanat anlayışı ve estetik zevk, kişi yaşamında dışarıya yansıyan
davranışları da olumlu yönde etkiler. Şiir ve edebiyat zevki gelişmiş
bireyler diğer insanlarla iletişim kurduklarında kendileri de ince bir ruhun
terennümü olarak şiirsel cümlelerle iletişim kurma arzusu duyarlar. İdeal
toplum ideal insanlardan oluşur anlayışıyla Nâbî eserinde ( Matlab-ı Hüsni Kelâm-ı Mevzûn) Ölçülü ve Güzel Söz Söylemeyi İsteme başlığı altında
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64 beyitlik bir bölümde iyi ve ideal bir insan olma yolunda gençlere güzel
ve ölçülü söz söylemenin önemine ilişkin öneri ve öğütlerde bulunmuştur
3.1 Şair Olmanın Ön Hazırlığı ve Alt Yapısı ile İlgili Öneri ve
Öğütler:
Şairlik kişinin istemesinden çok gönle ilham yoluyla gelen ve dışa
vurularak icra edilen mevhibe bir sanattır. Bunu en iyi bilenlerden birisi
olarak Nâbî oğluna şair olma hususunda bir yönlendirmede bulunmadığı
görülmektedir. Hikemî tarz şiirin bilge bir şairi olarak hemen her babanın
isteyebileceği gibi oğlunun da kendi yolunda ve aynı nitelikte mevzun,
güzel sözler ve muhayyel şiirler yazmasını arzuladığı anlaşılmaktadır.
Nâbî Efendiye göre yanında yetişen, onun şiirlerinde görüp hissettiği ruh
ile yetişip gelişen oğlu Ebü’l-Hayr Mehmed zamanla babasına öykünerek
içinde şiire karşı bir ilgi, bir heves duyabilirdi. Fânî dünyada oğlunun şiire
heveslendiği bir dönemde yanında bulunamama ihtimalini dikkate alarak
oğluna bu hususta yapması gerekenleri manzum bir nasihat olarak sıralayıp
kalıcı hale getirmiştir.
975. İy safâ-yâb-ı kelâm-ı mevzûn
Âşinâ-yı suhan-ı gûn-â-gûn
“Ey vezinli sözden safâ bulan, zevk alan, çeşit çeşit söze, şiire aşina olan
(çocuğum)!”
976. Tab’uñ eylerse eğer şiʻre heves
Saña maʻnâsını fehm itmek bes
((Ey Oğul!) Tabiatın şiire heves ederse, sana manasını anlamak yeter!)
977. Suhañân-ı şuʻarâ-yı eslâf
İder âyîne-i kalbi şeffâf
(Önceki şairlerin sözleri, insanın kalp aynasını şeffaflaştırır.)
978. Türki’de Nefʻi ile Bâki’ye bak
Gayri dîvânları da it mülhak
((Ey Oğul! Güzel söz söylemek ve şiirini geliştirmek için) Türk Dilinde
Nef’î ve Bâkî’ye bak! Diğer divanları da bunlara kat!)
979. Anlaruñ şiʻri metîndür ammâ
Gayrisinde dahı var çok maʻnâ
((Ey Oğul! -Nef’î ve Bâkî-) Onların şiirleri sağlamdır ama
diğerlerinde de (öğreneceğin) çok mana vardır.)
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Nâbî Efendiye göre şiire heveslenen kişilerin ilk yapması gereken şey,
şiir yazmadan muhtelif şairlere ait değişik ve güzel şiir örneklerini görüp
okuyup anlayıp kendi şiirinin alt yapısını oluşturması gerekir. Önceki
şairleri okuma süreciyle başlayan bu ön hazırlık dönemi kişilerin
gönüllerini aydınlatır. Türkçe şiirler söyleyecek genç bir şiir heveslisinin
ilk okuması gereken şâirler Türk edebiyatının zirve isimleri olan başta
Nef’î ve Bâkî’dir. Şiir heveslisi genç insan diğer şairleri de ihmal etmeden
okumalıdır. Çünkü onların da divanlarında okunacak güzel şiirler,
öğrenilecek orjinal manalar vardır. Nâbî’nin okunacak şiirler konusunda
verdiği öğüt, içeriği ve dış yapısı sağlam olan şiirlerin okunması
yönündedir. İki şair dışında açıktan bir şair ismi telkin edilmeyip okunacak
şiirlerde seçici olunması yönünde bir tavsiyede bulunulmuştur.
3.2 Fars Şiiri ve Şairleri:
Divan şiiri ve şairleri üzerinde Fars şiir ve şairlerinin etkisi bilinen bir
gerçektir. Divan şiirinin kaynağı olarak düşünülen Fars şiiri, anlam
zenginliği ve hüner bakımından genç şairlere örnek olacak pek çok şaire
sahiptir. Bu sebeple Fars şiir ve şâirleri de okunup anlam derinliklerine
vakıf olunmalıdır.
980. Şuʻarâ-yı ʻAcem’üñ dîvânı
Hüsn-i taʻbîr ü maʻânî kânı
((Ey Oğul!) Fars şairlerinin divanları güzel söyleyiş ve anlamlar
hazinesidir!)
981.

Tâlib ü Sâ’ib ü ʻÖrfî vü Selîm
Feyżi-i Hind ü Nâzîrî vü Kelîm

((İran’ın önde gelen şâirleri olan) Tâlib, Sâ’ib, Örfî, Selîm, Feyżi-i Hind,
Nâzîrî ve Kelîm)
982.

Tâze-gûyân-ı zamânda Şevket
Maʻni-i tâzeye virdi suret

(Zamanında yeni söyleyenlerden Şevket, yeni anlamlara şekiller verdi.)
983.

Sâhib-i hamse Nizâmî Husrev
Her biri cilve-dih-i maʻni-i nev

(Hamse sahibi Hüsrev ile Nizâmî ise, her biri yeni manalara güzellikler
verenlerdir)
984.

Câmi vü Enveri vü Hâkânî
Her biri milk-i suhan sultânı
(Câmi, Enveri ve Hâkânî ise her biri, bir söz mülkünün sultanı.)

414

985.

Bülbül-i şâh-tırâz-ı Şîrâz
Saʻdi vü Hâfız-ı maʻnî-perdâz

( Şiraz üslubunun dalları süsleyen bülbülleri ise Şîrâzlı Sâdî ve anlamları
düzenleyen Şirazlı Hâfız’dır.)
986. Suhañân-ı kudemâ-yı şuʻarâ
Hak budur biribirinden aʻlâ
(Gerçek budur ki; (Bizden)Önce gelen şairlerin sözleri, her biri
biribirinden üstündür.)
987.

Yok nihâyet şuʻarâ-yı ʻAcem’e
Hep esâmîleri sığmaz kaleme

(Acem şairleri (saymaya) nihayet yoktur; hepsinin isimlerini (yazmağa)
kalem yetmez.)
988.

Bizde var ekserinüñ dîvânı
Okı fehm eyle de gör vicdânı

(Bizde (bu şairlerin) çoğunun divanı var, oku ve anla da vicdanı gör.)
Türkçe şiirler söyleyecek Türk bir şairin de Fars şairlerinin
divanlarındaki güzel söyleyiş ve anlamlar hazinesinden yararlanması
gerekir. İran’ın Anadoluda da bilinen ve önde gelen şâirlerinden olan Örfî
(963-999/1556-1591), Feyzî-i Hindî (954-1004/1547-1596), Nazîrî
(ö.1021/1612), Tâlib-i âmulî (ö.1035, 1625), Selîm (ö. 1057/1647), Kelîm
(ö. 1061/1651), Sâ’ib (ö.1087?/1676?) yanında devrin yeni anlamlar
nükteler bulup söyleyenlerinden Şevket-i Buhârî (ö. 1107/1695) yanında
her biri şiire yeni manalara ve güzellikler veren hamse sahibi Genceli
Nizâmî ile Hüsrev-i Dihlevî de sayılabilir. Bu isimler esasen Nâbî’nin de
şahsen beğenerek okuyup takdir ettiği sanatçılardır. Şâir kadrosu
bakımından zengin olan Fars edebiyatı şairleri bunlardan ibaret değildir.
Câmî (817-898/1414-1492), Enverî (ö. 585?/1189?), Hâkānî (520595/1126-1199), her biri bir söz ülkesinin sultanıdır. Nâbî’ye göre Şiraz
üslubu ile söyledikleri şiirleriyle Şiraz’ın gül bahçelerini süsleyen
bülbülleri ise Sa‘dî (ö. 691/1292) ve Hâfız’dır (ö. 792?/1390?). Eski İran
şairlerinin hepsinin isimlerini burada anmak ve saymak mümkün değildir.
Şurası bir gerçek ki onların hepsinin söylediği şiirlerin hepsi birbirinden
güzeldir.
Nâbî, Farsça yazan şairler arasında bir ayırım ve ayıklama yapmadan
pozitif bir tavır sergilemiştir. Pek çoğunun Anadolu’da divanları olup
ayıklama yapmadan okunmalı sanat anlayış ve kabiliyetlerinden ders
alınmalıdır.
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3.3 Arapça, Arap Şiir ve Şairleri:
Nâbî Efendi ana hatları ve kişisel kanaatleriyle ele aldığı Türk ve Fars
şiirine ilişkin görüşlerini belirttikten sonra sözü Arapça ve Arap şiirine
getirir. Osmanlı dönemi yazı dilinin temel bileşenlerinden Farsça yanında
Arapçanın dolayısıyla Arap şairlerin de zengin bir şiir birikimi vardır.
Türk, Fars ve Arap şairlerine ait şiirlerin her birinin kendine göre bir
güzelliği ve anlam derinliği vardır.
989.

Şiʻri çokdur şuʻarâ-yı ʻArab’uñ
Ki odur mâyesi Şâm u Haleb‘üñ

(Arap şairlerin de şiiri çoktur ki onlar Haleb’in ve Şam’ın mayasıdır.)
990.

Dime ebyâtına nâ-mevzûndur
Anuñ evzânları dîger-gûndur

(Onların beyitlerine vezinsizdir deme, onların vezinleri diğer türlüdür.)
991.

Nice maʻnâları var raks-âver
Meşʻal-âsâ döker esmâʻa şerer

(Nice manaları vardır ki raksa götürür, göklere kıvılcım saçan alev gibidir.)
992.

Var içinde nice eşʻâr-ı kibâr
Ki komaz âyine-i cânda gubâr

(İçinde nice büyük şiirler vardır ki gönül aynasında toz bırakmaz.)
993.

Nice biñ naʻt-ı şerîf-i Nebevî
Midhat-ı muʻcize-i Mustafavî

( Peygamberin binlerce şerefli na’ti ve Mustafa ile ilgili nice övgüye değer
mucizeler..)
994.

Her biri kıtʻa-i elmâs-ı semîn
Her biri dürr-i girân-kadr-i metîn

( Her biri kıymetli elmas kıt’ası, her biri bahada sağlam ağır incilerdir.)
995.

İntisâba çalış ol eşʻâra
Ara maʻnasını fehme çâre

( O şiirlere (ünsiyet kazan) bağlanmaya çalış, (o şiirlerin) manalarını
anlamak için çâre ara.)
996.

ʻArabî bilmeyicek iş bitmez
Fârısî ʻârife tenhâ yitmez
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( Arapça bilmazsen iş bitmez, ârif olana tek başına Farsça da yetmez.)
997. ʻArabîyle bilinür cümle ʻulûm
ʻİlm olur bî-ʻArabî nâ-mefhûm
(Bütün ilimler Arapça ile bilinir. Arapçasız ilim, anlaşılmaz olur.)
998.

Lügat ü elsüne sultân ʻArabî
ʻArabî kıble-i Kur’ân u Nebî

(Arapça, kelime ve dillerin sultanıdır, Arapça Kur’an’ın ve Peygamberin
kıblesidir.)
999.

Bu iki bâl ile eyler pervâz
Tâ’ir-i şiʻr-i maʻânî-perdâz

(Şiir ve manalar düzenleyen şiir kuşu bu iki (Arapça-Farsça) kanatla uçar.)
Arap edebiyatı zengin bir şiir koleksiyonuna ve şair kadrosuna sahiptir.
Halep ve Şam ticaretin merkezi olduğu gibi dil edebiyat ve kültürün de
merkezi olarak kabul edilir. Arap şiirine göre Fars şiirinin Türk edebiyatı
divan şiiri geleneği üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir. Fars ve Arap
şiirinde görülen aruz uygulamaları da birbirinden farklıdır. Arap şiirini
yakından tanımayan bir genç şair Arap şiirinin beyitlerine bakarak
vezinsizdir diyebilir. Oysa bu beyitlerin vezinleri farklıdır.
3.4 Şiirde Nicelik ve Nitelik:
Nâbî Efendiye göre şiiri değerli kılan vezin değildir. Şiirin güçlü
söyleyişi ve anlamın derinliğidir. Arap şiirinde bu nitelikte çokça şiir
vardır. Bazı şiirlerde öyle manalar vardır ki kişiyi bulunduğu yerde raksa
götürür; şiirin etkisi göklere kıvılcım saçan alev gibi heyecan vericidir.
Arapça söylenmiş öyle büyük şiirler vardır ki okuyanların gönül aynasında
toz bırakmaz. Hz. Peygamberi öven binlerce na’t içerisinde nice övgüye
değer mucizeler vardır. Bu şiirlerin her biri birer kıymetli elmas, birer
pahada ağır incilerdir. Güzel şiir söylemeye hevesli genç şairler bu şiirlerle
tanışmalı ve onların manalarını anlamak için çâreler aramalıdır.
Nâbî Efendiye göre iyi şiir söylemenin ön şartlarından birisi de Arapça
bilmektir. İyi şiir söylemek için Farsça bilmek önemli olsa da hikmetli
şiirler söyleyecek bir şaire Farsça da yetmez. Şiirin alt yapısını oluşturacak
olan bilgi birikimi için Arapça bilinmesi gerekir. Arapça sözcük ve dillerin
sultanı olarak kabul edildiği için; o olmadan ilim tahsili mümkün
görülmemektedir. Türkçe Farsça ve Arapçanın birbirlerine göre
ayrıcalıkları vardır. Arapça ve Farsçadan birini bilmek iyi bir şair olmak
için yeterli değildir. Sağlam şiiri ve manaları düzenleyen şiir kuşu ancak
bu iki kanatla (Arapça-Farsça) uçup yükseklere çıkabilir. Arapçanın
önemli ayrıcalıklarından biri de Kur’an’ın ve Peygamberin kıblesi
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olmasıdır. Bilindiği gibi dile yerleşmiş bir kanaat vardır. İlim dili olarak
Arapça, şiir dili olarak da Farsça ilk akla gelir. Sonuç itibariyle Nâbî Efendi
de aynı görüştedir. Şiire hevesli, kültürlü bir insanın Fars şair ve
yazarlarının eserlerini ilk elden okuyup anlamak için Farsça; Kur’an, hadis,
fıkıh, siyer gibi İslâmî ilimleri ve Arap şairlerinin şiirlerini ilk elden
kendileri okuyup anlayabilmek için de Arapça öğrenmeleri gerektiğine
inanır.
Beyitlerde görülen anlatım formundan Nâbî Efendinin telkin tavsiye ve
görüşlerinde objektif olamadığı, kişisel kanaat ve görüşlerinin yanına
yorumlar da katarak yansıttığı görülmektedir.
3.5 Şiirde Anlam, Orijinal Söyleyiş ve Edebî Sanatlar:
Hikmet:
Nâbî Efendiye göre iyi şiir söylenişi ve düzenlenmesi itibariyle sağlam,
içeriği itibariyle insanı doğru yola sevk ve irşâd edecek hikmete sahip
olmalıdır. Bu anlayışa göre hikmet, bir şiiri değerli kılan önemli
özelliklerden biridir. Canlıların yaşaması için suyun önemi ne ise şiirin
yaşayıp gelişmesi için de hikmet aynı fonksiyona sahiptir.
1000.

Hikmet-âmîz gerekdür eşʻâr
Ki me’âli ola irşâda medâr

(Şiirler hikmetli olmalıdır ki anlamı irşada sebep olsun.)
1001.

Âb-ı hikmetle bulur neşv ü nemâ
Gülşen-i şi’r ü riyâż-ı inşâ

(Nesir bahçesi, şiir gülistanı hikmet suyu ile gelişip büyür.)
3.6 Edebî Sanatlar, Yeni Mazmunlar:
Nâbî Efendiye göre; şairlerin şiirlerinde estetik endişelerle tahayyül
gücünü ön plana çıkarıp gerçeklerden uzaklaşmaları doğru değildir. Şiir
tamamen mecaz söyleyişlerden oluşmamalı; anlama gerçeğin güzelliği de
katılmalıdır.
1002.

Olmasa şiʻr mecâz mutlak
Virse maʻnâya hakîkat revnak

(Şiir tamamen mecaz (söyleyiş) olmamalıdır, anlama gerçeğin
güzelliği de verilmelidir.)
1003.

Yohsa her nazm-ı tehî vü sâde
Ola maʻnâdan o da âzâde

(Yoksa sade ve (içeriksiz) boş şiir (bir de) manadan âzâde olursa…)
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1004.

Tâze mazmûndan ola ol hâlî
Olmaya tevriye ile mâlî

(Bunlarla beraber şiir)Taze mazmunlardan da yoksun olursa, hatta tevriye
ile süslenmemiş ise…)
1005. Bâ-husûs olmaya teşbîh tamâm
İstiʻârât u cinâs u îhâm
((Bununla birlikte) Bu hususta teşbih de bulunmazsa, istiareler(, cinas ve
iham da olmazsa...)
1006. Dimeden anı sükût evlâdur
Şiʻrden maksad olan maʻnâdur
((Böyle sanatsız ve içeriksiz şiir) söylemektense susmak daha iyidir.
(Çünkü) Şiirden maksat manadır.)
Nâbî Efendiye göre gerçekliğin şiire katılması yalın gerçeğin olduğu
gibi aktarılması değildir. Kabiliyetli bir şair bunu yeni ve orijinal
mazmunlarla yapıp tevriye ile süslerse iyi bir şiir yazmış olur. Şiirlerde
gerçekliği anlatma ve yansıtma aracı olarak teşbih, istiare, cinas ve ihamın
olması şiire değer katar. Edebî sanatlarla örülüp zenginleştirilmemiş,
okuyanı irşâd etmeyecek şiir söylemektense söylemeden susmak daha
doğru bir davranıştır.
3.7 Şiir ve Şâir Eleştirisi, Yenilik Arayışı:
Nâbî Efendi için şiir okuyanı doğru yola sevk edecek bir araçtır. Bu
sebeple şiirden maksat manadır. Şairlerin ne tür şiirler yazdıklarını görmek
için şöyle bir etrafa bakılacak olsa; olgunluğa ermemiş yeni ve acemi
şairlerin çoğu şiiri, çoğunlukla zülf ile sümbül, gül ile bülbül, içki ile kadeh
gibi sembollerdir. Böyle simge ve sembollerle yazılmış bir şiirde okuyucu
dilber, boy, yanak, dudak ve yaşlı göz dairesinden dışarı çıkamaz. Oysa iyi
bir şiir okuyanı bazen bahara götürür, bazen çimeni dolaştırır, bazen de
serviye, güle yasemine götürür.
1007.

Baksañ ekser suhan-ı şâʻir-i hâm
Zülf ü sünbül gül ü bülbül mey ü câm

((Dikkatle şöyle bir etrafına) Baksan olgunluğa ermemiş şairlerin şiiri,
çoğunlukla zülf ile sümbül, gül ile bülbül, içki ile kadehtir.)
1008.

Çıkamaz dâ’ire-i dil-berden
Kadd ü hadd ü leb ü çeşm ü berden

((Böyle yazılmış bir şiirden) Dilber, boy, yanak, dudak ve yaşlı göz
dairesinden çıkamaz.)
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1009. Geh bahâra tolaşur geh çemene
İlişür serv ü gül ü yâsemene
((Bir şiir okuyanı) Bazen bahara bazen çemeni dolaş(tır)ır, bazen de
serviye, güle yasemene ilişir.)
1010. Reh-i nâ-reftede cevlân idemez
Sapa vîdîleri seyrân idemez
((Daha önce hiç) Gidilmemiş yolda yürüyüp gidemez, sapa vadileri
dolaşamaz.)
1011.

İdemez sayd-ı maʻânî-i bülend
Atamaz gayb şikârına kemend

((Şiirinde) Yüce manaları yakalayama, (Hafız-ı Şirazi gibi) ğayb avına
kemend atamaz.)
1012. Geçinür maʻni-i hâyîde ile
Lafz-ı meşhûr-ı cihân-dîde ile
((Acemi şair kendisinden önce ) Söylenmiş manalar ve dünya
görmüş(duyulmuş) şöhreti bilinen sözlerle geçinir.)
1013. İki har-vârdur ol beyt-i dü-tâ
K’olmaya tâze kımâş-ı maʻnâ
(Taze anlam kumaşı olmayan bir beyit, iki mısraı ile iki merkep yüküdür.)
Acemi şâir daha önce kimsenin yürümediği şiir yolunda öncü olup
yürüyüp gidemez, sapa vadileri dolaşamaz orijinal mana ve bâkir
mazmunları bulamaz. Acemi şair kendisinden önce söylenmiş manalar ve
herkesin duyup bildiği orjinalliği kaybolmuş sözlerle geçinir. Şiirinde yüce
ve bâkir manaları yakalayamaz. İyi bir şâir Hafız-ı Şirazi gibi ğayb avına
kemend atar. Oysa acemi bir şair kendisinden önce kullanılmış manalar ve
duyulmuş sözlerle şâir olarak geçinir. Nâbî Efendiye göre çok şiir
söylemek kişiyi iyi bir şâir yapmaz. Yeni ve bâkir anlama sahip olmayan
bir beyit, iki mısraı ile bir merkeb iki taraflı yük dengi gibidir.
1014.

Söyleme şiʻri tehî maʻnâdan
Aguñı çekme balıksuz mâdan

(Şiiri mana bakımından boş söyleme, ağını sudan balıksız çekme.)
1015. Nazm kim olmaya maʻnâya karîn
Kendüdür hâtem-i bî-nakş nigîn
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(Bir şiir ki manaya yakın olmazsa, süssüz ve nakışsız bir yüzüğün
(ta)kendisidir.)
1016.

Şiʻr-i bî-maʻni-i bî-îhâma
Beñzer ol câmekân üzre câma

((Böyle içeriksiz) Manasız ve anlamsız bir şiir camekanın önündeki cama
benzer.)
Nâbî Efendiye göre iyi bir şair içeriksiz şiir yazmamalıdır. İçeriksiz şiir
söylemek balık avlamak için denize atılan ağın sudan balıksız çekilmesine
benzer ki faydasız ve boşa emek harcamaktır. Anlamsız bir şiir, câzibesi
olmayan süssüz ve nakışsız bir yüzüğe benzer. Böyle içeriksiz, manasız ve
anlamsız bir şiir, vitrinin önündeki cam gibidir. Önemli olan vitrinin
içindeki değerli şeylerdir.
1017. Kohusuz lâleye beñzer o suhan
Ki ola lafzı tehî maʻnâdan
((Ey Oğul!) Bir kavram ki manadan yoksundur, O söz kokusuz lâleye
benzer!)
1018. Beñzer ol matla-ı hâlî-câme
Magzdan müflis olan bâdâma
((Anlamsız, içeriksiz) Boş bir matla beyti ham sayılır ve bu haliyle içi
olmayan bir bademe benzer.)
1019.

Anı yok dil-bere beñzer o kelâm
K’olmaya anda cinâs u îhâm

(İçinde cinas ve iham olmayanbir şiir alımlı olmayan işvesiz bir güzele
benzer.)
1020. Öyle pâkîze gerekdür eşʻâr
Ki anı bir işiden ola hezâr
(Şiirler öyle temiz ve güzel olmalıdır ki, onu bir kere işiten bin kere işitmek
istemelidir.)
1021. Ola maʻnâsı güzel lafzı metîn
Hâme hâke koya dest-i tahsîn
((Bir şiirin) Manası güzel ve sözlü sağlam olmalıdır, (şiirden anlayan)
alkışlama eli (işte şiir budur diyerek) kalemi yere koysun.)
Nâbî’ye göre şiir yazmaya hevesli genç şairler anlamdan yoksun şiirler
yazmamalıdır. Anlamsız kavramlarla yazılmış şiirler albenisi olmayan
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kokusuz laleler gibidir. Şiirin giriş basamağı olan matla beyti anlam ve
söyleyiş bakımından güçlü olmalıdır. Bir şiirin başlangıcı olan güçsüz ve
içeriksiz matla beyt, faydalı kısmı olmayan, içi boş, sadece odunsu
kabukları olan özsüz badem gibidir. Böyle başlayan bir şiirin içinde cinas
ve iham gibi sanatlar da yoksa bu şiir alımlı olmayan işvesiz bir güzele
benzer. Bir şiir öyle temiz ve güzel olmalıdır ki, onu bir kere işiten bin
kere daha duyup işitmek istemelidir. Bir şiir anlamı ve bâkir anlatımı ile o
kadar güzel ve ifadesi sağlam olmalıdır ki, şiirden anlayan bir irfan ehli
elindeki kalemi yere bırakarak takdir duygusuyla “şiir budur” deyip şairini
alkışlamalıdır.
3.8 Şiirde Üslup ve Hiciv:
Nâbî Efendi dînî duyguları güçlü bir şairdir. İnsanlara hakaret ve onları
toplumda küçük düşüren hiciv konusunda oğluna verdiği öğüt verirken
temel yaklaşım ve hareket noktası olarak konuya bir kul hakkı ve gıybet
açısından bakar. Dînen büyük günahlardan olan gıybete eşdeğer tuttuğu
hicivden uzak durması noktasında oğluna uyarı ve öğütlerde bulunur.
Hiciv erdemli karaktere sahip insanların yazacağı bir şiir değildir. İyi ve
güçlü bir şair insanları mest edecek, okuyanları büyüleyecek şiirler için
zaman ve emek harcamalıdır. Edebî faaliyetler nazım ve nesir olarak iki
şekilde yapılır. Âhenksiz olarak söylenen nesrin akılda kalıcılığı zayıf olup
çabuk unutulur. Buna karşılık nazım ritmik ve ölçülü bir söz olarak akılda
kalıcılığı yüksektir. Manzum sözler dilden dile dolaştığı için unutulması
zordur. İnsanlar kendilerini hicivden korumalıdırlar. Toplumsal yaşamda
hiciv kötü ve hor görülen bir şeydir. Hicve meyledenler toplum nazarında
kişiliksiz ve alçak kişilerdir.
Nâbî Efendi’ye göre hiciv aklı başında olgun ve erdemli kişilerin
yapacağı bir iş değildir. Toplum tarafından kötü görülen hicvi yazanlar
ancak ahmak kişilerdir. Hiciv kendini beğenmişliğin başka bir dışa
vurumudur. Hiciv halk içinde kötü şöhretin aracıdır; bir başka deyişle
hiciv şiir elbisesi giymiş gıybettir.
1022.

Hicvden el-hazer iy cân-ı peder
Ki virür meşreb-i ʻirfâña keder

(Ey babasının canı(oğul)! (İnsanları incitici) Hicivden sakın ki o erdemli
karaktere üzüntü verir.)
1023. Hüsne sarf eyle sözi şâʻir iseñ
Hâlkı teshîre çalış kâdir isen
(Gerçek şair isen sözü güzel(likler) için harca, (gücün varsa söylediğin
şiirlerle) halkı büyülemeye çalış.)
1024.

Tîz ferâmuş olınur nesr suhen
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Nazm ammâ ki ider devr-i dehen
( Nesir sözü çabuk unutulur; ama nazım ağızdan ağıza dolaşır(ve
unutulmaz).)
1025. El-hazer hicvüñ olur gâyeti şûm
Halk beyninde hakîr ü mezmûm
(Hicivden korun ki aşırısı pek kötü olur. Halk arasında hiciv kötü ve hor
görülen bir şeydir.)
1026. Hicve mâ’il süfehâdur ancak
ʻÂkil itmez anı eyler ahmak
(Hicve meyledenler ancak alçak kişilerdir. Hicvi akıllı insanlar değil;
ahmak insanlar yazar.)
1027. Hicvdür kâʻide-i hod-gâmî
Hicvdür vâsıta-i bed-nâmî
(Hiciv kendini beğenmişliğin başka bir şeklidir, hiciv kötü şöhretin
aracıdır.)
1028. Kisve-i nazm ile gıybetdür hicv
Sebeb-i zenb ü nedâmetdür hicv
(Hiciv şiir elbisesi giymiş gıybettir. Hiciv pişmanlık ve günaha sebeptir.)
1029. Hicv kat kat sebeb-i rû-siyehî
Kim okursa saña ʻâ’id günehi
(Hiciv kat kat kara yüzlülük sebebidir ki birisi onu okudukça günahı
(söyleyen olarak) sana aittir.)
1030. Seni itmiş biri farzâ dil-gîr
Kavl ile fiʻl ile kalbüñ tekdir
(Mesela birisi senin gönlünü sözle üzmüş, bir (böyle bir eylemle de kalbini
kırmış.)
1031.

Anı lâzım mı hemân hicv itmek
Süfehâ gitdügi râha gitmek

( Bu insanı hemen aşağılıkların gittiği (hiciv) yolundan giderek yermen mi
gerekir?)
1032.

İnkisârı yitişür kâsır ise
İntikâma çalışur kâdir ise
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((Yerdiğin kişi eğer güçsüz) Kusursuz ise onun kırgınlığı sana yeter. Güçlü
biri ise senden intikam almaya çalışır.)
1033.

Anı sen lutf ile eyle bende
ʻAfv ü ikrâm ile it şermende

((Oysa seni inciten) O kişiyi sen tatlı sözle kendine kul et ve onu affedip
büyüklük yaparak onu utandır.)
1034. Lutfdur mühr-i dehân-ı eşrâr
Olamaz lutf-veş efsûn-ken-i mâr
(Kötülük söyleyen dudakları (kapatıp susturan) mühür lütuftur. Lütuf
kadar yılanı bile büyüleyen bir şey olamaz.
1035. Saña bî-vech ise itdügi cefâ
Sebeb-i şerm ü hicâb olur aña
(O kişinin sana ettiği cefa haksız ise elbette bu ona bir utanç ve eziklik
sebebi olur.)
1036. Vechi varsa sebebin eyle su’âl
Olma âteş-zen-i kânûn-ı cidâl
( Eğer bir sebebin (varsa yaptığının) sebebini sor, yoksa karşılıklı
mücadeleye girişip evini ocağını ateşe çevirme.)
1037.

Belki nâdim ola etvârından
İʻtizâr eyleye güftârından

(Belki o yaptıklarına pişman olur ve sözlerinde dolayı senden özür diler.)
1038.

Sen kabûl eyle bu pendi benden
Dostluk var iken olma düşmen

(Ey Oğul!) Bu öğüdü benden kabul et! (Herkesle) Dost olmak varken
(kimseyle) düşman olma!)
Bireysel ve toplumsal sonuçları itibariyle hiciv pişmanlık ve günaha
sebeptir. Nâbî Efendiye göre hiciv insanlarda kara yüzlülük sebebidir.
Hiciv olarak yazılmış bir şiir kişiler tarafından okundukça günahı cârî
olarak yazan kişiye aittir. İnsan ilişkileri her zaman kişileri memnun
edecek şekilde gitmeyebilir. Söz gelimi bir kişi ile bozulan ilişki ve
iletişim sonucu taraflardan birinin gönlü sözle üzülmüş veya bir davranış
ve eylemle de kalbi kırılmış olabilir. Bu istenmedik davranış karşısında
hemen kötü huyluların tavır ve davranışını sergileyerek onların yaptığı gibi
(hiciv) yolundan giderek kişiyi yermek mi gerekir? Yerilen kişi eğer
güçsüz ve kusursuz ise onun kırgınlığı vebal olarak hicvedene yeter.
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Yerilen kişi güçlü ise senden intikam almaya çalışır. Ey Oğlum!
Hicvederek seni inciten kişiyi sen tatlı sözle kendine bağlayarak kul et.
Seni hicvedeni affedip büyüklük yaparak onu utandır. İnsanlara kötü sözler
söyleyen dudakları (kapatıp susturan) en iyi mühür lütuftur. İnsanlar
arasında lütuf kadar yılanı bile büyüleyen etkili bir şey olamaz. Hicveden
kişinin sana ettiği cefa haksız ise toplum içerisinde elbette bu ona bir utanç
ve eziklik sebebi olur. Eğer bir sebep olursa sana yapılan kötülüğün
sebebini sor, yoksa karşılıklı mücadeleye girişip gereksiz yere evini
ocağını ateşe çevirme. Belki bir süre sonra o kişi yaptıklarına pişman olur
ve söylediği sözlerinde dolayı senden özür diler.
Ey Oğul! Son olarak benden sana bu öğüdü kabul et! O da şudur:
huzurlu ve mutlu bir ömür için; herkesle dost olmak varken kimseyle
düşman olma!
4. Sonuç:
Mesnevîler genellikle; şâirlerin geniş yelpazede hemen her konuda
halkı eğlendirirken aynı zamanda onları bilgilendirip, eğitip öğretmek
amacıyla kaleme aldıkları eserlerdir. Bu sebeple kasidelerin aksine;
mesnevilerde halkın anlayabileceği dil ve üslup kullanılmış, sanat endişesi
arka planda bırakılmıştır denilebilir. Mesneviler manzum olarak
yazılmalarına rağmen; anlatım tekniği olarak şiirlerde başvurulan sanatlı
anlatım yerine, nazmı nesre yaklaştırarak anlatan hikâye etme
özelliklerinde üslup kullanılmıştır. Eser; yazılma amacına göre eserin
muhatabının küçük olması yanında kültürel seviye bakımından sıradan
okuyucunun bile anlayabilmesini sağlayacak şekilde kaleme alınmıştır.
Eserin verildiği dönem sosyo-kültürel yapı dikkate alınarak ayrıca metni
bir şerh ile açıklamaya ihtiyaç duyurmayacak şekilde, böyle bir üslup
tercihinin bilinçli yapıldığını söylemek mümkündür.
Nâbî Efendi divanı ve mesnevilerinde görülen şiirlerine yansıyan
özellikleriyle hikemi tarz şiirler söylemiş bilge kişiliği ve felsefi alt yapısı
olan bir şairdir. Hayriyye-i Nâbî adlı eseriyle oğlu üzeriden idealize ettiği
geleceğin genç bireyleri için pek çok konuda eğitici öğretici, yol gösterici
öğütlerde bulunmuştur. Hayriyye-i Nâbî bu özellikleriyle genç kuşakların
donanım ve zihinsel alt yapılarını hazırlamada önemli bir role sahip
didaktik-pedagojik bir eserdir.
Şair bir baba olarak oğlunun şiire heves etmesi durumunda ona; iyi
şair/iyi şiir konusunda da öğütler ve ölçüler vermiştir. Bu ölçüler esasen
Nâbî Efendinin kişisel kanaat ve şiir anlayışının aktarılması Nâbî’nin
poetikası olarak değerlendirilebilir. Nâbî seçkinci bir sanatçı olarak oğluna
da aynı öğütleri vermektedir. Şâirliği bir süreç olarak ele alan Nâbî, önce
Türk, Fers ve Arap edebiyatında önemli şairlerin şiirlerinin okunmasını
öğütlemektedir. Bunları okuyup anlamak için her iki dilin öğrenilmesini de
şart olarak belirtir. Fars şiiri, anlam zenginliği ve hüner bakımından genç
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şairlere örnek olacak zengin bir birikime sahiptir. Arap şiirinde bu nitelikte
çokça şiir vardır. Nâbî Efendiye göre şiiri değerli kılan vezin değildir.
Şiirin güçlü söyleyişi ve anlam derinliği şiirin değerini arttırır. Arap
şiirinde bu nitelikte çokça şiir vardır.
Nâbî Efendi için şiir okuyanı doğru yola sevk edecek bir araçtır. Bu
sebeple şiirden maksat manadır. Anlamsız bir şiirin sanatsal bir değeri
yoktur. Gerçeklik şiirde bulunması gereken bir özelliktir. Gerçekliğin şiire
katılması yalın gerçeğin olduğu gibi şiire aktarılması değildir. Kabiliyetli
bir şair bunu yeni ve orijinal mazmunlarla yaparsa iyi bir şiir yazmış olur.
Nâbî Efendi dînî duyguları güçlü bir şair olarak insanlara hakaret ve
onları toplumda küçük düşüren hiciv konusunda hassastır. Bu konuda
oğluna öğüt verirken temel yaklaşım ve hareket noktası olarak konuya
vicdanen bir kul hakkı ve gıybet açısından bakar. Hiciv erdemli karaktere
sahip insanların yazacağı bir şiir değildir. İyi ve güçlü bir şair hiciv yerine
insanları mest edecek, okuyanları büyüleyecek şiirler için zaman ve emek
harcamalıdır.
Beyitlerde görülen anlatım formundan Nâbî Efendinin telkin tavsiye ve
görüşlerinde objektif olamadığı, kişisel kanaat ve görüşlerinin yanına
yorumlar da katarak yansıttığı görülmektedir.
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin mesnevisi ve Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk
adlı mesnevileri vb. bir tarafa bırakılırsa genellikle nasihatnamelerde
görülen düz ve kuru anlatım Nâbî’nin Hayriyye-i Nâbî mesnevisinde
görülmez. NÂBî’nin güçlü şairliği, metaforik üslubu ve anlatımdaki üstün
kabiliyet ve kapasitesi sayesinde Hayriyye-i Nâbî akıcı ve rahat okunan bir
üsluba sahiptir. Nâbî bu eserinde Türk dilinin sade ve güçlü söyleyişleriyle
her kesimden geniş halk kitlelerine hitap etmeyi başarmıştır. Günümüz
genç kuşakları için de yararlanılabilecek eğitsel ögelere sahip olan eser,
somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında,
benimsetilip kavratılmasında önemli bir potansiyele sahiptir.
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1.Giriş
Edebi eserler yazıldıkları dönemin estetik zevklerini nesilden nesile
aktaran belge niteliğindedir. Bu eserler dönemlerinin sosyo-kültürel
yapıları yanında tarihe olan tanıklıklarına, ekonomik yapılarına şairlerin
estetik zevklerine, dünya görüşlerine de ışık tutarlar. Edebi eserler
devirlerinin estetik zevk düzeyleri yanında toplumsal gerçeklikleri ve
dönemin sanatçılarını da yakından tanımamız için önemlidir.
XVIII. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Galip İstanbul’da Yenikapı
Mevlevihanesi yakınlarında bir evde doğdu. Annesi Amine Hatun babası
Mustafa Reşit Efendi’dir. İlk bilgilerini babasından aldığını Hüsn ü Aşk’ta
babası için yazdığı övgü ve dua beyitlerinden anlaşılmaktadır.
Şeyh Galip’in genç bir yaşta ve altı ay gibi kısa bir süre içerisinde
tamamladığı Hüsn ü Aşk edebiyatımızın orijinal mesnevilerinden biri
olarak bilinir. Klasik Türk edebiyatı nazım türlerinden olan mesnevi, tarih
boyunca kuramsal sergileme ya da kurmaca anlatı ve bu ikisinin çeşitli
bileşimleri için bir anlatım alanı olmuştur. Mesneviler; epik, tarihsel anlatı,
risale, kişisel anlatı ve romans biçimlerinde içeriklerine göre sınıflanan
çeşitli anlatı türlerinde kullanılmıştır (Holbrook, 1998: 23). Eser ilahi aşka
ulaşmanın zorluklarını vahdet-i vücut felsefesi içinde Mevlevîlik akideleri
içinde anlatarak işler. Eserde tercih edilen üslup Sebk-i Hindî yaklaşım ve
anlatım tarzı olmuştur.
Sebk-i Hindi, Hindî veya İsfahanî tarz olarak da adlandırılan ve genel
olarak İran’dan Hindistan’a giden yazarların kullandıkları üsluba verilen
isimdir. ‘Sebk’ kelimesi ‘bir şeyi eritme, kalaba dökme, kalıp, tarz ve üslûp
anlamındadır. Sebk, bir edebi terim olarak da ‘ibârenin tarz ve tertibi’
demektir(Bilkan ve Aydın,2007, s.13).
Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde Sebk-i Hindî dil ve üslubunu
sıkça görmek mümkündür:
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Olsam o büti görüp Berehmen 1
Mahbûbına hizmet eylesem ben (M.412)
Gîsûları genc-i anber-i hâm
Hâl-i ruhı ana Hindû-yı bâm (M.439)
Hep andaki hurde-kâr sûret
Bârîk idi çün hayâl-i Şevket2 (M.1717)
Divan edebiyatında sultan metaforu ile aktarılan sevgili bir karakter
olarak, halayık, uşşâk nitelemesiyle verilen aşığına eziyet eden, cefa
çektiren ona yüz vermeyen bir davranış sergiler. Buna karşın Aşık ise her
koşulda sevgiliden vazgeçmeyen onun için her acıya katlanan çilekeş,
cefakar sadık bir uşak konumundadır. Klasik edebiyatın genel
yaklaşımında tanık olunan bu âşık/ma’şuk iletişiminde sevgiliye acı
çektirenin ma’şuk’un kadın, cefa çekenin âşığın erkek olduğu görülür.
Buna karşılık Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevsinde ise bu iletişim
biçimi genel yaklaşımın tersi olarak kurgulanmıştır. Şeyh Gâlip’in bu
kurmaca aşk mesnevisinde; âşık konumundaki erkek kahraman Aşk’ın,
ma’şuk rolünde olan Hüsn’e yüz vermediği ve Hüsn’ün bu duruma
üzüldüğü işlenmiştir. Esrin olay örgüsü yanında eserde kullanılan Mısır
ülkesi ve kuyu metaforları ile Yusuf ü Züleyha mazmunu ortaya
çıkmaktadır. Bu durum bize Fars ve Türk şairler tarafından yazılan Yusuf
ile Züleyha mesnevilerini hatırlatır.
Zaman içerisinde Hüsn ve Aşk olgunlaşınca, kadın ve erkeğe atfedilen
toplumsal roller o günün şartlarına uyarak, Aşk, Hüsn için cefa çekmeye
hazır aşık konumuna girer. Eserin vahdet-i vücud felsefesi çerçevesinde
ilahi aşka ulaşmadaki cefaların anlatıldığı dikkate alınınca Hüsn Tanrı
konumunda Aşk ise mürit, derviş konumunda görülerek
değerlendirilebilir.
2.Yöntem
Yapılan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk adlı eserinde sevgili unsurları
incelenmiştir. Araştırmada hedeflenen amaç, belirli bir duruma ilişkin
derinlemesine araştırma yapmak ve sonuçları ortaya çıkarmaktır. Bir
duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb. ) bütüncül bir
yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan
nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 83).
Bu çalışmada verilerin analiz sürecinde doküman analizine
başvurulmuştur. Doküman analizi, araştırılması amaçlanan olgu veya
Brehmen(Brahman), Hindistan’da Brahmanizm inancına bağlı bu inancın kutsal
kişisi anlamındadır.
2
Şevket İran asıllı ‘Şevket-i Buhari’ olarak da tanınan meşhur Sebk-i Hindi
şairidir.
1
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olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsar
(Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 217).
2.1 Veri Toplama Araçları
Veri kaynağı olarak Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk adlı eseri kullanılmıştır.
2.2 Verilerin Toplanması
Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk adlı eseri, Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası adlı
kitabındaki sevgilide güzellik unsurları bölümündeki kategorilerden
yararlanılarak, veriler doküman analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve
yorumlanmıştır.
2.3 Verilerin Analizi
Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak
incelenmiştir. Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler daha önceden
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç elde
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde ortaya koymaktır
(Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 256). Bu bağlamda elde edilen veriler
sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç
çerçevesinde sonuçlar elde edilmiştir.
3. Bulgular
3.1 Saç3
Eserde ele alınan sevgili tipolojisinin saç ögesi ve saça ilişkin
betimlemeler üç ayrı başlık altında incelenmektedir. Bunlar: Şekil, renk ve
kokudur. Saçın görsel özellikler açısından incelenmesi beyitlerde en fazla
ele alınan husustur. Eserde saç simgesi sevgilinin en göze çarpan ve en
hoşa giden kısmıdır. Renk olarak saçın rengi siyahtır. Onun uzun ve siyah
saçları yılana veya zincire benzetilir. Sevgilinin saçı misk ve anber gibi
kokar. Saç aynı zamanda sevgilinin yuvası gibi düşünülür. Hüsn ü Aşk’ta
sevgilin saçının uzunluğu harflere ve boyuna dolanan zincire
benzetilmiştir. Koku açısından sünbüllerin içerisindeki güllere benzetilir.
Tasavvufî bir zeminde yazılan Hüsn ü Aşk’ta kullanılan saç simgesi
tasavvufî bir terim olarak değerlendirildiğinde kesret ve kainata yansıyan
İlâhî güzelliklerin çokluk halinde görünmesini karşılar( Üstüner, s.1770).
Cîm okısa zülfe eyleyip dâl
Bir noktadan anlar idi bin hâl (M.380)
‘’Cim’’ dese, (bu ona Aşk’ın) zülfünü hatırlatıp, bir noktadan binlerce
anlamlar aklına gelirdi.

Bulgular başlığı altında ele alınan beyitler ve açıklamaları Muhammed Nur
Doğan (2017) tarafından hazırlanan “Hüsn ü Aşk” adlı eserden alınmıştır.
3
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Geh kâkülini dökerdi dildâr
Gül bûseye dâğ açardı ruhsâr (M.389)
Sevgili de kimi zaman kâküllerini (yüzüne) dökerek, yanakları gül edalı
öpücüklerin bağrını dağlar.
Bir lâle-ruh-ı siyâh-kâkül
Sünbüller içinde gonca-i gül(M:419)
Bir lâle yanaklı, siyah kâküllü güzel güzel... Adetâ sümbüller içinde bir gül
goncası...
Cünbişleri fitne-i kıyâmet
Gîsûsı o fitneye alâmet (M.428)
Cilveli salınışları kıyamet fitnesiydi; (kıvrım kıvrım siyah) saçları da o
fitneye alâmet...
Zülfe çekip ebruvânı şemşîr
İki tarafa bölündi zencîr (M.430)
Kaşları zülüflerine kılıç çekti ve (boyna dolanmış) zincir (e benzeyen
saçları) iki bölüğe ayrıldı.
Bîmâr nigâhı düşmen-i cân
Gîsû-yı siyâhı hasm-ı îmân (M:431)
Baygın bakışı cana kasdediyor; siyah saçları ise insanı dinden imandan
çıkarıyordu.
Gîsûları genc-i anber-i hâm
Hâl-i ruhı ana Hindû-yı bâm (M.439)
Uzun siyah saçları ham anber hazinesiydi; yanağındaki ben ise, o
turunçlara bakarak kendinden geçmiş iki sarhoş...
Çeşminden ereydi Hızr’a dermân
Zulmet görünürdi âb-ı hayvân (M.460)
Eğer (onun) gözlerinden Hızır’a derman erişseydi; karanlıklar (Hızır’ın)
gözüne ölümsüzlük suyu gibi görünürdü.
Eyler dile zülfi va’d-i peyvend
Tefrîke eder nigâhı sevgend (M.461)
Zülfü, gönlüne kavuşma vaadinde bulunur; fakat bakışı, (onları)
ayırmaya yeminler ederdi.
Olmuşdı o turra-i perîşân
Tuğra-keş-i katl-i derd-mendân (M.462)
Alnından dökülen o kıvrım kıvrım saçlar dertlilerin ölüm fermanına tuğla
çekmedeydi.
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Alıp şeh-i mülk-i nâzdan bâc
İklîm-i niyâzı kıldı târâc (M.463)
(o lüle lüle perçemler) naz ülkesi padişahından baç alıp, yalvarma
yakarma diyarına yağma etmişti.
Müşg kâfilesin urup o gîsû
Her târına dizdi kurs u tenzû (M.464)
Omuzlarına dökülen uzun saçları misk kalifesini talan etmiş ve (onlardan
aldığı kıymetli ve kokulu maddeleri) her teline dizmişti.
Kâkülleri âfet-i dil ü dîn
Fermânına beste Çîn ü Mâçîn (M.465)
Kâkülleri gönül ve din afetiydi. Çin ve Maçin (o kâküllerin) fermanına
bağlanmıştı.
Zülfinde hezâr rişte-i cân
Peyveste-i târ u pûd-ı nisyân (M.469)
Alnının iki yanından dökülen saçlarına binlerce can ipliği bağlamış.
Unutulma kumaşının atkısı ve çözgüsünün düğümleri gibi...
Ser-cümle helâk olurdı âfâk
Hatt-olmasa mâr-ı zülfe tiryâk (M.481)
Zülüflerinin yılanına yanağındaki tüyler panzehir olmasaydı. Bütün âlem
(bir hamlesi ile) helâk olur giderdi.
Zîr-i külehinde târ-ı perçem
Mâh içre nüvişte ism-i a’zem (M.484)
Külahının altından çıkan perçemi (ile yüzü), tıpkı üzerinde ismiazam
yazılı bulunan dolunay gibiydi.
Zülfi ki eder füsûnı âgâh
Gamze okur “el iyâzü billâh” (M.486)
Dalga dalga saçları büyüye (bile) büyü öğretmeye başladı mı; gamzesi,
Allaha sığınma duaları okumaya girişirdi.
Nûr-ı siyeh olsa pâre pâre
Etmem ben o zülfe istiâre (M.511)
(Gecenin) siyah nuru parça parça olsa, yine de ben onları (Aşk’ın) dalga
dalga saçlarına benzetemem.
Yok yok o izâr-ı pâke kâkül
Hırmen-geh-i âteş içre sünbül (M.518)
Hayır hayır; o parlak yanağa düşen kâküller, ateş harmanında düşmüş
sümbüldü sanki.
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Bahtı kara zülf-i pür-hamından
Hâbı dağınıkdı perçeminden (M.549)
Talihi kıvrım kıvrım zülüflerinden daha kara; uykusu perişan
perçeminden daha dağınıktı.
Geh zülfini ferş-i râh ederdi
Geh hem-çü sabâ gelir giderdi (M.550)
Zaman zaman zülfünü yaygı gibi yollara döşer; zaman zaman da saba
rüzgarı gibi gelir giderdi.
3.2 Yüz
Güzellik unsurlarının en dikkat çekici olanı yüzdür. Önemi ve özelliği
itibariyle diğerlerinin önüne geçer. Çünkü yüz tek bir bütün olup tek bir
organ olarak görülmez. Göz, kaş, kirpik, ben gibi güzellik unsurlarıyla
mürekkep bir haldedir (Tolasa, 1973, s.206). Yüz aşığın en çok görmek ve
dokunmak istediği yerdir.
Yüz tasavvufta vahdetin remzidir. Yüz ile kastedilen; Zât, cemal ve
vahdettir. Maşuğun âşığa kendini göstermesi, ilahî isim ve cemâlin
zuhûruna sebep olan tecellî, tecellîyât aynası, ilm-i bekâda meydana gelen
halis tecellîler, gizli açık her şeyi kapsayan vahdet noktası, Zâtın
güzelliğinin aynası, sıfatların aydınlatmasının doğuş yeridir. Yüz lütfun
mazharıdır. Muvahhidlerin bulunduğu meclis, gizli sevgili, iman nurunun
tecellî ile birlikte irfan kapılarının açılması ve hakikat üzerindeki
perdelerin kalkması, vücut nurlarının mazharı, mülahaza mahalli gibi
anlamlara da gelir (Gölpınarlı, 1972:184-186; Bayburtlugil, 1985:348,
356; Uludağ, 1996:54, 214, 336, 441; Cebecioğlu, 2005:401, 522, 524;
Pala, 1995:143; Kurnaz, 1996:250; Üzgör, 1990:179; Şahidi, 1996;47, 5556; Tarlan, 1998:131, 149, 406, 595; İpekten, 294 2008:80, 124, 153, 203;
Üstüner, 2007:264, 265, 267’den Akt. Gönel, 2010).
Ammâ biri duhter-i semen-ber
Biri püser-i Mesîh-manzar (M.303)
Ama (bunlar ne güzel şeylerdi); biri yasemin göğüslü bir kız; diğeri ise
İsa çehreli bir oğlan çocuğu...
Ber-hükm-i kazâ-yı nâ-muvâfık
Hüsn oldı cemâl-i Aşk’a âşık (M.375)
Kaza ve kaderin uygunsuz bir hükmü ile Hüsn Aşk’ın cemaline âşık oldu.
Etdi ruh-ı Hüsn’i nesteren-zâr
Ruhsâre-i Aşk u aşk-ı ruhsâr(M.378)
Aşk’ın yüzü ve o yüze duyduğu aşk, Hüsn’ün benzini (soldurarak) beyaz
gül bahçesine döndürdü.
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Bir lâle-ruh-ı siyâh-kâkül
Sünbüller içinde gonca-i gül (M.419)
Bir lâle yanaklı, siyah kâküllü güzel...Adetâ sümbüller içinde bir gül
goncası...
Ruhsârı sabâh-ı îd-i ümmîd
Gülgûnesi hûn-ı çeşm-i hurşîd (M.436)
Çehresi ümit bayramının sabahı; yanağının gül renkli allığı da güneş’in
(kıskançlıktan ağlayan) gözlerinin kanıydı.
Lâ’l-i lebi gevher-i şeker-rîz
Şem’-i ruhı mâhtâb-ı gül-bîz (M.442)
Lâl dudakları şeker (gibi tatlı sular) dağıtan vir kaynak; mum gibi
(parlak) yanağı ise, kıvrılar saçan bir maytaptı.
Reng-i ruhı penbe içre yâkût
Ma’nâyı dehânı harf-i meskût (M.444)
Kıpkırmızı yanağı (sanki) pamuğun içindeki yakut; dudağı ise tıpkı
telâllafuz edilmemiş bir harf, söylenmemiş bir sözdü.
Lâ’l-i lebi şu’le-i şeker-nûş
Gül ruhları nevbahâr-ı gül-pûş (M.452)
Lâl dudağı tatlı (şaraplar) sunan alev (görünümlü bir kadeh); gül
yanakları çiçekler giyinmiş bir ilkbahardı.
Gül rûyına niçe cân-ı âgâh
Gülbang-keşân-ı “bâreka’llâh” (M.470)
Nice ârif canlar gül yüzüne bakıp ‘’ Bârek’allah (Allahım, ne güzel!)’’
gülbangı çekmekteler.
Ey hâme hezâr bâreka’llâh
Oldun cezebât-ı Hüsn’e âgâh (M.472)
Ey kalem, mübârek olsun; Hüsn’ün hâlini öğrendin de, o ay yüzlünün
nazını ve edasını tastamam vasfederek övgüsünü yaptın. Mâdem ki
maksadın nazım yolu ile bir sanat eseri ortaya koymaktır; o hâlde Aşk’ı
da güzelce anlatmanın bir hüner olduğunu bil!
Bir mâh-ruh-ı siyâh-çerde
Çün âb-ı bekâ verâ-yı perde (M.475)
(Aşk da) ay yüzlü bir esmer güzeldi; âbıhayat gibi perde arkasındaydı.
Hat cevher-i sebz-i âb-ı şemşîr
Mehtâb-ı siyeh-bahâr-ı Keşmîr (M.476)
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Yanağındaki ayva tüyleri keskin kılıcın üzerindeki koyu renkli çizgiler
gibiydi. (Yüzü bu hâliyle) ilkbaharda çimenleri siyaha çalan koyu
yeşillikteki Keşmir’in mehtabına benziyordu.
Elde kılıç âftâb-ı hûn-bâr
Eyler şühedâyı gark-ı envâr (M.485)
Elindeki kılıç kanlar saçan bir güneşti ve şehitlerini nurlara garkediyordu.
Envâr-ı cemâli olmaz idrâk
Hurşîd yanında bir avuç hâk (M.494)
Işıklar saçan güzel yüzünün değerini anlatmaya imkân yok; güneş bile
yanında bir avuç toprak gibi kalmakta.
Ol bî-gama hûn-ı çeşm-i Ya’kûb
Gül-gûne-i nev-arûs-ı matlûb (M.498)
Hz. Yakup’ ın kanlı gözyaşları (bile), o gam kasavet bilmeyen güzel için
arzu ve istek gelininin yüzünü allık olmuştu.
Ruhsâresi âftâb-ı tâbân
Âteşler içinde mihr-i rahşân (M.529)
Yanakları ateşler içerisinde alev alev yanan parlak bir güneşti.
Artırdı cemâlin ızdırâbı
Nev’-i dîger oldı âb ü tâbı (M.545)
Çektiği ıstırap, yüzünün güzelliğini arttırdı; alımı ve parlaklığı bir başka
hâl aldı.
Câm-ı mül-i şu’leye kanardı
Ruhsârı parıl parıl yanardı (M.547)
Alev şarabıyla dolu kadehten kana kana içer; yanakları (o şarabın
hararetiyle) parıl parıl yanardı.
3.3 Ağız Ve Dudak
Divan şiirinde sevgiliye ilişkin güzellik betimlemelerinde en çok
kullanılan organlardan biri ağız ve dudaktır. Simge ve imge olarak rengi
ve şekliyle büyüklük/küçüklük, ıslaklık/kuruluk gibi pek çok anlatım
kalıbının içerisinde teşbih ve istiare ögesi olarak yer almıştır. Sevgilinin
yüzüne bakan aşığın dikkatini en çok çeken organ onun ağzı ve
dudaklarıdır.
Ağız tasavvufta; Hakk‟ın Kelamı, zahiren konuşma sıfatı, mahiyetin
bilinmezliği veya gizli sır, yokluk, vahdet, fenafillah; feyiz ve neşe, ilahi
işaret ve uyarılar gibi anlamlara gelir. Ağız o kadar küçüktür ki adeta varlık
içinde yokluktur. Tasavvufî anlamda küçük ağız, anlayış ve vehimden
mukaddes olan konuşma sıfatına denir (Bayburtlugil, 1985:357;
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Cebecioğlu, 2005:154; Uludağ, 1996:138; Üzgör, 1990:179; Gölpınarlı,
1972:186; İpekten, 2008:156, 214; Tarlan, 1998: 153, 202, 283’den Akt.
Gönel, 2010).
Tasavvufta dudak/leb mecazen kelâm, söz, indirilmiş söz ve kapalı sır;
varlık altında gizli bir yokluk, yokluk, fenâfillah, vahdet; manevî feyz ve
neşe anlamlarına gelir (Üzgör, 1990:179; Gölpınarlı, 1972:186; Şebüsterî,
1999:141; Bayburtlugil, 1985:357; Tolasa, 2001:259; Tarlan, 1998:43, 49,
61, 62, 144; Tarlan, 2009:205; İpekten, 1996:86, 156, 204, 214, 220;
Üstüner, 2007:269’den Akt. Gönel, 2010).
Her birisi bir nigâra urgun
Şemşîr gibi dehânı pür-hûn (M.248)
Her birisi, dudakları kılıç gibi kanlı bir güzele vurulmuştu.
Hançer gibi râdan idi bîmi
Saklardı lebinde harf-i mîmi (M.381)
(Aşk’ın) hançer gibi (yüreğini yaralayan) ‘’râ’’ harfine benzeyen
kaşlarından korkuyor; ağzında (sevgilisinin) ‘’mim’’ (harfine benzeyen
dudağının ismin)i tekrarlıyordu.
Hûn-germ idi Aşk’a lâ’l-i nûşîn
Ferhâd’ına cân verirdi Şîrîn (M.386)
(Orada, Hüsn’ün) tatlı dudakları Aşk’a gülümsüyordu. (Sanki) Şîrîn,
Ferhâd’ına can vermedeydi.
Tûtî görünürdi ol şeker-leb
Ma’şûk idi âşıkâne-meşreb (M.387)
O şeker dudaklı (Hüsn) papağan olmuş; sevgili, âşık gibi davranmaya
başlamıştı.
Geh lâ’li açıp o gûne sohbet
Berg-i gül olurdı çâk-i humret (M.390)
Kimi zaman lâl gibi dudakları öylesine bir sohbete başlardı ki, gül
yaprağı utancından yarılır giderdi.
Leb-teşne-i harfi lâ’l ü incû
Yâkût-ı lebi velî sühan-gû (M.429)
Lâller ve inciler ağzından çıkacak bir harfi hasretle gözlerken; konuşan,
(onun) dudağının yakut (kırmızı reng)i idi.
Lâ’l-i lebi gevher-i şeker-rîz
Şem’-i ruhı mâhtâb-ı gül-bîz (M.442)
Lâl dudakarı şeker (gibi tatlı sular) dağıtan bir kaynak; mum gibi (parlak)
yanağı ise, kıvılcımlar saçan bir maytaptı.
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Rûh-ı lebi cevher-i tekellüm
Gül ruhları cennet-i tebessüm (M.445)
Dudağının ruhu konuşma cevheri; gül yanakları gülümseme cenneti idi.
Künc-i deheninde hâli gûyâ
Bir Mağribîdir ki genc-cûya (M.447)
Dudağının köşesindeki beni sanki hazine arayan bir Mağripliydi.
Lâ’l-i lebi şu’le-i şeker-nûş
Gül ruhları nevbahâr-ı gül-pûş (M.452)
Lâl dudağı tatlı (şaraplar) sunan alev (görünümlü bir kadeh); gül
yanakları çicekler giyinmiş bir ilkbahardı.
Şîrîn lebi hemçü gonça-i nûr
Pervânesi hem-safîr-i zenbûr (M.454)
Tatlı dudağı ışık goncası gibi idi. (O dudağın) pervaneleri ise uğuldayan
arılar gibi (çoktu).
Hatt-ı ruhı dûd-ı nâr-ı Nemrûd
Lâ’l-i lebi kevser-i mey-âlûd (M.480)
Yanağındaki tüyler Nemrut ateşinin dumanı; lâl renkli dudağı sarapla
karışmış Kevser’di.
Bir leb k’ede harf-i mihrin îrâd
Kan içme şafak-veş ana mu’tâd (M.491)
Öyle bir dudağı var ki; sevgi sözünü bile söylese, şafak gibi kan içmek
onun âdeti olurdu.
Ma’nâ-yı dehânı sırr-ı lâhût
Her va’di serâb-gâh-ı nâsût (M.495)
Dudakları ilâhî âleme ait sırların kaynağı; ağzından çıkan her vaad dünya
hayatına ait yanıltıcı görüntülerin tecelligâhı idi.
Zî-rûh olaydı gonca-i nûr
Nûş-ı lebine olurdı zenbûr (M.514)
Mumun goncaya benzeyen alevi eğer canlı olsaydı, onun (Aşk’ın)
dudağının tatlı suyunu içmek için bal arısı gibi etrafında dönerdi.
Dendân u dehânı idi lâ-rayb
Pür dürr ü güher hazîne-i gayb (M.421)
Dişleri ve ağzı, hiç süphe yok ki, inciyle, mücevherle dolu gizli bir
hazine...
İ’câz da ol dehâna maksûr
Bir nokta vü şerh-i âyet-i nûr (M.422)
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Mucize göstermek de o ağza mahsurdu. (Öyle ki), bir nokta gibiydi, ama
(sanki) Nur âyetinin tefsiriydi.
Nutkı leb-i tîğ-ı nâza üstâd
İncâzı da va’di gibi bî-dâd (M.502)
Ağzı naz kılıcının diline konuşma öğretiyordu. Sözünde durması da
vaadleri gibi ayrı bir zulümdü.
3.4 Diş
Yapısı bakımından diş unsuru sin harfine benzetilir. Bazen de
beyazlığıyla inciye benzetilmektedir.
Dendâne-i sîn-i erre-sîmâ
Eylerdi nihâl-i ömrin ifnâ (M.382)
‘’Sin’’ harfinin dişleri, testere gibi ömrünün fidanını yok ediyordu.
İsmet komaz olmağa dehen-bâz
Peydâ idi lîk gevher-i râz (M.391)
Utangaçlığı, (konuşması için) ağzını açmasına izin vermezdi ama, yine de
sır incileri ortadaydı.
Dendân u dehânı idi lâ-rayb
Pür dürr ü güher hazîne-i gayb (M.421)
Dişleri ve ağzı, hiç süphe yok ki, inciyle, mücevherle dolu gizli bir hazine...
3.5 Göz
Güzellik unsurları arasında baş köşeyi alanlardan birisi de gözdür. Göz
aslında tek unsur değildir, mürekkeptir(Tolasa, 1973, s.188). Sevgilinin
gözü, hemen hemen sevgili bahsinde çizilmeye çalışılan sevgili tipinin tam
bir benzeri mahiyetindedir. Ona çok uygundur. Zalimdir, kan dökücü,
insafsız ve lakayttır. Güler, eğlenir, naz eder, halden anlamaz, vazifesi
görmek olduğu halde görmez veya görmemezlikten gelir. Her türlü kötü
uygunsuz iş ondan sadir olur(Tolasa, 1973, s. 189).
Tasavvufta yüzde bulunan diğer unsurlar gibi göz de muvahhid ârif
anlamına gelir. Göz, Allah‟ın zatının huzurudur, tecellîye remizdir. Göz
ile ilgili olan bakış ise o tecellînin aksidir. Göz, Zât-ı kadîm, Allah‟ın basar
sıfatı ile hayır ve şer bütün hallerden haberdar olması, kesret, masiva,
manayı öldürüp maddeye sevk eden masivanın tecellîsi olarak da
yorumlanır (Üzgör, 1990:177; Şâhidî, 1996:56-57; Bayburtlugil,
1985:352; Gölpınarlı, 1972:186; İpekten, 2008:116, 198, 204; Güven,
2009:235, 236; Şafak, 2003:61’den Akt. Gönel, 2010).
Çün fitne idi o şûh-ı gaddâr
İsterdi kazâ ki ede bî-dâr (M. 335)
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(Hüsn’ün) o gaddar ve şuh (gözü) tam bir fitne olduğu için, kader onu
daima uyanık tutmak isterdi….
Hayret-dih-i cân o çeşm-i şehbâz
Âhû-yı füsûn kebûter-i nâz (M. 424)
O, alıcı doğana benzeyen gözü, can (kuşun)u şaşkınlığa düşürdü;
büyüleyiş ceylanıydı, naz güverciniydi.
Şemşîr-be-kef o çeşm-i sâhir
Gencîne-i mülk-i nâza nâzır (M. 446)
O sihirbaz gözü, elde kılıç, naz ülkesinin hazine bekçisi olmuştu.
Tîr-i nigehi şihâb-ı sâkib
Sehm-i sitemi kazâ-yı sâib (M.455)
Ok gibi bakışı yakıcı, parlak bir alevdi; siteminin okları ise, kaderin
insanın başına getirdiği amansız belalardı.
Çeşmân-ı siyehle nakş-i ebrû
Mihrâbın içinde çifte “yâ Hû” (M.466)
Siyah gözleri ile kaşlarının nakşı sqanki mihrabın içerisinde yazılı çifte
‘yâ hü’ yazısı gibi duruyordu.
Mağrûr nigâhına ne kâbil
Cibrîl ola mürg-i nîm-bismil (M. 478)
Mağrur bakışına, Cebrail’in bile yarı boğazlanmış kuş olması mümkün
değil.
Azrâil-i gamze âfet-i cân
Fitne ana çeşmi bağlı kurbân (M.479)
Azrail’e benzeyen hışımlı yan bakışı canların belası idi ve fitne onun
gözü bağlı bir kurbanıydı.
Çeşminde nühüfte nutk-ı Îsâ
Bir sözle kazâyı eyler ihyâ (M.482)
Gözünde Hz. İsa’nın konuşma mucizesi gizli idi; bir sözle ölüyü diriltirdi.
Ser-mest nigâhı tîğ-i bürrân
Sahbâsı sirişk-i çeşm-i hûrân (M.483)
Sarhoş bakışı keskin bir kılıç; içtiği şarap ise huri gibi güzellerin
gözyaşları idi
Eyler nigehi ederse bî-dâd
Îsâ’yı arûs-ı merge dâmâd (M.487)
Eğer bakışı zulmetmek isterse, Hz. İsa’yı (bile) ölüm gelinine damat
edebilirdi.
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Cellâd-ı nigâhın et temâşâ
Azrâil’i gör ki rûh-bahşâ (M. 489)
Cellada benzeyen bakışını seyret de, (insana) ruh ve can bağışlayan
Azrail’i gör
Bir haste bu kim neûzü billâh
Azrâil öninde el amân-hâh (M.490)
Öylesine baygın ve naz hastası (bir bakış) ki, Allah korusun, Azrail bile
önünde aman dilemekte…
Âşıkları hasm-ı dîd-i vâdîd
Müjgânları pençe-bâz-ı hurşîd (M.497)
Âşıklarının (onun gözlerine) bakmaya tahammülleri bile yoktu; (çünkü)
kirpikleri güneşin saldırmaya hazır pençeleri gibiydi.
Küfr olsa harâb-ı dîne me’mûr
Çeşm-i siyehi verirdi destur (M.525)
Küfür, dini yıkmayla görevlendirilseydi; kara gözleri ona ruhsat verirdi.
Gül-gûnesi hûn-ı eşk-i hirmân
Esfîdi beyâz-ı çeşm-i giryân (M.548)
Yüzünün allığı kanlı mahrumiyet gözyaşlarından; beyaz pudrası da
ağlayan gözlerinin beyazındandı.
3.6 Çene
Tasavvufta çene, muhafaza yeri, lezzet mahalli, müşahadenin ortaya
çıktığı lezzetin işareti, sevgilinin sâliki kahreden lutfu, sâlikin
yaratılmasına uygun emir gibi anlamlarda kullanılır. Çene çukuru (çâh-ı
zenâh) müşahedelerde sırların zorlukları, temaşa halinde görülen
sınırlardaki zorluklar anlamına gelir (Bayburtlugil, 1985:357; Cebecioğlu,
2005:138, 724- 725; Uludağ, 1996:585; Levend, 1984:46’den Akt. Gönel,
2010).
Leb-teşne-i hayrete zenahdân
Peymâne-i sîm-i âb-ı hayvân (M.423)
Çenesinin çukuru, hayrete sussamışlar için gümüşten bir abıhayat
kadehiydi.
3.7 Ayva Tüyleri/ Hatt
Yüze ait bir unsur olan hat, beyitlerde yanak, dudak ve çene kenarında
veya çevresinde olarak kendisini gösterir. Onun vasıf ve hallerine dair
malumata, müteakip bahiste teşbih ve mecazlar dolayısıyla bolca tesadüf
edilecektir. Hemen daima, yanak, dudak, saç, ben, vb. gibi bir diğer
güzellik unsuruyla birlikte zikredilir( Tolasa, 1973, s. 239).
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Hatt-ı ruhı dûd-ı nâr-ı Nemrûd
Lâ’l-i lebi kevser-i mey-âlûd (M.480)
Yanağındaki tüyler Nemrut ateşinin dumanı; lâl renkli dudağı şarapla
karışmış Kevser’di.
Hat gerd-i lebinde nûr-ı tenzîl
Îsâ gibi nâzil olmuş İncîl (M.488)
Dudağının kenarında biten tüyler sanki gökten inmiş nurdu. İncil’in
kendisine nazil olduğu İsa gibi…
Hatt-ı lebi hûn-ı akla fetvâ K
urbân-ı nigâhı cân-ı takvâ (M. 501)
Dudaklarının kenarında biten tüyler, aklın kanını dökmek için (yazılmış)
fetva idi; takva (kuzusu) ise (onun) bir bakışı için canını kurban vermişti.
Benzerdi cemâl ü hattına ger
Zulmetde doğaydı mihr-i enver (M.509)
Eğer parlak güneş karanlıklar içinde doğsaydı, (bu durum) onun
yanağının tüyleri ile çevrili yüzüne benzerdi.
Nûş eylese âb-ı Hızr’ı Îsâ
Hatt-ı leb-i Aşk başka ma’nâ (M.512)
Hz. İsa’nın Hızır’ın ölümsüzlük suyunu içtiğini varsaysak bile, Aşk’ın
dudaklarının kenarında biten tüyler anlamca ( ondan ) daha üstündür.
Bir sûrete girse küfr ü îmân
Ol hattı ederler idi bürhân (M. 515)
Eğer küfür ve iman bir surete girseler, (onun) yanaklarında biten tüyleri
delil gösterirlerdi.
Ruhsâresine hat-ı muanber
Firdevs-i berîn içinde kâfer (M.517)
Yanaklarındaki o amber renkli (siyah) ayva tüyleri, yüksek cennetler
içinde (oturan) kâfir gibi duruyordu.
3.8 Boyun / Gerdan
Sevgiliye ait bir unsur olarak boyun üzerine söylenmiş pek fazla ve
değişik bir şeye rastlanmaz. Teşbih ve mecaz bahsinde görüleceği gibi
üzerine kurulan hayal tek bir unsura dayanır. Bunun dışından sevgilinin
boyu, beyitlerde ya kol dolama veya gerdanlık takma işi için ele alınır(
Tolasa, 1973, s. 286).
Elf okısa kaddin eyleyip yâd
Tâ arşa çıkardı âh ü feryâd (M. 379)
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(Hüsn mektepte) ‘elif’ dese, (Aşk’ın) düzgün boynunu hatırına getirip ah
ve feryadı ta arşa çıkardı.
Âyîne-i sîne bahr-ı sîm-âb
Ikd-i güher olmuş anda girdâb (M.420)
Ayna (gibi parlak) sinesi sanki bir cıva denizi; inci gerdanlığı da, o
denizin girdapları…
Bîmâr nigâhı düşmen-i cân
Gîsû-yı siyâhı hasm-ı îmân (M.431)
Baygın bakışı cana kast ediyor; siyah saçları ise insanı dinden imandan
çıkarıyordu.
Pervîn-i felek ve sâir ahter
Gerdânına beste ıkd-i gevher (M. 438)
Gökyüzündeki Ülker takım yıldızı ile diğer yıldızlar, boynuna bağlanmış
inci gerdanlıktı.
3.9 Kaş
Kaş yapı itibariyle ‘ra’ harfine benzetilmektedir. Bunun dışında şekil
olarak da yaya benzetilir. Kirpik ile birlikte kullanıldığında kaşlar yay
kirpiklerde ok görevine geçer. Sevgilinin bakışının keskinliğini anlatırken
kullanılır.
Tasavvufî olarak kaş, sâlikin yaptığı kusur ve ihmal neticesinde
derecelerinde meydana gelen düşmeye, Allah‟ın zatının perdeleri olan
sıfatlara işaret edilmesi, ilahî işaret, kesret, Hakk‟a yakınlık gibi anlamlara
gelir (Bayburtlugil, 1985:351; Üzgör, 1990:177; Üzgör, 1995:282;
İpekten, 2008a:116,164; Uludağ, 1996;161; Levend, 1948:45; Tarlan,
1998:308,431; Üstüner, 2007:277; Şafak, 2003:61’den Akt. Gönel, 2010).
Hançer gibi râdan idi bîmi
Saklardı lebinde harf-i mimi (M. 381)
(Hüsn’ün) hançer gibi (yüreğini yaralayan) ‘râ’ harfine benzeyen
kaşlarından korktuğu için; ağzında ( sevgilisinin) ‘mim’ (harfine
benzeyen dudağının ismi)i tekrarlıyordu.
Zülfe çekip ebruvânı şemşîr
İki tarafa bölündi zencîr (M.430)
Kaşları zülüflerine kılıç çekti ve (boyna dolanmış) zincir (e benzeyen
saçları) iki bölüğe ayırdı.
Çîn-i sitemi belâ-yı ümmîd
Mihr-i keremi safâ-yı câvid (M.459)
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Sitemle kaş çatması, ümidin yolunu kesen bir bela; cömertçe acıması,
ebedilik zevki veren bir gönül şenliği idi.
Yekpâre bu çarh olaydı hurşîd
Kaşına hilâl ederdi taklîd (M.508)
Gökyüzü bütünü ile Hurşid (gibi bir güzel) olsaydı, yeni ay (ancak) onun
kaşına kendini benzetirdi.
3.10 Göğüs
Göğüs beyitlerde kullanıldığı yerlerde sevgilinin güzelliğiyle ortamı
aydınlattığı, görünüş ve şekil itibariyle cennet bahçesindeki turunçlarla
benzerlik ilişkisi kurulmuştur.
Pür-nûr u beyâz o sîne-i sâf
Benzerdi amûd-ı subha bî-lâf (M.432)
O pırıl pırıl parlayan beyaz göğsü, hiç şüphesiz, gökyüzüne direk gibi
yükselen tan aydınlığına benzerdi.
Pistânı turunc-ı bâğ-ı cennet
Çeşmi o turunca mest-i hayret (M: 440)
Memeleri, cennet bahçesinin turunçlarıydı; gözleri ise, o turunçlara
bakarak kendinden geçmiş iki sarhoş…
Ol sîne-i sâf o gerden-i nûr
Âyîneye karşu şem’-i kâfur (M.448)
O saf göğüs ve bembeyaz boyun, tıpkı aynanın karşısında (yanan) kâfur
mumuydu.
Gencîne-i sîne genc-i neyreng
Âyîne içinde nakş-ı Erjeng (M.453)
(Beyaz) göğsü (bir) hazine idi; (gönlü) ise (o hazinenin içinde saklı) bir
büyü kitabıydı. Sanki ayna içerisindeki Erjeng nakışları…
3.11 El- Kol- Parmak
El, kol, parmak sevgilinin güzellik unsuru olarak kullanıldığı gibi
bunların arasından kol aşığa da bahşedilmiş bir unsurdur. Rakip onları
izlerken sevgilinin omzuna atılan kol üzerinden teşbihler yapılmaktadır.
Hüsn ü Aşk’ta ise bu unsurlar sevgilinin güzelliğini anlatmak için teşbih
yapılarak kullanılmıştır.
Sîpâresi elde bedr-i tâbân
Mânend-i kelef hatı perîşân (M. 383)
Elindeki cüz, parlak dolunay gibi idi; (üzerindeki) yazılar ayın yüzündeki
lekeler gibi karmakarışıktı.
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Bâzû-yı latîfi şâh-ı sîmîn
Gûyâ ki hamîri berg-i nesrîn (M.425)
Güzel kolu, hamuru beyaz gül yaprağından yoğrulmuş, gümüşten bir
daldı sanki.
Engüşt-i sefîdi şem’-i kâfûr
Gül-berg-i hınâsı gonca-i nûr (M.426)
Bembeyaz parmakları sanki kâfur mumuydu; (avucunun) gül yaprağına
benzeyen kınası da nur goncası…
Zih-gîr-i mücevher ile ol dest
Ser-pençe-i mihri kıldı işkest (M. 435)
Parmaklarına geçirdiği halka halka mücevherli yüzüklerle (dolu) eli,
güneşin pençesini kırmıştı.
Bâzûları kevser-i muhalled
Engüşteri cevher-i mücerred (M. 437)
Kolları ebedî Kevser ırmağı; yüzüğü ise saf ve eşsiz bir inciydi.
3.12 Kirpik
Göz unsurunun tamamlayıcısı niteliğindedir. Ayrıca kaş unsuruyla da
birlikte kullanılır. Sevgilinin gözlerinin bakışı yani bu bakışı sağlayan
kirpiklerin hareketi karşı tarafa yollanan ok ya da mızrak gibi tasvir edilir.
Ebrûları hîre-sâz-ı efhâm
Müjgânları nîze-bâz-ı evhâm (M. 443)
Kaşları zihinleri karmakarışık ediyor; kirpikleri vehimlere mızrak
oyunları oynuyordu.
Ruhsârına sâye salsa müjgân
Başdan ayağa olurdı lerzân (M.449)
Kirpikleri yanaklarına gölge salsa, (yanakları) tir tir titrerdi.
Müjgânı ki nîm cünbiş eyler
Bin cünd-i belâ nümâyiş eyler (M. 492)
Kirpikleri şöyle bir hafifçe kıpırdasa, sanki binlerce bela askeri gösteriye
başlardı.
Âşıkları hasm-ı dîd-i vâdîd
Müjgânları pençe-bâz-ı hurşîd (M.497)
Âşıklarının ( onun gözlerine) bakmaya tahammülleri bile yoktu; (çünkü)
kirpikleri güneşin saldırmaya hazır pençeleri gibiydi.
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3.13 Boy
Sevgilinin güzelliklerinden bahsederken en çok kullanılan
unsurlarından biridir. Genel olarak boyun uzunluğu serviye benzetilir.
Dîvân edebiyatında boy, vahdeti sembolize eder. Şiir dünyevî-âşıkâne
hislerle yazılmış olsa bile bu mazmunun arka planında vahdet ve onu ifâde
eden Allah vardır(Kablander, s.2).
Bâlâ-yı bülendi mahşer-îcâd
Kaddiyle belâ-yı âsmân şâd (M. 427)
Uzun boylu mahşerler koparmadaydı; gökten yağan belalar, endamından
hoşnuttu.
Endâmına lerze verdi bu tâb
Âyîne idi velîk sîm-âb (M.546)
Bu güzellik ve parlaklık, endamına ( öyle bir ) titreyiş verdi ki; bir
aynaydı sanki, ama cıva gibi titriyordu.
3.14 Kulak
Aşığın yalvarmalarına kulak asmayışı onun yalvarmalarını işitmeyişini
ve kulak memesinin sabah ışıklarına benzetilmesiyle güzellik unsuru
olarak karşımıza çıkar.
Envâr-ı sabâh-veş binâ-gûş
Hurşîd ana şeb-çerâğ mengûş (M.434)
Kulak memeleri sabahın ışıklarına benziyordu; güneş de onlar için
şebçerağ taşından küpe
Bir rütbededir tecellî-i nâz
Olmaz “erînî”ye gûşı hem-râz (M. 496)
Nazının tecellisi o derece (yüksek) idi ki, (âşıklarının) ‘Bana görün!’
yalvarmalarını işitmiyordu bile.
3.15 Ben
Ben siyah olup boyun dahil olmak üzere yüzün çeşitli kısımlarında yer
alır ve ekseriya saç, yanak, hat ve dudak ile birlikte mütela edilir.
Ekseriyetle arzetmiş olduğu şekil ve renk bakımından ele alınır( Tolasa,
1973, s. 232).
Benin rengi, şekli, konumu ve var olduğu düşünülen güzel kokusuyla
ilgili benzetme ve mecazların oluşumunda bilinmeyen âlem, dinî ve
tasavvufî unsurlar, gökyüzü, tabiat, coğrafî bölgeler, insan, hayvan ve
bitkiler, gıda maddeleri çeşitli özellikleriyle kullanılmakta; oldukça geniş
bir hayal dünyasıyla verilmektedir(Eyduran, s.27).
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Hâl-i siyehi belâ-yı sâmân
Şûriş-dih-i Zengibâr u Sûdân (M.467)
Siyah beni, düzen ve asayişin düşmanı idi; Zengibar ve Sudan’a bile
kargaşalık veriyordu.
Bedr içre olaydı Zühre dem-sâz
Hâl-i ruhına olurdı enbâz (M.510)
Çobanyıldızı dolunay içerisinde yerini alsaydı, yanağındaki bene eş
olurdu.
4. Sonuç
Divan edebiyatı eserlerine bakıldığında sevgili için çok farklı
şekillerde orijinal betimlemeler yapıldığı görülür. Divan şiirinde
mücessem bir sevgili tipi vardır ve bu tipin fiziksel özellikleri şairden şaire
değişmez. Divan şiirinde ustalık, fiziksel ve davranış kalıpları değişmeyen
bu sevgiliyi her şiirde yeni mazmun ve betimlemelerle diğer şairlerle
anlatım benzerliğine düşmeden anlatmaktır. Sevgili her şairde aynı olup,
değişim gösteren şairlerin bu güzellik unsurlarını nasıl işlediğidir. Divan
şiirinde sanatlı söyleyişin büyük ustalarından olan Şeyh Gâlib’in Hüsn ü
Aşk adlı orijinal mesnevisinde sevgiliye ilişkin güzellik ögeleri, teşbih
telmih istiare vb. sanatlar yoluyla ifade edilmiştir. Şeyh Gâlip, hurûfî bir
şair olmamakla birlikte divan şiirinin genel yaklaşımına uyarak güzellik
ögelerini harflerin şekillerine bağlayarak dile getirmiştir. Sevgilinin boyu
incelik ve uzunluğu itibariyle elif harfine, dişleri sin harfine, ağzı ve
dudakları mim harfine benzetilerek verilmiştir. Çenesi ise kuyuya
benzetilerek hem teşbih hem de Hz. Yusuf’un güzelliğine ve hikâyesine
telmihte bulunulmuştur.
Sûfî bir şair olarak Şeyh Gâlip sevgiliye ilişkin güzellik unsurlarını
maddi ögeler olarak kullanmasının yanında tasavvufî anlayışa uygun
açımlanabilecek bir şekle sokarak ustalığını göstermiştir. Bu araştırmaya
konu olan Hüsn ü Aşk mesnevisinde konu tasavvufta Allah yolunda
çekilen çilelerin somutlaştırılarak anlatılmasını ve bunun da karakterler
üzerinden betimlenmesi şeklinde kurgulanmıştır. Sevgili tipinin çeşitli
metaforlar üzerinden anlatılması da beşeri aşk ile ilahi aşk arasındaki ince
çizgiye çağrışımlar yaptıracak ustalıkta kullanılmıştır.
Tasavvufun özü Allah’tan başka tanrı yoktur gerçeğini tekrarlamaktır.
Bu durum tevhid düşüncesinin tasavvuftaki panteist etkisini gösterir.
Massignon, mutasavvıfların İslamın gerçek Haniflik yönünü anladıklarını
ve bu espriye ulaşabildiklerini söyler (Cebecioğlu, 2005:331; Schimmel,
2004:42’den Akt. Gönel, 2010).
İslam dini ve tasavvufun bu etkisi büyük ölçüde Arap, Fars ve Osmanlı
Şiirinde anlatılan sevgili tipinin ortaklığını beraberinde getirmiştir
(Aydemir, 2007:80- 81) der.
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Yapılan araştırmada sonuç olarak Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk eserinde
karakterleri tasvir ederken güzellik unsurlarını zengin bir şekilde ve ustaca
kullanıldığı görülmektedir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan güzellik
unsurları; saç, yüz, dudak, ağız, diş, göz, çene, kaş, kirpik, ben, ayva tüyleri,
göğüs, kulak, boy, el-kol-parmak, boyun-gerdan gibi geleneksel şiirde
kullanılan ögelerdir. Bu eseri diğer eserlerden farklı kılan şey Şeyh
Galib’in bunları şiir söylemedeki ustalık ve maharetiyle orijinal anlatımlar
haline dönüştürmesidir..
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Giriş:

Türk Edebiyat Tarihi pek çok kaynaktan beslenerek gelişen bir tarih
şubesidir. Bu kaynaklardan birisi de şuarâ tezkireleridir. Tarihin önemli
bir şûbesi olarak edebiyat tarihi; geçmişte yaşanmış olayların kamu
vicdânında meydana getirdiği etkiyi ortaya koyan, bu konuda eserler veren,
dolayısıyla hayat hikâyeleri merak edilen sanatçıları tespit ve tanıtmak
üzere biyografiyi de ihmal etmemiştir.
1.1 Biyografik Künye Yazıcılığı ve Tezkireler:
Şuarâ tezkireleri sadece şâirlerin biyografilerini veren eserler olmayıp
dil kültür ve üslupları açısından da önemli ve değerli eserlerdir. Tezkire
kelimesi Arapça “zikr” (anmak-anılmak) kökünden “tezkîr(e)”,
“hatırlamaya vesile olan şey” demektir. Zamanla bu anlamının yanında,
küçük hatırlatma notları, izin kâğıdı vb. anlamlara karşılık olarak da
kullanılmıştır. Tezkire; bir edebiyat terimi olarak: “Belli bir meslekte
tanınmış kişilerle, özellikle şâirlerin hayat hikâyelerinden söz edip
eserlerinden örnekler veren çalışmalar” (İsen, 1997: 37) için de ad olmuş
bir kelimedir. Genelde tarih ile ilgili olarak “ümmü’l-ulûm” denilir ve bu
bağlamda ilimlerin anası olarak kabul edilir. Bu görüş zaman içerisinde
genel kabul gören bir yaklaşım olmuştur. Başlangıçta uzun ve uzun olduğu
kadar da ayrıntılı olan biyografi yazma geleneği on yedinci yüzyılda
kısalmıştı. Antoloji tipi tezkirecilik olarak adlandırılan bu anlayışta şâirin
tanıtımından çok eserlerinden örnekler öne çıkarılmıştır. Menşei itibariyle
Arap ve Fars edebiyatları öncülüğünde gelişen bu biyografik eserlerin ilk
örneklerine Arap edebiyatında rastlanır. Biyografik nitelikli bu eserler,
İslâmiyetin kabulünden sonra da Hz. Peygamberin şahsı yanında diğer
önde gelen bilgin ve muhaddislerin hayatları çerçevesinde önemini
arttırarak devam etmiştir. 13.yüzyıl başlarında Fars edebiyatında ilk
örneklerine rastlanan biyografik eserlerin Türk edebiyatı içerisinde verilen
ilk örneğine ancak 15.yüzyılda rastlanır. Bu yüzyılın sonlarında Ali Şir
Nevâî’nin “Mecâlisü’n-Nefâis” adlı eseri Türk edebiyatında ilk tezkire
örneğidir. Câmî, Devletşah ve Nevâî’nin biyografik eserlerinde kullandığı
Bu makale Prof. Dr. Haluk İpekten Anısına 10/11 Ekim 2019 tarihinde Düzce
Üniversitesi tarafından düzenlenen Klâsik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam
Dünyası Sempozyumunda sunulan bildiriden üretilmiştir.
1
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dil ve yöntemi takip ederek verilen eserlere genel olarak Herat Ekolü
denilmiştir. Herat Ekolü anlayışı, 16. yüzyıl Anadolu sahası Türk edebiyatı
içerisinde başlayan tezkire anlayışına da model olmuştur. 16. yüzyıldan 20.
yüzyıla kadar biyografik ve antolojik nitelikli yaklaşık 38 biyografik eser
verilmiştir. Esasen ortak bir yöntemi takip eden şuarâ tezkirecileri zaman
içerisinde yaptıkları yeni ve farklı uygulamalara yönelmişlerdir. Anadolu
sahasında eser veren tezkireciler 17. yüzyıldan itibaren Herat Ekolünün
aksine tezkirelerde antolojik özelliğe önem vermişlerdir (İsen, Kılıç,
Aksoyak, vd., 2009: 7-15).
Divan edebiyatında biyografi oluşturma, bir anlamda biyografik künye
yazıcılığı söz konusu olduğunda şuara tezkireleri başta olmak üzere, Hoca
Sadeddin'in Tâcü’t-Tevârih adlı eseri, Âlî'nin Künhü‟l - Ahbâr'ı, Kâtip
Çelebi'nin Fezleke'si gibi biyografik eserler yanında, Şakâik, te'lif, tercüme
ve zeyillerinde yer alan biyografiler akla gelir. Tezkireler ve mecmualar
meydana getiriliş amaçları bakımından temelde farklılık gösterseler de
biyografik künye yazıcılığında önemli malzemelerdir. Tezkirecilik,
biyografik künye yazıcılığını esas aldığı için yazarı, ortaya koyduğu
eserden daha önde tutup sanatın kaynağındaki insan unsuruna yönelir.
Mecmualar ise karşıt bir durum oluşturacak şekilde, şâirin eserlerinden
örnekler sunma amacı taşır. Ancak hem tezkireler hem de mecmualar
içerisinde temel amaçlarının dışına çıkan eserler olmuştur. Mecmua ve
tezkire türleri her ne kadar amaç, içerik ve yöntem bakımından farklılıklar
gösterseler de aynı kültürün ortak ürünü olmaları sebebiyle şâirler
hakkında bilgi verirken biçim, üslup, muhteva, dil ve terminoloji
bakımından benzerlik gösterirler. Başlangıçta uzun ve uzun olduğu kadar
da ayrıntılı olan biyografi yazma geleneği on yedinci yüzyılda kısalmıştı.
Antoloji tipi tezkirecilik olarak adlandırılan bu anlayışta şâirin
tanıtımından çok eserlerinden örnekler öne çıkarılmıştır.
Biyografik künye yazıcılığında şâiri tanıtma biçimi genellikle: Doğum
yeri, adı, lakabı, öğrenim durumu ve hocaları, meslek veya makamı,
hayatlarındaki önemli hadiseler, ölüm tarihi, mezarı, hakkında rivayet
edilen anektot veya latîfeler, şiirleri ile ilgili kısa edebî değerlendirme ve
şiirlerinden örnekler şeklinde olmuştur. Zamanla bilinen şeyleri tekrardan
öte gitmeyen bu yaklaşım, tezkirelerdeki dili ve üslûbu da sıradanlaştırarak
zayıflatan bir sebep olarak değerlendirilmiştir. Böylece sıradanlaşan dil ve
üslûp sonucunda, biyografiyi kısa tutarak, şiir örneklerine daha fazla yer
ayırmaya başlayan tezkireler şekil ve muhtevâ olarak antolojik nitelik
kazanmağa başlar. Zamanla bilinen şeyleri tekrardan öte gitmeyen bu
yaklaşım, tezkirelerdeki dili ve üslûbu da sıradanlaştırarak zayıflatan bir
sebep olarak değerlendirilmiştir. Böylece sıradanlaşan dil ve üslûp
sonucunda, biyografiyi kısa tutarak, şiir örneklerine daha fazla yer
ayırmaya başlayan tezkireler şekil ve muhtevâ olarak antolojik nitelik,
hatta kimi mecmualarda bu sınırların dışına çıkılarak, şâirin sanatçı kişiliği
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ve eserleri de değerlendirilir. Bu hâliyle şiir mecmuaları biyografi için aslî
kaynak olmasalar bile yardımcı kaynak eserler konumundadırlar. Özellikle
divanlardan yapılan seçkilerle meydana getirilen mecmuaların yaygın
olarak tevhîd ve na’tlerden oluştuğu söylenebilir.
1.2 Mecmu’alar :
Mecmua; sözlük anlamı itibariyle derleme, toplama, bir araya getirme
anlamına bir kelimedir. Bir edebiyat terimi olarak: "Farklı kişilere ait
metinlerin / metin parçalarının bir araya getirildiği eserler bütünü" olarak
ifade etmek mümkündür. Genellikle mecmualarda bir araya getirilen
metinler arasında çoğunlukla benzer veya ortak olan taraflar söz
konusudur. Söz gelimi aynı konudaki metinlerin toplandığı mecmualar,
içerikleriyle adlandırılma bir gelenek haline gelmiştir. Esasen
mecmuaların içeriğinde birbirinden farklı türde ve biçimde eser bulunduğu
gibi, tek bir tür ve şekle münhasır mecmualar da bulunuyor. Şiir
mecmuaları, risale mecmuaları, hadis mecmuaları, fetva mecmuaları, dua
mecmuaları, tarih manzumelerini içeren mecmualar, fevâid mecmuaları,
hutbe mecmuaları, tıpla ilgili mecmualar, gizli ilimlerden bahseden
mecmualar, letaif mecmuaları, zikir ve evrâd mecmuaları, hikâye
mecmuaları, münşe'ât mecmuaları, müzikle ilgili mecmualar, mektup
mecmuaları, müsvedde mecmuaları, ilâm mecmuaları, söz, deyiş
mecmuaları, hadis ve tefsir benzeri kaynaklardan edinilen dinî bilgilerin
yer aldığı mecmualar bunlardan bazılarıdır. Mecmuaların muhtevası
genellikle kasidelerdir.
Klâsik şiirimize ait türler ve nazım şekillerine mahsus manzumelerin
toplandığı mecmualar da bulunmaktadır: Kaside mecmuaları, naat
mecmuaları, gazel mecmuaları, nazire mecmuaları, rubai mecmuaları,
terkib-i bent mecmuaları, terci-i bent mecmuaları, sadece müstakil beyitler
bulunan mecmualar, birden çok şâirin divanlarını barındıran mecmualar
gibi. Ayrıca bazı mecmuaların derleyicilerinin adıyla anıldığı, bazılarının
özel adları olduğu da görülmektedir. Mecmuaların ihtiva ettiği metinlerin
dînî/tasavvufi "ilâhî"lerden oluşanlarına "mecmû'a-i ilâhiyât", şeyhü’lislâmların fetvalarının toplanmasıyla meydana getirilmiş mecmualara
"mecmû'a-i fetâvâ", kasidelerin derlenmesiyle oluşturulan mecmualara
"mecmû'a-i kasâ'id", mîrâciyyelerin derlenmesi ile meydana getirilen
mecmualara “mecmua-i mîrâciyye”, na’atlerden meydana gelen
mecmualara da “mecmua-i nu’ût” gibi adlandırmalar yapılmıştır.
Mecmualar genellikle şu başlıklar altında tasnif edilmiştir:
a-) Nazire mecmuaları: Mecmuatü'n-nezâir, Câmiü'n Nezâir,
Mecmaü'n nezâir, Pervane Bey Mecmuası vb.
b-) Seçme şiir Mecmuları: Mecmua-i eş'ar (Mecmuatü'l-eş'ar),
Mecmua-i devavin (Mecmuatü'd-devavin)vb.
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c-) Aynı konu ile ilgili eserlerin bir araya gelmesi ile oluşan
mecmualar: Eş'arnâme-i Müstezad, Mecmua-i Tevârih, Menâhicü'l-İnşa,
Mecmua-ı Münşeatü's-Selâtin vb.
d-) Karışık Mecmualar: Câmiü'l-Me’âni vb.
e-) Tanınmış kişilerce veya derleyeni belli kişilerce hazırlanmış
mecmualar: Müstakimzâde Mecmuası, Ayvansarayî Mecmuası,
Süleyman Faik Efendi Mecmuası, Fasih Ahmed Dede Mecmuası, Hattat
Hüseyin ve Salih Namık Mecmuası vb.
Mecmuaların pek çoğu bir tür el kitabı mahiyetinde olduğundan fazla
rağbet gören, ayrıca bireysel kitap yazmaktan kaçınan müellifler tarafından
tercih edilen mecmua, Osmanlı edebiyat ve ilim dünyasında çok
kullanılmış ve muhtelif türlere de ayrılmıştır. Bu türlerin başlıcaları
şunlardır: Tefsir, hadis, fıkıh-hukuk, fetva, ferâiz, sak, kavânin, muâhedât,
kelâm-akaid, tasavvuf, dua, hutbe-vaaz: divan, şiir, nazîre, kaside-gazel,
na't, methiye, mersiye, muamma, lugaz, rubâî, letâif, destan, lugat-ıstılah;
tarih, münşeat-inşâ, vefeyât, hatt-ı hümâyun ve telhisler gibi resmî yazılar,
biyografi (terâcim); risâle; fevâid; mûsiki; tıp; havas; astronomi. Arapça,
Farsça veya Türkçe olmak üzere tek bir dille kaleme alınan mecmuaların
yanı sıra, bu dillerin ikisinin veya üçünün birlikte kullanıldığı mecmualar
da görülmektedir. Genellikle ilmî ve dinî konularda derlenmiş mecmualar
mensur ve Arapça, edebiyat ve sanat konularında derlenmiş olanlar ise
manzum ve Farsça-Türkçe olarak yazılmıştır. Anadolu sahasında ilk
örneklerine XV. yüzyılın başlarında rastlanan şiir mecmuaları beğenilen,
tanzir edilen manzumeleri, çeşitli sebeplerle divanlara alınmamış şiirleri
de barındırması yönüyle son derece önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar
vasıtasıyla kendi döneminde veya daha sonraki dönemlerde öne çıkan
şiirleri tespit etmek ve bu vesileyle devrin edebî yapısını değerlendirirken
somut veriler elde etmek mümkündür. Türk edebiyat tarihinde şâir
biyografileri noktasında şiir mecmuaları, iyi bir biyografi yazmak için aslî
kaynak olmasalar bile yardımcı kaynak eserler konumundadırlar. Özellikle
divanlardan yapılan seçkilerle meydana getirilen mecmuaların yaygın
olarak tevhîd ve na’tlerden oluştuğu söylenebilir.
1.3 Kasîde /Na’at :
Arapça (Ka-sa-da) kökünden türemiş olup pek çok anlam yanında kök
anlamıyla, “kastetmek, niyet etmek, yaklaşmak, yönelmek” manalarını da
içerisine almaktadır. Toplumların edebiyatları millidir. Bu bağlamda
toplumsal yaşam biçimleriyle sözlü edebî faaliyetler arasında da doğrudan
bağlar vardır. M.S.500 çeşitli lehçelerde şiirler söyleyen Arap kabileleri
arasında bir sözlü edebiyat dilinin oluştuğu görülür. İslâmiyet öncesi Arap
toplumu inanışına göre kabileler arasında savaşın ve kan dökmenin yasak
olduğu “Eşhur-u Hurum” (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) denilen
dört ay boyunca Mekke ve Ukaz gibi ortak toplanma alanlarında en güzel
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şiirler seçilerek Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu dönemde kasidenin ilk
örneklerine “Mu’allkât-ı Seb’a” denilen yedi askı şiirinde görmek
mümkündür. Kasîde Arap edebiyatının ilk dönemlerinde doğmuş,
İslâmiyet öncesi Câhiliye döneminde en parlak devrini yaşamış,
İslâmiyetin kabulünden sonra da değişip gelişerek Arap, Fars ve Türk
edebiyatlarında varlığını ve önemini devam ettirmiştir.
Büyük Selçukluların ve onların devamı olan Anadolu Selçuklularının
resmî dili Farsça idi. Dolayısıyle sultanlara ve devletin ileri gelenlerine
sunulan kasideler ve diğer edebî türler Fars dilinde yazılıyordu. Orta
Asya’dan Anadolu’ya giden yolda Farsça ile Türk yazı dilinin Gazneliler
Döneminde başlayan etkileşim süreci, Osmanlıca olarak adlandırdığımız
İstanbul merkezli Batı Türkçesinden önce meydana gelmiştir.
Selçukluların daha Anadolu kapısını aralamadan önce, Oğuzlar’ın resmî
devlet dili olarak önce Arapça’yı, daha sonra da Malazgirt Fâtihi
Alpaslan’ın veziri “Amîdü’l-Mülk Ebû Nâsır Künderî” ile de Farsça’yı
resmî devlet dili olarak kullandıklarını biliyoruz. Anadolu Selçuklu
Sultanlarının adlarının sonlarına İran Hükümdar adlarını almaları,
Selçuklu saray çevresinde ve yüksek zümre arasında görülen Fars kültür
hayranlığının bir yansıması olarak görülebilir. Klasik Acem Edebiyatının
Anadolu’daki etkin nüfûzunun simgesi olarak Mevlânâ, aynı zamanda
Anadolu’da doğup gelişecek olan Klasik Türk şiirinin de bir modeli olarak
düşünülebilir. Anadolu Selçuklularından başka, Osmanlı saray çevresinde
bulunan şâir zümresinin Farsça ve Fars kültürünü, sanat malzemesi olarak
kullanabilecek şekilde bilmek durumunda oldukları açıktır. Selçuklular
zamanından beri “Kaside, fevkalâde kültürlü insanların anlayabileceği
kavramları, konuları içeriyor sanki onlara hitâp için yazılıyordu.”
Özellikle Padişahlara sunulacak kasideler başta olmak üzere, devlet ve din
büyüklerini övmek için yazılan kasidelerde memdûh, Hint-İran
mitolojisinin Cem, Kahraman, Zâl, Rüstem vb. kahramanlarına
benzetilerek; onlarla mukayese edilerek övülmüş ve yüceltilmişlerdir. Fars
kültürünün arkasından Fars dili etkisinden kurtulmak daha sonraki
asırlarda söz konusudur. Mahallileşme cereyanı ile Anadolu’da gelişmeye
başalayan edebî dil, Türkî-i Basît ve Nedim ile sadeleşme sürecine girme
eğilimi gösterir. Osmanlıların son dönemlerinde İstanbul’da bulunmuş
olan Dora D’istria, Divan şiiri üzerine yayınladığı eserinde. “Osmanlı şâiri,
övdüğü sultanı “cihan hâkimi” olarak görmek ister, geçmişteki
hükümdarların yarıda bıraktığını o tamamlamalıdır.” Böylece Klasik
Edebiyat şâiri hükümdarı motive etmek ve onun cihan hâkimiyeti fikrini
desteklemek için evrensel kahraman karakterlerinin sembolü olan isimleri
kullanır. Bu davranış, kendi hükümdarını ve devlet büyüklerini “cihan
hâkimiyeti” nin birer sembolü halinde görme arzusunun dışa vurumu
olarak görülebilir. Anadolu Selçuklu devletinin sonuna doğru Türkçenin
îtibar kazanmağa başladığı bilinen bir gerçektir. Daha önemlisi Osmanlı
devletinde Türkçe’nin devlet dili olarak kabul edilip kullanılmasıdır.
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Ancak, Arap ve Fars dillerine âşinâ, hatta bu iki dilde – özellikle Farsçadafevkalâde güzel edebî eserler veren şâirlerimiz ihmal edilmiş ana dillerinde
şiir yazmakta hayli güçlük çektiler. Şâirlik yetemeğinin ispatında başlıca
belge olan kaside diğer şiir türlerinde olduğu gibi, dile üstün derecede
hâkimiyeti olan şâirlerce yazılabilirdi. O sebepledir ki, İstanbul’un fethi
sonrasında edebî dilin iyice teşekkül ettiği XV. Yüzyılın ikinci yarısına, bir
anlamda Ahmed Paşa’ya gelinceye kadar ortaya çıkmış olan şâirlerin;
Ahmedî’nin, Şeyhî’nin ve Atâyî’nin kasîdelerini XVI. Yüzyılın şuarâ
tezkirecileri beğenmezler.
Osmanlı dönemi Türk edebiyatına gelinceye kadar pek çok deneyim ve
değişim geçirmiş olan kaside, Türk şiirinde XV. yy. da kendini gösterir.
Bu yüzyılda Şeyhî (ö.1431) ve Ahmed Paşa’nın (ö.1497) ünlü kasideleri
vardır. Divan şiirinde kasidenin en güzel örneklerine İmparatorluğun
yükselme devri olan XVI. yüzyılda buluyoruz. Hayâlî (ö. 1556), Fuzûlî
(ö.1556), Nev’î (ö.1599), Bâkî (ö. 1600) ve Rûhî (ö.1605) gibi şâirlerin
kalemiyle gelişen Türk kasideciliği XVII. yüzyılda en büyük ustasını
yetiştirmiştir. XVII. Yüzyılın İlk çeyreğinde Nef’î geldiği zaman kaside
kalıbı içerisinde söylenecek her şey söylenmiş gibiydi. Nef’î kasidenin
özünde bulunan mübâlağa sanatını bütün imkânlarıyla kullanmakla ve
klâsik kasidede bir çeşni gibi zaman zaman bulundurulan fahriyeyi,
kasidenin vazgeçilmez unsuru yapmakla yeni bir üslûp oluşturmuş, taklit
ve takip edilmiş, XIX. Yüzyılın sonuna kadar kasidelerine nazîreler
söylenmiştir.
Kasîde Klasik Türk edebiyatında hemen her şâir tarafından kullanılmış
nazım şekillerinden birisidir. “Genelde bilim adamı ve sanatçı, belli bir
toplumda egemen sosyal ilişkiler ve belli bir kültür çerçevesinde sanatını
ifade eder. Osmanlı toplumu gibi patrimonyal türde bir toplumda, başka
bir deyimle, sosyal onur, statü ve mertebelerin mutlak egemen bir
hükümdar tarafından belirlendiği bir toplumda bu gerçek daha da
belirgindir.” Kasîdeler genellikle din ve devlet büyüklerine yazılan bir
nazım şekli olduğu için sunulan kaside karşılığı olarak verilen câize,
makam, mansıb gibi şâirlerin sosyal refah ve toplumsal statüsünü
yükselten ödüller bu nazım şeklinin gelişmesinde önemli bir sebep
olmuştur. “Bir eser ve kaside sunan kişiye, patronun türlü biçimlerde
kendini gösterir. Sultan mesleğine göre, münşi ise kâtipliğe, ulemadan ise
müderrislik, kadılık gibi ilmiyye mansıbına veya vakıf hizmetine tayin
eder; asker ise timar, zeâmet veya hâssına terakkî verir. Kasîde sunan
şâirlere câize, çoğu zaman gümüş akçe (nadiren altın sikke) olarak ve/veya
yünlü veya ipekli hil’at verilirdi. Divan dilinde ulemâ ve şâirlere yapılan
para bağışına, in’âm, câ’ize, hil’ata câme denir. Genelde câ’ize, 1000 ilâ
3000 akça (20-60altın) arasında değişirdi.” Burada örneklenen ödülller,
şâirler için câzip olup aralarında en güzel kaside yazma ve sunma
rekabetinin yaşandığını da söyleyebiliriz. Bu ödül ve rekabet ortamında
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patronun gözüne girmek için birbirleriyle kıyasıya rekâbet içerisine giren
divan şâirleri hem kasidenin gelişmesine katkıda bulunmuşlar hem de
kasidenin en güzel örneklerini vermişlerdir. Bu durum şâirliği bir gelir
kaynağı, bir meslek haline getirmiştir. Kendilerine kaside sunulan kişiler,
yaşadıkları dönemin değer yargılarına göre bulundukları makam ve
mevkide bulunan insanların taşıması gereken erdemleri eksiksiz taşıdıkları
anlatılır ve bu yönleriyle övülürlerdi. Bu durumda kaside sunulan kişilerin
çoğu kasidelerde anlatıldığı gibi zamanlarının ölçülerine göre normalin
üstünde kültür sahibi kişilerdir. Dolayısıyla kasidelerin edebî değeri, ne
söylediği değil, nasıl söylendiği câizenin miktarının belirlenmesinde etkili
olurdu.
Kasîde beyit esasıyla yazılan bir nazım şeklidir. Kasîdenin ilk beyti
musarra olup birbiriyle kafiyelidir. Matla beyti takip eden beyitlerin birinci
mısraları serbest ikinci mısraları ise birinci beyitle kafiyelidir. Aa, ba, ca,
şeklinde (33-99 beyit) devam eder. Şâirlerin zaman zaman üslûp ve âhenk
açısından kasidede küçük tasarruflarda bulundukları görülebilir. Söz
gelimi divan şâiri kâfiye yenilemek için tegazzül ve tecdîd-i matlâ
yapabilir. Bu şekilde tecdîd-i matlaya zâtü’l-matlâ denir. Şâirin mahlasının
geçtiği beyte şah beyt veya beytü’l-kasîd denit. Kasîdenin beş ana bölümü
vardır: Nesib/teşbib, medhiye, tegazzül, fahriye ve duadır. Bu bölümler
özellikle tevhit, na’t, münacât, gibi dinî konuların işlendiği kasîde
türlerinde iki bölümün bulunması adeta bir gelenek olmuştur. Kasîdede
vazgeçilmeyen bu iki bölüm medhiye ve dua bölümleridir.
Kasidenin diğer nazım şekillerinden ayrılmasının en önemli özelliği
muhtelif bölümlerden mürekkep olmasıdır. Son yıllarda kaside üzerine
yapılan araştırma ve yorumlarda kasidenin şekil ve içerik özelliklerine
yönelik yorumlar yapılmıştır. Çavuşoğlu’na göre: Kasîdenin beyit sayısına
ilişkin olarak kimi yedi, kimi dokuz, beyitten fazla olmasını şart
koşmuştur. Bazıları on beş, bazıları on dokuz, bazıları da yirmi bir beyitten
yukarı olması gerektiğini iddia ederler. Çoğunluk en az otuz bir ve en çok
doksan dokuz beyitten ibaret olmasını bu iki sınır arasındaki kasidelerin
ideal olacağını kabul ederler. Bununla birlikte en azı yirminin üzerinde,
en çoğu beş yüz beyti aşan kasidelere rastlanmakla beraber çoğunluk kırk
beş ile yetmiş beyit arasındadır. Bu hususta genel kabul gören en az 33 en
fazla 99 beyit anlayışı yerini muhtelif sayılarla da yazılabileceği
yönündedir. Bu konuda gelinen son nokta kasidenin beyit sayısının 2 ile
303 beyit arasında değiştiğidir. Ayrıca yapılan son dönem yorum ve
değerlendirmelerde “girizgâh”ın da ayrı bir bölüm olarak kabul edildiği
görülmektedir.
Mürettep divan tertibinde temelde iki bölüm esas alınır. Kasideler ve
diğer şiirler. Kasîdeler mürettep divanın başında yer alır. Kasidelerin
tasnifinde hiyerarşik statü gözetilirken, gazellerin tasnifinde alfabetik
sıralanış esastır. Bu bağlamda kasidelerin tasnifinde piramit şeklinde
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görülen bu hiyerarşik sıralanışa göre ilk sıra tevhit ve münacât gibi
(Allahın varlığı ve birliğini anlatan, tek olana yakarış için yazılmış)
kasîdeler, ikinci sırada ( Hz. Peygamber için onun vasfında yazılmış)
Na’t’ler, üçüncü sırada dört halife ve Mevlânâ vasfında din büyükleri için
söylenmiş kasideler, bunların arkasında dönemin hükümdarına yazılmış
kasideler, sonra yine devlet erkânından statülerine uygun hiyerarşik bir
sıralamayla sadrazam, vezir, şeyhülislâm vb. için yazılmış medhiyeler
sıralanır.
Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri olarak kaside de aruz
kalıplarıyla yazılmıştır. Rubâîlerde görüldüğü şekliyle kendine özgü bir
aruz kalıbı yoktur. Yaygın kullanılan kaside kalıpları görülmekle birlikte,
aruzun her kalıbıyla yazılabilir. Kasîdelerde vezin değişikliği sık görülen
bir durum değildir. Kasîdeler matladan maktaya kadar değişiklik
yapılmadan genellikle aynı kalıpla yazılır. Şâirlerin en çok tercih ettikleri
bahirler ve aruz kalıpları şu şekilde sıralanabilir. Divan şâirleri bahir olarak
kasîdelerinde en çok Remel bahrini, sonra Hezec, onun arkasından da
Müctes bahrini tercih etmişlerdir. Aruz kalıbı olarak tercihleri ise:
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün, Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’iün,
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün kalıplarıdır.
1.4 Na’t :
Sözlükte bir şeyi methederek anlatma, vasıflandırma (Develioğlu,
2006: 809); vasf, medh ve senâ ile beraber tarif ve tavsîf (Sami, 2005:
1464) manâlarına gelen na’t edebî bir terim olarak Hz. Muhammed’in
methini konu edinen O’nu övmek amacıyla yazılan eserlere verilen bir isim
ve bir türün adıdır. 3 İran edebiyatında medih, övme, övüş anlamlarına
gelen sitâyiş kelimesi ile Arap edebiyatındaki medh sözcüğü bizdeki na’t
terimine karşılık olarak kullanılmaktadır. (Şener, 1986: 148) Na’t türü ve
Türk, Arap ve Fars edebiyatlarında na’t geleneği Hz. Muhammed’i övmek
ve anlatmak üzere yazılan na’tların yanı sıra ilk dört halîfe için yazılan
Çehâryâr’lar ile Hz. Ali ve On iki imam için yazılan şiirlere de na’t ismi
verilmiştir. Ancak na’t veya na’t-ı şerîf denildiğinde akla ilk gelen Hz.
Muhammed için yazılan şiirlerdir. (Levend, 1972: 41) İslam dünyasında
Hz. Peygamber’le ilgili edebiyatın ilk örnekleri Arap edebiyatında
görülmekle birlikte na’t muhtevâlı ilk şiir Hz. Peygamber’in dünyaya
gelişinden yedi asır önce Tebâbî’a’dan Es’ad Ebû Kerib El-Himyeri (ö. ?)
isimli bir kişi tarafından söylenmiştir.(Şener, 1986: 152) Kur’ân-ı Kerim,
âyetlerinin şiir olarak gösterilmesine, Câhiliye dönemindeki sapkın şiir
anlayışına ve Hz. Peygamber’in sihirli sözler söyleyen bir şâir olarak ithâm
edilmesine karşı çıkmıştır. Ancak Kur’ân şiiri ve şâiri mutlak olarak
yermemiş, aksine şiirin iyisine ve güzeline insanları özendirmiştir. (Çetişli,
2012: 29) Nitekim Hz. Muhammed daha önceden kendisini hicveden Ka’b
bin Züheyr’i (ö. 645), Kasîde-i Bürde olarak da bilinen şiiri yazması
neticesinde affetmiş, bu şiiirin kendi huzurunda okunmasına izin vermiş ve
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hırkasını ona hediye ederek mükâfatta bulunmuştur. Bunun da ötesinde Hz.
Peygamber şiire ilgi duymuş, İslâmın değer ve ölçülerine uyumlu olmak
şartıyla hikmet içeren şiirleri dinlemekten zevk almıştır. Ayrıca Şu’arâü’nNebî olarak ün salan Hassan bin Sâbit (ö. 682 ?), Abdullah ibn. Revâhâ (ö.
629), Ka’b bin Mâlik (ö. 670) ve Enşece (ö. ?) gibi şâirler Hz.
Peygamber’in yakın çevresinde olmuşlar ve zaman zaman şiirleriyle
müşriklere karşı müslümanlığın savunuculuğunu yapmışlardır. (Yeniterzi,
1993: 9) Edebiyatta İslâmî bir gelenek olarak ele alınan na’t türünün Klâsik
İran nazım ve nesrinde çok sayıda örneğinin mevcût olduğunu, dînî ve
tasavvûfî zengin bir muhtevâ içinde ele alındığını ve Fars edebiyatının
önemli oranda Türk edebiyatı üzerinde etkili olduğunu söylemek
mümkündür. (Yeniterzi, 1993: 14) Es’âd-ı Gürgânî (ö. 1054?), Nâsır-ı
Hüsrev (ö. 1072), Senâî-yi Gaznevî (ö. 1130), Ömer Hayyam (ö. 1131),
Cemâleddin-i İsfahânî (ö. 1192), Hakânî-i Şirvânî (ö. 1199), Nizâmî-i
Gencevî (ö.1209), Ferîdüddîn-i Attâr (ö. 1221), Şeyh Sâdî-i Şirâzî (ö.
1292), Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 1325) ve Molla Câmî (ö. 1492) gibi
isimler şiirlerinde na’ta yer veren şâirlerden bazılarıdır.
Türk edebiyatında na’t dendiğinde ilk akla gelen şâirlerin biri hatta
birincisi olarak akla gelen Nazîm Yahya Çelebi’dir
1.5 Nazîm Yahya Çelebi:
İstanbul’un Kumkapı semtinde Gedikpaşa’da (1650? - ö. 1139/172627) dünyaya geldiği rivayet edilir. Asıl adı Yahyâ olup Gedikpaşalı Nazîm
olarak meşhur olmuştur. Sâlim ve Safâyî Tezkirelerine göre iyi bir eğitim
alan Yahya, Safayî’ye göre uzun süre Halîm tahallus ettikten sonra
Nazîm’de karâr kılmıştır. Yaşadığı dönemin önde gelen şâir ve mûsikîşinâslarındandır. Kaynaklarda11 Nazîm’in vefatında seksen yaşlarında
olduğu belirtildiğine göre 1059 (1649) civarında doğduğu söylenebilir. İyi
bir eğitimin arkasından musikiye olan ilgisi üzerine Enderun’a kabul edilen
Yahyâ, burada Arapça ve Farsçasını geliştirmiştir. Bir dönem İstanbul
pazarbaşılığı da verilen Nazîm Yahyâ Efendi müziğe duyduğu ilgi ve
ünsiyet ile Mevlevî tarikatına intisap ederek üç yıl kadar Galata
Mevlevihanesi şeyhi Arzî Mehmed Dede’nin hizmetinde bulunduğu
rivayet edilir. Galata Mevlevîhânesinden sonra sonra Edirne
Mevlevihanesine intisâb ederek Şeyh Neşatî Dede’ye bağlandığı görülür.
Edirne Mevlevîhânesinde şiir ve musiki alanında kendisini geliştirdiği
yazdığı şiirlerden anlaşılmaktadır. Edebiyat tarihi ve şâirin biyografisinin
verildiği malümatlarda Şiir ve mûsikî alanında otorite olduğu kabul edilen
Nazîm Yahya Çelebi’nin tek eseri olarak “Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı
Nazîm”in olduğundandan söz edilmektedir. “Topkapı Sarayı
Kütüphanesinde Revan Yazma Eserler Bölümü”nde 1968 demirbaş
numarası ile kayıtlı “Mecmu’a-i Nazîm li-Na’tı’n-Nebiyy Salla’llâhü
‘Aleyhi ve Sellem Bâ Hatt-ı Ta’lîk” 115 varaktan meydana gelen bir eseri
mevcuttur. İslâmiyetin Türkler arasında yayılmasıyla birlikte bu yeni dîn;
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onların yaşam tarzını, fikir apısını, kültür ve edebiyatını önemli oranda
değiştirmiş ve yeniden şekillendirmiştir. Edebiyatımızda yeni nazım
şekilleri ve türler ortaya çıkmıştır. İlk zamanlar her ne kadar Arap ve Fars
edebiyatlarının etkisi altında kalınsa da zamanla edebiyatımız
özgünleşerek kendine has bir yapıya kavuşmuştur. Temel husûsiyetleri
bakımından Klâsik Türk edebiyatının dînî bir karakter taşıdığını söylemek
mümkündür. Allah sevgisi, tevhîd inancı, Hz. Peygamber’e duyulan
muhabbet gibi pek çok dînî temelli konu, manzûm ve mensûr örnekleriyle
edebiyatımızda işlenmiştir. Milletimiz, Hz. Peygamber’e büyük bir hürmet
ve sevgi hissi ile bağlanmış, iştiyâkla O’na özlem duymuştur. Bu durum
Hz. Muhammed vasfında birçok edebî eserin ortaya çıkmasına vesîle
olmuş; Siyer-i nebî, mevlid-i şerîf, kırk hadîs, mi’râciye, hicret-nâme,
şefâat-nâme, gazâ-nâme, hilye-i şerîf gibi türler içerisinde Hz.
Peygamber’in hayatında gerçekleşen tüm hâdiseler ile O’nun vasfına dâir
bütün husûsiyetler dile getirilmiştir. Na’tlar da Hz. Peygamber’in methini
ve vasfını esas alan bir türdür ve Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’ın
diliyle Hz. Peygamber’in övülmesi, na’t yazımının kutsal bir vazîfe olarak
telakkî edilmesini sağlamıştır. Şâirler, kaleme aldıkları şiirlerde; O’nun
hayatını, mûcizelerini, fizikî ve rûhî özelliklerini, Allah katındaki değerini,
diğer peygamberlerden ayrılan yönlerini ve bunlara benzer pek çok
niteliğini dile getirmişlerdir. Bugüne kadar varlığından haberdar
olunmayan Nazîm mecmuası da şâir Nazîm ve muhtelif şâirlerin na’t
türünden en güzel örneklerini toplamış önemli bir mecmu’adır.
1.6 Mecmu’a-i Nazîm: “Mecmu’a-i Nazîm li-Na’tı’n-Nebiyy
Salla’llâhü ‘Aleyhi ve Sellem Bâ Hatt-ı Ta’lîk”
Edebiyat tarihi ve şâirin biyografisinin verildiği malümatlarda Şiir ve
mûsikî alanında otorite olduğu kabul edilen Nazîm Yahya Çelebi’nin tek
eseri olarak “Dîvân-ı Belâgat-unvân-ı Nazîm”in olduğundandan söz
edilmektedir. “Topkapı Sarayı Kütüphanesinde Revan Yazma Eserler
Bölümü”nde 1968 demirbaş numarası ile kayıtlı “Mecmu’a-i Nazîm liNa’tı’n-Nebiyy Salla’llâhü ‘Aleyhi ve Sellem Bâ Hatt-ı Ta’lîk” 115
varaktan meydana gelen bir eseri mevcuttur.
2.

Bulgular:

Temaları tamamen na’t olmak üzere mecmu’ada bulunan nazım
şekilleri: Kasîde olarak eserde (tevhid, na’t, miraciyye olmak üzere) 34
tanesi tevhid ve seçme, 188 tane de alfabetik olmak üzere toplam 223
kaside mevcuttur. Kasidelerden sonra terci’-i bend ve terkîb-i bend, olarak
6 manzume, müseddes 4, tahmis 3, muhammes 4, murabbâ 1, mukatta’ât
5, alfabetik olarak tertip edilmiş 88 rubâ’i, en sonda da yine alfabetik olarak
tertip edilmiş tek beyitlerin oluşturduğu 45 müfredden müteşekkil
müfredât bölümü vardır. “Mecmu’a-i Nazîm” de hemen her şekil ve türde
na’t örneklerinin en güzellerinden 346 tanesi seçilerek esere alınmıştır. Bu
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Mecmu’anın önemli özelliği diğer mecmu’alardan farklı olarak mürettep
bir mecmua olmasıdır. Eserin ilk bölümünde yer alan kaside formundaki
na’tler, rubâiler ve müfretler alfabetik olarak tertip edilerek sıralanmıştır.
Bu özellik mecmualarda sık rastlanılan bir durum değildir. Edebiyatımızda
na’t konusunda yetkinliği kabul edilen Nazîm Yahya Çelebi’nin bu eserini
özenle ve mürettep bir divan anlayışıyla hazırlamıştır. Esere gösterilen
ihtimam ilk varaktan son varağa kadar hissedilmektedir.
Eserde yer alan nazım şekilleri ve şâirleri manzumelerin matla
beyitleriyle birlikte bir tablo olarak makalenin sonunda ek olarak
verilmiştir.
3.

Sonuç

Klâsik Türk edebiyatı zengin bir külliyata sahiptir. Mecmualar da
muhtelif yöntemlerle derlenen şiirlerin en güzel örnekleri bir araya
getirilerek hazırlanmıştır. Bu sebeple mecmualarda bir araya getirilen
şiirler arasında çoğunlukla benzer veya ortak olan taraflar söz konusudur.
Söz gelimi aynı konudaki metinlerin toplandığı mecmuaların, içerikleriyle
adlandırılması bir gelenek haline gelmiştir. Mecmualaın muhtevası
genellikle kasidelerdir. Türk edebiyatında na’t dendiğinde ilk akla gelen
şâirlerin biri hatta birincisi olarak akla gelen şâir Nazîm Yahya Çelebi’dir.
Nazîm Yahya Çelebi’nin bu güne kadar bilinen tek eseri “Dîvân-ı
Belâgat-unvân-ı Nazîm” olmuştur. Yapılan araştırmalarda “Topkapı
Sarayı Kütüphanesinde Revan Yazma Eserler Bölümü”nde 1968 demirbaş
numarası ile kayıtlı “Mecmu’a-i Nazîm li-Na’tı’n-Nebiyy Salla’llâhü
‘Aleyhi ve Sellem Bâ Hatt-ı Ta’lîk” 115 varaktan meydana gelen bir
eserinin daha mevcut olduğu görülmüştür. Temaları tamamen na’t olmak
üzere mecmu’ada 346 muhtelif manzume mevcuttur. Bu Mecmu’anın en
önemli özelliği hiçbir kaynakta Nazîm’e ait böyle bir eserden
bahsedimemesidir. Eserin önemli özelliklerinden bir diğeri de,
mecmu’anın ilk bölümünde yer alan kaside formundaki na’tler ile daha
sonra gelen rubâiler ve müfretler alfabetik olarak tertip edilip sıralanmıştır.
Bu özellik genellikle rastgele tasnif edilen mecmualarda sık rastlanılan bir
durum değildir. Edebiyatımızda na’t konusunda yetkinliği kabul edilen
Nazîm Yahya Çelebi’nin bu eserini özenle ve mürettep bir divan
anlayışıyla hazırladığı görülmektedir.
Na’tlar da Hz. Peygamber’in methini ve vasfını esas alan bir türdür ve
Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’ın diliyle Hz. Peygamber’in övülmesi,
na’t yazımının kutsal bir vazîfe olarak telakkî edilmesini sağlamıştır.
Şâirler, kaleme aldıkları şiirlerde; O’nun hayatını, mûcizelerini, fizikî ve
rûhî özelliklerini, Allah katındaki değerini, diğer peygamberlerden ayrılan
yönlerini ve bunlara benzer pek çok niteliğini dile getirmişlerdir. Bu güne
kadar varlığından haberdar olunmayan Nazîm’in na’t mecmuası; şâir
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Nazîm ve muhtelif şâirlerin na’t türünden en güzel örneklerini toplamış
önemli bir mecmu’adır.
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EKLER:

Eserin “temme”sinde yer alan dörtlük:
Çehâr Târih-i lâ-nazîr
Sinnü'l-nebî Sec

[Sin + Cim = 60+3= 63]

Ve mikdârü'n-nübüvvet Kec

[Kef + Cim=20+3= 23]

Ve ‘âşe fi'l-Mekketi Nec

[Nun + Cim= 50+3= 53]

Ve fi'l-Medneti Zec

[Ze + Cim= 7+3= 10]
TEMME.
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Nazım
Şekli

NO

ŞÂİRİN
ADI

Matla Beyt

Varak
No

1

Nazîm

CemÀl vü óüsn-i kelÀm cemíl-i ehl-i kemÀl
KemÀl-i ‘aczle óamd-i ÒüdÀ-yı celle celÀl

1/B

Tevhid
/Na’t

2

áaní-zÀde
NÀdirí

Ey şeh-i ‘izzet-penÀh taòt-gÀh-ı mıãr-ı dín
Òiõmetiñde bir hümÀm nÀme bi-rÿói'l-emín

5/a

Kaside
/ Na’t

3

Òaylí

Vechi vÀr teşne-i Àb-ı keremiñ olsa cihÀn
Ki yüzüñ ãuyuna òalú oldu seniñ kevn ü mekÀn

7/a

Kaside
/ Na’t

4

Aò-zÀde
Müftí
Óüseyin Ef.

Nev-bahÀr idi bi-óamdi'llÀh cihÀn kesb etdi cÀn
Õikr-i Óaúú'da oldu her berg-i çemen raùbu'llisÀn

9/a

Kaside
/ Na’t

5

‘Arãa-i ma‘nÀda dil şír-i jiyÀnumdur benim
äafdur naôm-ı òıred tíà-i zebÀnumdur benim

10/a

Kaside
/ Na’t

6

Yüsrí
Aómed
Efendi
Şeyò SivÀsí

Ey maòzen-i faøÀ’il ey vech-i Óaúk'a maôhar
Ey mecma‘-ı òaãÀ’il mecmÿ‘-ı òalúa rehber

11/b

Kaside
/ Na’t

7

Nazîm

Zihí zemÀn-ı ùarab mevsim-i hümÀyÿn-ı fÀl
Ki baòtiyÀr-ı müsÀ‘id zemÀne-i muòtÀl

13/a

Kaside
/ Na’t

8

Feyøí-i
Küfüví

14/b

Kaside
/ Na’t

9

Nazîm

RevÀdur rÿz u şeb ãayf u şitÀda olsa ey mihter
Gözüm pür nem yüzüm derhem àammım
müdàam dilüm muàber
Ey şehen-şÀh-ı gürÿh-ı rusül vü mefòar-i dín
V'ey şeref-baòş-ı bení Âdem vü eflÀk-i zemín

15/b

Kaside
/ Na’t

10

Nazîm

Mihr ü meh kim ‘Àlemi eyler münevver rÿz u şeb
Yanmada gÿyÀ iki miãbÀó-ı enver rÿz u şeb

17/a

Kaside
/ Na’t

11

Nazîm

Ey àubÀr-ı ÀstÀní nÿr-ı çeşm-i enbiyÀ
NÀzenín-i Rabb-i a‘lÀ sen Rasÿl-i kibriyÀ

18/a

Kaside
/ Na’t

12

Nazîm

Gülleri Àçdı gelüp gülzÀra bÀd-ı nev-bahÀr
Vaútidür olsa eger şevúi hezÀruñ ãad hezÀr

20/a

Kaside
/Na’t

13

Fevrí
Efendi

ElÀ ey taòt-gÀh-ı lí ma‘a'llÀh mülkünüñ òÀnı
ZemÀna luùf-i RabbÀní zemíne ôıll-i YezdÀní

21/a

Kaside
/Na’t

14

NÀlí Efendi

Úudÿmüñ dehre ey şÀh-ı rusül òatm-i risÀletdür
Ôuhÿruñ raómeten li'l-‘Àlemín olmaúda Àyetdür

22/b

Kaside
/Mirac
iye

15

Dervíş
Vechí-i
Gülşení
Şehrí
Efendi

Bülbül-i gülbün-i naôma budur evlÀ her dem
áonça-veş medó-i Rasÿlü's-åeúaleyne aça fem

24/b

Kaside
/Na’t

İdince cilve benÀnumda kilk-i müşg-Àgín
İder ãaóífe-i eş‘Àrımı numÿne-i çín

26/b

Kaside
/Na’t

16
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17

NihÀní
Efendi

YÀ menba‘a'l-ma‘Àrif yÀ mecma‘a'l-kemÀl
Ente'lleõí teferrade bi'l-cÿdi ve'n-nevÀl

28/a

Kaside
/Na’t

18

Vecíhí
Óasan Aàa

äabÀ gül-geşt-i gülşende idüp evøÀ‘-ı mestÀne
Doúandı şÀhidÀn nevres-i şehr-i gülistÀne

29/a

Kaside
/Na’t

19

Faãíóí
Efendi

30/b

Kaside
/Na’t

20

Şühÿdí
Efendi

Dil-i úuds-ÀşiyÀnum naúd-i nefò-i rÿó-ı
a‘ôamdur
ÓayÀt-efzÀy nuùúum hem-dem ÍsÀ-yı
Meryem'dür
Ey bende-i mü’eddeb-i dergÀh-ı kibriyÀ
SulùÀn-ı enbiyÀ vü rusül ‘abd-i bí-riyÀ

32/b

Kaside
/Na’t

21

æÀbit
Efendi

ÒÿşÀ feròunde aòter-i leyle-i mümtÀz-ı
müsteånÀ
Ki ‘unvÀn-ı berÀt-ı úadridür ser-i sÿre-i İsrÀ

34/a

Kaside
/Mirac
iye

22

Fuøÿlí-i
BaàdÀdí

Ne kim ãaóífe-i tedbíre ‘aúl ider masùÿr
äaàınmañ Ànı olur olmaz olmayan maúdÿr

37/a

Kaside
/Na’t

23

Faãíó-i
Òulÿs

İrişdi feyø-i dem-i nev-bahÀr mevsim-i ‘íd
LibÀsın eyledi eşcÀr-ı gülistÀn tecdíd

38/a

Kaside
/Na’t

24

Şühÿdí
Efendi

Ey òÀk-i deri tÀc-ı ser-i ‘arş-ı mu‘allÀ
V'ey işigi Rÿóu'l-Úudüs'e ka‘be-i ‘ulyÀ

39/a

Kaside
/Na’t

25

NÀdirí
Efendi

Te‘ÀlÀ'llÀh zihí şÀm-ı sürÿr-encÀm àamm-fersÀ
Ki oldı maôhar-ı esrÀr-ı SübóÀne'lleõí esrÀ

40/a

26

Eş-Şeyò
İbrÀhim
Gülşení
Fuøÿlí-i
BaàdÀdí

Ey ezel şÀhına vechiñ mebde’ iken müntehÀ
Óaúú ãıfÀtında vücÿduñ şÀn-ı vech-i kübrÀ

42/a

Kaside
/Mirac
iye
Kaside
/Na’t

äaçma ey göz eşkden göñlümdeki odlara ãu
Kim bu deñlü tutuşan odlara úılmaz çÀre ãu

42/b

Kaside
/Na’t

28

FenÀyí
Efendi

Doàdı Ày gibi úaçan nÿr-ı Nebiyy-i Úureşí
Gün gibi virdi øiyÀ ‘Àleme óüsn-i güneşí

43/b

29

Dede
‘Ömer
Rÿşení
İbrÀhim
Gülşení
Rüşdí
Efendi

Yine ey bÀd-ı nesím-i ‘anber-ÀsÀ òÿb es
Reh-neverd ol bunca günlük yolları bir demde
kes
Ey úudretiñ ôuhÿrı bi'llÀh ne cÀn cÀnsıñ
Óikmet budur ki òalúa cÀn-ile hem-cihÀnsıñ
Muóammed melce’-i ehl-i recÀdur
Muóammed menba‘-ı luùf u ‘aùÀdur

44/a

Kaside
/Mirac
iye
Kaside
/Na’t

Dede
‘Ömer
Rÿşení
Feyøí-i
Kefeví
MüztezÀd

45/b

Kaside
/Na’t

46/a

Kaside
/Na’t

47/b

Kaside
/Na’t

48/b

(Óurÿf
ü'lElif)

27

30
31

34

FenÀyí
Dede

EyÀ sulùÀn-ı kevneyn ki sözüñ cümle
deúÀyiúdur
LeùÀyifdür àarÀyibdür ‘acÀyibdür óaúÀyıúdur
Ey pÀdşeh-i mihter-i iúlím-i risÀlet ve'y sÀye-i
sübóÀn
Ser-cümle sipehdür sañÀ aãóÀb-ı nübüvvet sen
Ànlara sulùÀn
Evvel-i òalú-ı ÒüdÀ ãallí vü sellim ‘aleyh
ÒÀtime-i enbiyÀ ãallí vü sellim ‘aleyh

35

Dede
‘Ömer

äalli ‘alÀ nebiyyinÀ òˇÀce-i cümle enbiyÀ
Server-i tÀc-ı aãfiyÀ seyyid-i faòr-ı evliyÀ

32
33
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44/b
45/a

Kaside
/Na’t
Kaside
/Na’t

36

ÓÀletí
Efendi

Rasÿl-i mürsel-i innÀ fetaónÀ
leke fetóan mübínÀ didi MevlÀ

49/a

37

Şems
Efendi

Ey faòr-ı cihÀn òˇÀce-i kevneyn-i müzekkÀ
ErbÀb-ı kerÀmÀta ùapuñ maúãad-ı aúãÀ

49/a

38

(XX)‘Abdul
lah Efendi
Şems
Efendi
Dergehí
Efendi
Dede ‘Öm

49/b

YaóyÀ
Efendi
Şem‘í
Efendi
Fuøÿlí
Meróÿm

Ey Rasÿl-i faòr-i ‘Àlem ey güzín-i enbiyÀ
V'ey şefí‘a'l-müõnibín işfa‘ lenÀ iróam lenÀ
İremez ol ãıóóate derdiñle bulmazsa devÀ
Bulmaz ol bÀş devleti bulañda olmazsa fedÀ
Ey ãaçın ve'l-leyl yüzüñ ve'ø-øuóÀ
Faøl-ı Óaúú'sıñ kÀşif-i úul innemÀ
Úad bedet yÀ eyyühe'l-‘uşşÀú fí úalbí'l-hevÀ
MÀ tecí‘ü ‘indehÀ naóve'ş-şerari nÀrü'ø-øanÀ
Ey cemÀliñle Yeå
rib ü BaùóÀ Reşk-i Firdevs ü cennet-i Me’vÀ
Ey cemÀliñ ÀftÀb-ı maôhar-ı nÿr-i ÒüdÀ
Oldı nÀzil gün yüzüñ vaãfında gökden ve'ø-øuóÀ
Ey olup Mi‘rÀc-ı burhÀn ‘ulüvv-i şÀn sañÀ
Yire inmiş gökden istiúbÀl idüp Úur’Àn sañÀ

SelÀmí
Efendi
Rüşdí
Meróÿm
Dervíş
Òulÿãí

EyÀ maóbÿb-ı RaómÀní vücÿduñ maúãad-ı aúãÀ
Seniñ-çün òalú idüpdür kÀyinÀtı ÒÀliúu'l-eşyÀ
Ey Rasÿl-i Óaúú Muóammed MuãùafÀ
Luùf idüp feyøiñ bize úıl reh-nümÀ
YÀ Rasÿla'llÀh cemÀliñ mihr-i mücellÀ-yı ÒüdÀ
MÀh-ı rÿyuñdan göründi nÿr-ı õÀt-ı kibriyÀ

51/b

Fuøÿlí
Meróÿm
NÀlí Efendi

Eşraúat min felekin? behcet ü şümÀ vü behÀ’
MilÀ’ü'l-‘Àlem nÿrÀ vü serverÀ vü behÀ’
MeróabÀ ey àurre-i àarrÀ-yı şehr-i bÀ-ãafÀ
Òayr-ı maúdem ey şeh-i mevlÿd-ı şÀh-ı enbiyÀ
Şehen-şÀh-ı dü ‘Àlem òüsrev-i dünyÀ vü mÀfíhÀ
Şeh-i evreng-i Yeårib pÀdşÀh-ı mesned-i BaùóÀ
Úad bedÀ nÿrun min envÀri'l-İlÀhi fi'l-‘Arab
LÀóa fí levói øamírí minhü şevúun ve'ù-tarab

52/a

Cism ü cÀnı nÀr-ı óasret yaúdı vü itdi òarÀb
Ey gül-i gül-zÀr-ı vaódet bülbül-i Ümmü'l-KitÀb
Beñzetme şem‘-i úaddine yÀruñ gözet edeb
El-óaddü nÿru Aómed ve'ş-şem‘u Bÿ Leheb
YÀ óabíba'llÀh úaçan úalúar cemÀliñden niúÀb
Maóv olur nÿr-ı øiyÀ ãalmaz cihÀna ÀftÀb
YÀ Rasÿla'llÀh úamer alnuñ yüzüñdür ÀftÀb
Kim görürse gül cemÀliñ oldı ol ‘Àlí-cenÀb

53/a

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Naôím
Çelebi

51

Dede
‘Ömer
Rÿşení
Abdülkerí
m Efendi
Fevrí
Efendi
‘Abdüleóad
Efendi
Aómed
Efendi

52
53
54
55

49/b
50/a
50/b
50/b
50/b
51/a

51/b
52/a

52/b
52/
53/a

53/b
53/b

LÀ Edrí

Óaøret-i Faòr-i cihÀnuñ vÀr idi on òaãleti
Kendüye maòãÿã idi àayrıda yoú bí-irtiyÀb

53/b

57

Naômí
Efendi
Naôím
Çelebi
Yÿnus
Efendi
ÓÀletí
Efendi
Fuøÿlí
Meróÿm

İştiyÀúuñ Àteşinden yandı dil oldı kebÀb
ÒÀú-i pÀy-ı ‘izzete yüz sürmege eyler şitÀb
Rÿóí fedÀke ey gül-i gül-bün ùırÀz-ı úurb
Ey ‘andelíb-i bÀàçe-i ‘izz ü nÀz-ı úurb
Ey õÀt-ı şerífiñ gül-i bostÀn-ı risÀlet
ElfÀô-ı laùífiñ şekeristÀn-ı óalÀvet
Ey maôhar-ı fütÿó-ı ma‘Àní-i genc-i õÀt
MiftÀó-ı bÀb-ı kenz-i ùılsımÀt-ı şeş-cihÀt
Vaãlıñ bañÀ óayÀt virür firúatiñ memÀt
SübóÀne ÒÀliúu'l-òalúi'l-mevti ve'l-óayÀt

54/a

59
60
61
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(
Óarfü'l
-BÀ’)

53/a

56

58

Kaside
/Mirac
iy-ye

54/a
54/b
54/b
55/a

Óurÿfu
't-TÀ’

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Dervíş
Nesímí
Naôím
Çelebi
Şühÿdí
Efend

Ey Rasÿl-i faòr-i ‘Àlem seyyid-i õÀt-ãıfÀt
Baór-i õÀtıñ gevheri sen hem ãıfÀtuñ ‘ayn-ı õÀt
Ey mefòar-i dü ‘Àlem faòr-ı cihÀn şefÀ‘at
KÀrum òaùÀ dem-À-dem ãad el-emÀn şefÀ‘at
Ey cemÀl-i ÀftÀbı cilve-gÀh-ı nÿr-ı ÕÀt
Sensin ey nÿr-ı İlÀhí maôhar-ı ÕÀt u ãıfÀt

55/a

Ve Lehü /
Şühÿdí Ef.
Ve Lehü /
Şühÿdí Ef.
Seyfí
Efendi
Şuhÿdí
Efendi
Naôím
Çelebi
Şühÿdí
Efendi
Fuøÿlí
Meróÿm

Ey şÀh-ı rusül Óaøret-i sulùÀn-ı risÀlet
ÒÀk-i úademiñ efser-i a‘yÀn-ı risÀlet
Ey vücÿduñ eåeri ‘Àlem-i mülk ü melekÿt
V'ey cemÀliñ güneşi maùla‘-ı nÿr-ı ceberÿt
Eger seyyidlere mÀh-ı ùal‘at
Derÿnuñda bulınursa maóabbet
Vücÿduñdur óabíbÀne felek ícÀdına bÀ‘iå
Maóabbet úaãrınıñ olan bünyÀdına bÀ‘iå
Ey òilúat-i vücÿduñ òalú-ı cihÀna bÀ‘iå
ÕÀt-ı óükm-nümÿduñ kevn ü mekÀna bÀ‘iå
KÀfir nefs eyledi àÀyetde ùuàyÀn el-àıyÀå
Gitmesün elden ÒüdÀyÀ naúd-i ímÀn el-àıyÀå
Ey àubÀr-ı úademiñ ‘arş-ı berín bÀşına tÀc
Şeref-i õÀtuña ednÀ-yı merÀtib mi‘rÀc

56/b

Naôím
Çelebi
Şühÿdí
Efendi
Naôím
Çelebi
Şühÿdí
Efendi
Şühÿdí
Efendi
Naôím
Çelebi
Şühÿdí
Efendi
Dede
‘Ömer Rÿş.

İmÀm-ı úıble-i dín server-i le-‘umruke-tÀc
Òaùíb-i minber-i lev-lÀk ãÀóibü'l-mi‘rÀc
Nÿr-ı şevúiñdür dil tÀbıña miãbÀóu'l-feraó
Şems-i enverdür şerÀb-ı ‘ışúıña zerrín úadeó
Ey olan naãã-ı kerím ile vücÿdı memdÿó
Cism-i pÀki gül-i şÀd-Àb-ter gülşen-i rÿó
Ey óarím-i bÀrgÀhı cennetü'l-Me’vÀy rÿó
V'ey selÀm-ı rÿó-baòşı cÀna miftÀóu'l-fütÿó
Kilk-i úudret olalı muãóaf-ı óüsniñ nessÀò
Úılmadı miålini ÒaùùÀù-ı ezel istinsÀò
YÀ Rasÿla'llÀh ‘aceb mi dönse fermÀnuñla çarò
Rif‘at-i şÀn buldı óaúúÀ rif‘at-i şÀnuñla çarò
Rÿó-ı pÀki bulmadın òÀkí úafesden insilÀò
ÚÀbe úavseyn oldı ol sulùÀn-ı ‘Àlí-şÀna kÀò
Ey risÀlet bostÀnunda òırÀmÀn serv-kadd
V'ey nübüvvet ravøasında yÀ semen-bÿ lÀle
óadd
Ey óüsn-i óaríminde kÿzı Ka‘be vü ma‘bed
V'ey óalúa-i Beytü'l-Óarem ol zülf-i müce‘‘ad
Sensin ey sırr-ı ezel nuúùa-i pergÀr-ı vücÿd
Gelmedi devr-i felekde saña beñzer mevcÿd
Yine dil na‘tıñı söyler Muóammed
Dil ü cÀn milkini ùoplar Muóammed
Dil şífte-i sünbül gísÿ-yı Muóammed
CÀn bülbül-i şeydÀ-yı gül-rÿ-yı Muóammed
Dola bu ‘Àlem-i fÀníde (oúúama)? dÀd murÀd
SerÀy-ı mÀtem vü àammda kim oldı òürrem ü
şÀd
Ey müõnibíne òÀk-i deri melce’ ü melÀõ
Rÿóu'l-Úudüs işigüñe düşüp ider liyÀõ
Ey dil-i ‘uşşÀúa derd-i ‘ışúı dermÀndan leõíõ
Telòí-i cÀm-ı helÀki şerbet-i cÀndan leõíõ
Meh-i burc-ı sa‘Àdet yÀ Rasÿla'llÀh cebínüñdür
ØiyÀ-baòşÀ-yı ‘Àlem pertev-i nÿr-ı mübínüñdür

58/a

Aómed
Efendi
Şühÿdí
Efendi
Mıãrí
Efendi
Naôím
Çelebi
Şühÿdí
Efendi
Şühÿdí
Efendi
Naôím
Çelebi
Şeyhü'lİslÀm Meó.
Ef.

464
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äabÿóí
Aómed
Dede
Dervíş
Rÿóí
Şems
Efendi
ŞinÀsí
Efendi
Dervíş
Nesímí
Naôím
Çelebi

Ey ezel dürcünde õÀtuñdur güzíde bir güher
V'ey ebed mülkünde sensin pÀdşeh-i mu‘teber

61/b

Söyler cebín-i ‘Àrıøıña eyleyen naôar
SübóÀne ÒÀliúu'l-òalúi'ş-şemsi ve'l-úamer
Ey ãaçuñ zencírini ve'l-leyl-i òoş ta‘bír ider
Ve'ø-øuóÀ envÀr-ı rÿyıñdan ‘aceb tefsír ider
Ey vücÿduñ ‘Àlemíne raómet-i Perverd-gÀr
Reşóa-i cÿy cÿy-ı óüsnüñdür behişt-i tÀbdÀr
FÀ‘il-i muùlaú óabíbim şÀnuña lev-lÀkdur
Olmasaydı olmayaydı encüm-i eflÀkdür
Ey nÿr-ı óüsniñden müdÀm òÿrşíd-i enver şermsÀr
V'ey berú-i mihriñle tamÀm-ı mÀh-ı münevver-i
dÀàdÀr
Ey nedím-i meclis-i úurb ey óabíb-i kird-gÀr
ÒÀk-i dergÀhuñla eyler ‘arş-ı a‘lÀ iftiòÀr
Mihr-i ‘Àlemsin vücÿduñla cihÀn pür-nÿrdur
Eşref-i òalú itdi Óaúú Úur’Àn-ile masùÿrdur
Ey güzeller serveri sulùÀnumuz
Óüsnüñ içün ôÀhir oldı şÀnumuz

61/b

Olur muóibb-i Óabíb-i ÒüdÀ olan mümtÀz
Bulur kemÀl-i şeref ‘izz ü rif‘at vü i‘zÀz
Ne göz kim şevú-i ruòsÀruñla eşki sürò ü Àl
olmaz
Ánuñ símÀ-yı vechinde nişÀn-ı óubb-i Àl olmaz
Şeh-i úalem vü ‘irfÀn òıdív-i kişver-i i‘cÀz
ÒüdÀyegÀn-ı cihÀn şÀh-ı ãÀóib-i efser-i i‘cÀz
Ey perde-keş-i dergehiñ ervÀó-ı muúaddes
Ferş oldı reh-i ‘izzetiñe ùÀrem-i aùlas

64/a

Şevú-i dídÀruñla ey maóbÿb-ı RaómÀní-nefes
CÀnı virmekdür dem-i Àòirde Àòir mültemes

65/a
65/b

ÓÀletí
Efendi

Ey neyyir-i ‘Àlem-fürÿz nÿr-ı ruòuñdan bir úabes
Mihr-i cemÀliñden henüz mÀh-ı münevver
muútebes
ÒÀk-i pÀyuñ küól-i erbÀb-ı ülü'l-ebãÀr-imiş
YÀduñ ey ser-tÀc-ı ‘Àlem hem-dem-i ebrÀr-imiş

Naôím
Çelebi

Ey dü ruò-ı dil-keşí verd-i gülistÀn-ı ‘arş
ÚÀmet-i ùÿbÀ-veşi gül-bün-i bostÀn-ı ‘arş

66/a

Şühÿdí
Efendi

Ravøa-i pÀkiñ óabíbÀ cennetü'l-Me’vÀ imiş
ÁstÀnuñ gülşen-i Firdevs-i rÿó-efzÀy-imiş

66/a

äabÿóí
Aómed D.

İkrÀm-ı õÀt-ı pÀkiñ içün nÀzil oldı naãã
Zülf ü ruòuñ óikÀyetidür aósenü'l-úaãaã

66/b

Fuøÿlí
Meróÿm

Zihí cevÀhir-i iósÀn-ı ‘Àmma ma‘den-i òÀãã
Dürr-i şefÀ‘at içün baór-i raómete àavvÀã

66/b

Naôím
Çelebi

Reh-i mecÀzdan ey Faòr-i ‘Àlem eyle òalÀã
Ki eyleye dil ü cÀn ‘ışúıñ ile ãuóbet-i òÀãã

66/b

Aómed
ÒayÀlí
İbn.Gülşení

Menşe’-i inşÀ-yı kÿy vü bÀ‘iå-i õÀt u àaraø
Sensin ey sÀlÀr-ı cümle enbiyÀya müstefaø

67/a

Sebzí-i
Burseví
Øamír
Efendi
Óaøret-i
İbrÀhim
Gülşení
Şühÿdí
Efendi
Ve Lehü
Naôím
Çelebi
Mevleví
äabÿóí
Aómed D.
Şühÿdí
Efendi
Naôím
Çelebi
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63/a
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64/b
65/a
65/a
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s-Sín

65/b
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Ve Lehü

TÀ ki cemÀl-i òÿbuñı ‘Àleme úıldı Ùañrı ‘arø
Ötene düşdi mihr ü meh eyledi ‘azm ket-i ‘arø

67/a

Naôím
Çelebi

Ey òüsrev-i serír-i ùırÀz-ı bilÀd-ı feyø
Virdüñ kemÀl-i tÀmm-ile dünyÀya dÀd-ı feyø

67/b

Naôím
Çelebi

TÀ ki ezelde baàladı cism-ile cÀnum irtibÀù
Eyledüm ey ùabíb-i dil derd ü àammuñla iòtilÀù

67/b

Şühÿdí
Efendi

DilÀ dilerseñ olup sÀlik-i sevÀ’-i ãırÀù
Nedím-i cÀn-ı òazíniñ ola sürÿr neşÀù

68/a

Naôím
Çelebi

N'ola olsa rÀz-ı ‘ışúıñ dil-i nÀ-tüvÀnda maófÿô
Olur ey Óabíb-i MevlÀ o güher bu kÀnda maófÿô

68/a

Şühÿdí
Efendi

‘UãÀt-ı ümmetiñi raómet-i ÒüdÀ óÀfıô
KitÀb u milletiñi ‘iãmet-i ÒüdÀ óÀfıô

68/b

Naôím
Çelebi

Olsa o giysü ile ‘iõÀrı müberúa‘
Nÿr-ı siyÀhı ider cemÀline burúa‘

68/b

Şühÿdí
Efendi

CenÀb-ı óaøret-i ‘izzet ki şÀnıdur erfa‘
CemÀli nÿrına vech-i óabíbidür maùla‘

68/b

Dede
‘Ömer

Ey uyur iken göñli oyuú gözleri mÀ-zÀà
Bülbül gül-rÿyuñ tÀ nín tÀ nemín-i zÀà

69/a

Ve Lehü

Ey yüzi gül boyı serv bÿyı semen kÿyı bÀà
Şehr-i Medíne seniñ kiştiñ içün bÀà u rÀà

69/a

Naôím
Çelebi

RiyÀø-ı úurba cemÀl-i laùífidür gül-bÀà
Dü çeşm ekóal vü ra‘nÀsı nergis-i mÀ-zÀà

69/b

LÀ Edrí

CenÀb-ı Aómed-i mürseldür eşref-i eşrÀf
ŞefÀ‘ati bize MevlÀ'dan elùaf u elùÀf

69/b

Naôím
Çelebi

Ey ra’eyte úadriñde vech-i óüsniñ muãóaf
DívÀnıña durmuşlar ervÀó-ı úuds ãaff ãaff

70/a

Ra’ÿfí
Efendi

Ey Rasÿl-i ‘Àşıú-ı ma‘şÿú-ı Óaúk
TÀrik-i nÀsÿt-ı lÀhÿt-ı Óaúú

70/a

Naôím
Çelebi

Ey ezelí maórem-i bÀrgeh-i Óaúú
Nÿr-ı ÒüdÀ'dan ruòuñ lÀmi‘vü müştaú

70/b

Şühÿdí
Efendi

Óarim-i Ka‘be-i kÿy-ı tÿ úıbletü'l-‘uşşÀú
Be-şevú-i rÿy-ı tÿ cÀn dÀda ‘Àşıú müştÀú

70/b

Pír-i Ma‘nÀ
İbrÀhim
Gülşení
Aómed
ÒayÀlí ibnGülşení
Şeyò
İ.Gülşení

Ey úudretiñ ôuhÿrı bi'llÀh ne cÀn cÀnsuñ
Óikmet budur ki òalúa cÀn-ile hem cihÀnsuñ

71/a

Óüsniñ úıyÀmetinden ãorana Rÿşení dir
Ey Gülşení ki Óaúú'dan görene ‘ayn-ı inssiñ

71/b

Ne maôhardur muúaddes ‘unãur-ı pÀk
Ki ‘Àcizdür Ànuñ derkinden idrÀk

71/b

ÓÀletí
Efendi elGülşení
NihÀní
Efendi

Saña düşmanlıà ideniñ dolaşır
Boàazına ‘amel çün mÀr-ı øaóóÀk

72/a

MÀt itdi mihr ü mehi cemÀli Muóammediñ
äıàmaz beyÀn-ı vaãfa kemÀli Muóammediñ

72/a
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Şeyòoàlu

Düşdi göñlüm şem‘ine Muóammed MuãùafÀnuñ
Yandı cÀnum şevúine Muóammed MuãùafÀnuñ

72/b

Şühÿdí
Efendi

Ey óarím-i óarem óürmeti bÀlÀ-yı felek
Bÿs-ı òÀk-i úademi menzil-i a‘lÀ-yı felek

72/b

NÀlí Efendi

Ey şehen-şÀh-ı rusül maôhar-ı na‘t-ı lev-lÀk
Dürr-i evãÀfıñı naôm itmede ‘Àciz-i idrÀk

73/a

Naôím
Çelebi

Ey Òüsrev-i dü ‘Àlem ‘Àlem õelíl-i ‘ışúıñ
Olsam n'ola yoluñda zÀr ü sefíl-i ‘ışúıñ

73/a

BÀúí
Efendi

Áyíne-i cemÀl-i óaúíúat-nümÀ yüzüñ
Áb-ı zülÀl çeşme-i ãıdú u ãafÀ sözüñ

73/b

NÀdirí
Efendi

Ey zülÀl meşrebiñden reşóa-i cÿy-ı selsebil
Áteş-i ‘ışú-ı cemÀliñden semenddür Cibríl

73/b

Dervíş
HilÀlí

Ey dürr-i dürc-i risÀlet güher-i kÀn-ı celíl
V'ey şeh-i mülk-i siyÀdet ser-i ser-òayl-i Òalíl

73/b

Şeyò ‘ÍsÀ
Efendi

Derd-mendim mücrimim dermÀna geldüm yÀ
Rasÿl
SÀ’ilim muótÀcuñum iósÀna geldüm yÀ Rasÿl
Ey àubÀr-ı na‘lí-i ser-tÀc-ı selÀùín-i rusül
Seyyid-i ekber imÀm-ı reh-nümÀ-yı ‘aúl-ı küll

74/a

NÀlí Efendi

Vechi vÀr olsa ruòuñ Àyine-i bezm-i viãÀl
‘Árıøuñdan müncelí nÿr-ı cemÀl-i õü'l-celÀl

74/b

Naôím
Çelebi

Ey şeh-i ‘arş-ı bÀrgÀh-ı pÀdşeh-i sürÿş-ı òayl
Dergeh-i cÿd u luùfuña cümle-i enbiyÀ ùufeyl

74/b

Şeyò
Aómed
ÒayÀlí ibni SulùÀn
Gülşení
Şeyò Mıãrí

YÀ ãÀóibe'l-hidÀyeti yÀ menba‘a'l-kerem
Ente'lleõí tüferridü bi'l-‘ilmi ve'l-óikem

75/a

Ùoàdı ol ãadr-ı risÀlet baãdı ferş üzre úadem
äaldı ol nÿr-ı nübüvvet pertevin fevúa'l-ümem

75/a

Şeyò
Şühÿdí

ÒÀk-i dergÀh-ı Óabíb'e intisÀbum vÀr benim
BÀrgÀh-ı kibriyÀda fetó-i bÀbum vÀr benim

75/a

ÓÀfıô
Efendi

Vücÿduñ bÀ‘iå-i òilúat efendim
KelÀmuñ menba‘-ı óikmet efendim

75/b

Fevrí
Efendi

Bí-meåel yaratmış seni Óaúú ey şeh-i ‘Àlem
SÀyeñ yire düşmez ki naôíriñ göre Àdem

75/b

NÀlí Efendi

Vechi vÀr pÀyıña yüz sürse ser-À-ser ‘Àlem
Maúdemiñdür sebeb-i ùínet-i òÀk-i Àdem

76/a

Naôím
Çelebi

Ey úÀfile-i sÀlÀr-ı ümem server-i ‘Àlem
Maóbÿb-ı ÒüdÀ faòr-ı cihÀn mefòar-ı ‘Àlem

76/a

Óaøret-i
Dede Ömer

Ey seyyid-i dü ‘Àlem v'ey ‘Àrif-i ÒüdÀ-bín
Sensin iki cihÀnda peyàamber-i òoş-Àyín

76/a

NÀdirí
Efendi

Ey vücÿduñ naòl-i bí-mÀnend nüzhet-gÀh-ı dín
Bülbül-i şeydÀ gül-i ruòsÀrıña rÿóu'l-emín

76/b

Şühÿdí
Efendi
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Şeyò áafÿrí

Ey sa‘Àdet mülkünüñ sulùÀnı faòru'l-mürselín
PíşvÀ-yı enbiyÀ maóbÿb-ı Rabbi'l-‘Àlemín

76/b

‘Abdüleóad
Efendi

YÀ Rasÿla'llÀh kerem eyle keremler kÀnısın
Dürr-i deryÀ-yı şefÀ‘atsin ‘aùÀ ‘ummÀnısın

77/a

Dervíş
Nesímí

Ey mükerrem óüsn-i ãÿret v'ey muùahher mÀ’
ùín
Raómeten li'l-‘Àlemínsin raómeten li'l-‘Àlemín
Ey risÀlet kişver taòtında şÀh-ı kÀmrÀn
‘Áşıú-ı ùarz-ı òirÀm úÀmetiñ serv-i cinÀn

77/a

Şeyò
Şühÿdí
Òalvetí
NÀlí Efendi

CemÀl vü óüsn ü òuluú vü luùf-ile mümtÀz-ı
‘Àlemsin
Óabíbu'llÀh-ı a‘ôam seyyid-i evlÀd-ı Ádem'sin
EyÀ şÀh-ı risÀlet ‘Àleme nÿr-ı hüdÀ sensin
EyÀ kÀn-ı şefÀ‘at menba‘-ı cÿd u seòÀ sensin

77/b

Şeyò Keşfíi Òalvetí

Ey Rasÿl-i şarú u àarb maòzen-i kevn ü mekÀn
V'ey iki ‘Àlem çerÀàı server-i Àòir zemÀn

78/a

Fevrí
Efendi

LÀ mekÀn bir óínde ùoàmuş bir münevver
mÀhsın
Yire düşmez sÀyeñ Ànuñ-çünki ôıllu'llÀhsın
Ey Rasÿl-i faòr-i ‘Àlem yÀ şefí‘a'l-müõnibín
ÒˇÀce-i her dü cihÀn maóbÿb-ı Rabbi'l-‘Àlemín

78/b

79/a

Naôím
Çelebi

‘Işú u şevú-ile dil-i şeydÀyı bí-hoş eyleyen
Maóv idüp ãabr u úarÀrum mest ü medhÿş
eyleyen
Vücÿduñdur ey pÀdşÀh-ı güzín
Şeh-i enbiyÀ seyyidü'l-mürselín

Yemení
Beg

Bu yetemi óüsnle bir gevher-i kimyÀ bes
Ümmetiñ her bir şeb-i deycÿrına mehtÀbsın

79/b

Şeyò
Şühÿdí

Devr-i úamerde ùÀli‘olan mihr-i mÀh-rÿ
Sensin ne vechi vÀr saña ‘arø ide mÀh-rÿ

79/b

Naôím
Çelebi

Ey tenevvür-i ‘izzetiñde mihr-i enver bir ‘ulüvv
Óalúa-i dergÀh-ı gerdÿn ÀstÀnuñ mÀh-ı nev

80/a

Óaøret-i
Dede Ömer

Ey fedÀ cÀnlar seniñ her demde úÀl vü úílüñe
Oúudukca hem kelÀmu'llÀhı òoş tertílüñe

80/a

Şems
Efendi

CemÀliñ nÿrına nisbet cihÀn şemsi degil õerre
Deñizler baór-i cÿduñdan ãayılmaz kemterín
kaùre
äaçıñ ve'lleyl gül rÿyuñ øuóÀdur yÀ Rasÿla'llÀh
Gözüñde kuól-i mÀ-zÀàa cilÀdur yÀ Rasÿla'llÀh

80/b

NÀlí Efendi

Úudÿmüñ ‘illet-i cÀn vü cihÀndur yÀ Rasÿla'llÀh
Vücÿduñ bÀ‘iå-i emn ü emÀndur yÀ Rasÿla'llÀh

81/a

Dervíş
Óasan

áamm-ı ‘ışúıñla diller derd-nÀkuñ yÀ Rasÿla'llÀh
Olupdur síneler şevúiñle çÀkıñ yÀ Rasÿla'llÀh

81/a

Naôím
Çelebi

Melek Àşüfte-i reyóÀn-ı giysÿ-yı Óabíbu'llÀh
Beşer ÀvÀre-i bÿy-ı gül-rÿy-ı Óabíbu'llÀh

81/b

Fuøÿlí
Meróÿm

Ey dil-i ser-geşte vü şikeste-i vÀlih
äallí ve sellim ‘alÀ'n-nebiyyi ve Àlih

817b

Aómed
Efendi

FerÀàí Beg
Naóífí
Efendi

Laùífí
Efendi
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Seyfí
Efendi

YÀpış Àl-i Rasÿl'üñ dÀmenine
İletsün seni raómet-i òirmenine

82/a

Şeyò
Şühÿdí

Bir dem ki ÀftÀb-ı ruòuñ bí-niúÀb ola
Bir õerre òÀk raúãa girüp ÀftÀb ola

82/a

Óaøret-i
Dede Ömer

Çün ùoàup ùutdı cihÀn yüzini óüsnüñ güneşi
Kim ola sevmeye bu vechle sen mÀh-veşi

82/a

Ve Lehü

Dir idüm gül yüzüñe olsa gülüñ göz úaşı
Ya benefşe úoòulu òaùùı úadd-i serv-veşi

82/b

Şems
Efendi

Ey Rasÿl-i ‘Arabí mÀh-ı dü kevn Medení
ŞÀh olur sÀ’il-i bÀbıñ ne úadar olsa dení

83/a

Ve Lehü

Elif úaddini göreliden bu cismim lÀm vü dÀl oldı
Úodı cÀn yerine Ànı Àña meyline dÀl oldı

83/a

Müftí Sa‘dí
Efendi

YÀ Rasÿla'llÀh cemÀliñ keşfü'd-dücÀ degil mi
ÓabíbÀ seniñ kelÀmıñ beleàu'l-‘ulÀ degil mi

83/b

Şeyò BezcizÀde

Cümleniñ maóbÿbı sensin ey óabíb-i ezelí
Cümle Yÿsuflar içinde ey güzeller güzeli

83/b

Dervíş
RecÀ’í

Muóammed Muãùaf[Àn]ıñ òÿb cemÀli
Gitü[r]di Àradan küfr ü øalÀli

83/b

äÀhib-i
Teõkire

Şems-i hidÀyetle bize virgil øiyÀ yÀ MuãùafÀ
Nÿr-ı cemÀliñ bizlere úılàıl ‘aùÀ yÀ MuãùafÀ

84/a

NihÀní
Efendi

Ey gözüm nÿrı bÀşım tÀcı vü ‘ömrüm güneşi
HÀşimí Ebùaóí Mekkí Medení vü Úureşí

84/a

Şeyh
Şühÿdí

NerdübÀn-ı nüh felek mi‘rÀcıñıñ yek-pÀyesi
‘Arş-ı a‘lÀnıñ livÀ-yı rif‘atiñ pírÀyesi

84/b

Şeyò
CemÀli

MeróabÀ ey sÀlik-i rÀh-ı óaúíúat mefòari
Pes óaúíúat mülkünüñ sensin ÓabíbÀ rehberi

84/b

Şeyò
Şühÿdí

‘Arşa irdi ùabl-ı cud u himmetiñ ÀvÀzesi
Rÿó-ı Úudüs'üñ iftiòÀrıdur úapuñ dervÀzesi

84/b

NÀli Efendi

Senin-içün Óaúú yaratdı ins ü cÀnı
Ki sensin ‘Àlemiñ rÿó-ı revÀnı

85/a

Ve Lehü

Virdi dünyÀya şeref müjde-i mi‘rÀc-ı Nebí
TÀzelendi yine gül-zÀr-ı gül-i Muùùalibí

85/a

Naôím
Çelebi

Ey fıraú-ı rinde çerÀà-ı óarem-i úurb-i İlÀhí
Buldı kevneyn øiyÀ pertev-i óüsniñle kemÀ-hí

85/a

ÕÀtí
Efendi

Ey ayaàıñ ùoprÀàı tÀc-ı ser-i ‘arş-ı berín
Óaøretiñle ùoúuz eflÀk üzre faòr eyler zemín

85/b

Tercí‘i Bend

Şehrí
Efendi

Ey nÀsiò-i óükm-i köhne-i edyÀn
V'ey dín-i cedídine viren şÀn

87/a

Tercí‘i Bend

Dervíş
Faãíó

Ey pÀdşeh-i serír-i lev-lÀk
V'ey naúş-ı te‘ÀlÀ tÀc-ı eflÀk

88/b

Terkíb
-i Bend

Fevrí
Efendi

Ey Rasÿl-i ÒüdÀ-yı celle celÀl
V'ey Nebiyy-i mehín ü müte‘Àl

90/a

Terkíb
-i Bend
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LÀm
Elif

19
3
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4
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Dervíş
Faãíó

Ey mihr-i sipihr-i Àferíniş
V'ey nÿr-ı dü çeşm-i ehl-i bíniş

94/b

Terkíb
-i Bend

Dervíş Şíríi Gülşení

Urdı nevbet ãubó-dem Keyòüsr-i òÀver-i zemín
Híme-i zerrín sütÿnun úurdı çarò-ı çÀr-mín

95/b

Terkíb
-i Bend

Müseddesi Øamírí Ef.

Nice dökmeye gözüm yÀdıñ ile úanlı yÀşı
Nice Àçılmaya òÿn-cigeriñ tÀze yÀşı

96/a
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Müseddesi Şühÿdí Ef.

Ey der-i cÿdı ka‘betü'l-óÀcÀt
İşigi úıble-gÀh-ı mevcÿdÀt

97/a

(Tesdî
s
olmalı
)
Müsed
des

Müseddesi Feyøí-i
Kefeví
Müseddesi Úuʻûdî

Bulmaú istersen eger menziliñe taóúíúe yol
Ma‘rifet rÀhında ol-gıl pír ü ehl-i vuãÿl

97/b

Müsed
des

ŞÀh-ı ıúlìm-i risÀlet dürr-i muèazzÀm pÀdişÀh
NÀzenìn Rabb-i èizzet bende-i òÀãã-ı İlÀh

98/b

Müsed
des

Taòmìs-i
NÀlì Efendi
áazel-i
Ömer
Taòmìs-i
Cevrì
áazel-i
NÀdirì.
Taòmìs-i
äÀdıú
áazel-i
Lüùfì
lisÀn-ı
ÇÀàùÀyì
Muòamme
s-i Mürìd
Oàlu
Ve Lehü

Saña ey şÀh-ı rusül uymayanıñ bitmez işi
[E]bÿ Leheb gibi anıñ Tebbet olur serzenişi

99/a

Taòmì
s

Ey cemÀlìñ şemè-i bezm-ÀrÀ-yı úurb-ı kirdgÀr
Ve’y cebìniñ òalvet-i òÀãã-ı viãÀle nÿr-ı yÀr

100/a

Taòmì
s

Ve'ø-øuhÀ tefsìri mihr-i èarıø tÀbı[n]dÀdur
Sÿre-i kevåer óadìå laèl-i sìrÀbı[n]dÀdur

100/b

Taòmì
s

RabbenÀ ol yüz-i şemsiñe úurbÀn olayım
Gül-i ruòsÀr-ı úamereyniñe úurbÀn olayım

101/a

Muha
mmes

Ol nebiler şehi sulùanına úurbÀn olayım
TÀ ki lev lÀk oúunan şÀnına úurbÀn olayım

102/a

Muha
mmes

Ve Lehü

Niçe bir hicriñle böyle perìşÀn olayım
Niçe niçe yanayın hicr odına úÀn olayım

103/a

Muha
mmes

Muòamme
s-i äÀdıú
Efendi
Şuhÿdì EşŞeyòü'lÓalvetì
MünferidÀ
t Feyôì-i
Kefevì
Úıùèa-i
MuãùafÀ
Ef.
VÀn Úulı
Mehmd

Çeküb iklim-i èaliyyene tÿà-ı şÀhı àörsünler
Úurar èarş-i muèallÀ üstine òaràÀhì àörsünler

103/b

Muha
mmes

CÀnıña yoú yire iderseñ cefÀ
èÁlem-i fÀniden umarsıñ vefÀ

104/a

Murab
ba’

ÔÀhir ü bÀùın vücÿdıñ àülistÀnıñ rÿz u şeb
Cuy-ı şerèi Aómed-i muótÀrdan úıl ÀbdÀr

104/b

Çeşm-i mÀ zÀàa'l-baãar ol yüzi nur
Burc-ı èizzet ol saèÀdet aòterì

105/a

Muúa
ùùaèÀ
t
Úıùèa

Budur Àyìn-i èArab bir úavmiñ olsa seyyìdi
Áz olur kim úabri üzere bende ÀzÀd olmaya

105/b

Úıùèa

Rıfúı
Efendi

MÀbeyn-i úabr ü minberidir ravøa-i èadn
Oldı fenÀ-i feyøiñe enver óarem

105/b

ÚıtèÀ
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Naóìfì
Efendi

áedÀ-yı bì-ser ü sÀmÀn-zÀy-ı Óabìb-i ÒudÀ
Teraóóum it ki bize pÀdişÀhımız sensin

105/b

ÚıtèÀ

Naóifì

Ey gevher-i pÀk-i ãadef-i ãıdú u ãafÀ
ÁrÀyiş-i tÀc-ı ser erbÀb-ı vefÀ

105/b

RubÀ
(Elif)

SüleymÀn
Beg velehü

Ey Àyine-i cemÀl-i pÀk-i MevlÀ
Ve'y õÀtı olan bÀèiå-i òalú-ı eşyÀ

106/a

RubÀè
î

Ve Lehü

Ey taòt-ı nübüvvetde şeh-i bì-hemtÀ
Ve'y mülk-i şerièatde óükÿmet-fermÀ

106/a

RubÀè
î

Ve Lehü

Ey ãadr-ı şerìfi maòzen-i sırr-i ÒudÀ
Ve'y rÿyı olan nÿrda arø u semÀ

106/a

RubÀè
î

Naôìm Ve
lehÿ

Ey bÀr-gehi kehf-i emÀn øuèafÀ
CÀn u dilim olsun reh-i èaşúında fedÀ

106/a

RubÀè
î

BahÀüddìn
Ve Lehÿ

SelÀm èalÀ òÀtemi'l-enbiyÀ
Resÿlen baãìren sirÀcen münìrÀ

106/a

RubÀè
î

ÕÀtıñdır olan òilúat-i eşyÀya sebeb
EflÀk u meh ü mihr ü åüreyyÀya sebeb

106/a

Óarfü'l
-bÀ

Fuøÿlì Ve
Lehÿ

Ey èakde-güşÀ-yı èAcem ü Türk ü èArab
Ressam-ı rüsÿm-ı faøl-ı ÀåÀr-ı edeb

106/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey ãÀóib-i mièrÀc-ı Óabìb VehhÀb
HÀdì-i sübül-i şÀh-ı Rusül-i èarş-i cenÀb

106/b

Beà

Ey ôÀtı olan óabìb-i Rabb-ı èizzet
Ve’y èÀmme-i cihÀniyÀn-ı raómet

106/b

Naóìfì Ve
Lehu

Maúãÿduñ ise dünyede kesb-i óasenÀt
ŞÀh-ı Rusül'e durma ãalavÀt eyle ãalÀt

106/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey bÀrgehì melce’-i erbÀb-ı necÀt
Ve’y òÀk-i deri kühl-i dil ü cÀn èusÀt

106/b

*Beg

Ey òilúat-i eşyÀya ôuhÿrıñ bÀèiå
İcÀd-ı mükevvenÀta nÿrıñ bÀèiå

106/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey òilúat-i eşyÀya vücÿdıñ bÀèiå
BaòşÀyiş-i her bì-kese cÿdıñ baèiå

106/b

Beg *

Ey nÿr-ı ÒudÀ o şeb ki etdiñ mièrÀc
Heb cümle enbiyÀya oldıñ sertÀc

107/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey şÀh-ı Rusül òüsrev-i ãaóib-i mièrÀc
DünyÀda ve èuúbÀda seniñ taòt ile tÀc

107/a

Fuøÿlì

Ey zikr-i lebiñ nÀsiò-i enfÀs-ı Mesìó
Nuùúın ana fuãó kelimÀtında faãió

107/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey her dü ruòı tÀze àül-i gülşen-i rÿó
SevdÀñla murà-ı dilim olsun mecrÿó

107/a

Beà Ve
Lehu

ÕÀtıñdır olan eyÀ óabìb-i fettÀó
FÀnÿs-ı cihÀn içre münevvir miãbÀó

107/a

Ey nuùúı rehÀken èaõÀb-ı düzaò
Ve’y dÀfièi derd-i ıøùırÀb-ı düzaò

107/a

????Beà

Beà
Óarfü’l-Òı
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Naôìm Ve
Lehu

Ey hÀdì-i ins ü melek ve mÿr u melaò
Luùf-ı àaøabıñ mihriyle mÀnend-i òic

107/b

Beà

Ey õÀtì olan maôhar-ı elùÀf-ı Vedÿd
Óaúúıyyetiñe cümle şu’ÿnÀt şühÿd

107/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey pÀdşeh-i kişver-i irşÀd meded
FeryÀd-res ol bendeñe feryÀd meded

107/b

Beà

Ey kÀm-ı dile şeker-àüftÀrı leõìõ
èUşşÀúına ey luùfla her kÀri leõìõ

107/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey şerbet-i derdin dile dermÀndan eleõõ
Hecriñ àamı ãad vuãlat-ı cÀnÀndan eleõõ

107/b

Beà

Olmış o cebìnile o rÿy-ı enver
Òurşìd-i øiyÀ-baòş-ı ãabÀh-ı maóşer

Naòifì Ve
Lehu

Şevúıñ baña ser-mÀye-i cemèiyettdir
EvãÀf-ı şerìfiñ sebeb-i rifèatdir

108/a

Beà Ve
Lehu

Rÿyıñdır iden kevn ü mekânı tenvir
Zülfüñdür iden dimÀà-ı cÀnı taèùìr

108/a

Beà Ve
Lehu

Ey maúãad-ı aúãÀ-yı beni nevèi beşer
Ve’y õÀtı olan luùf-ı ÒudÀya maôhar

108/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey õÀt-ı şerìfiñde maôÀhir ôÀhir
RuòsÀrıña ser cümle menÀôir nÀôir

108/a

Beà

Óaúúìyyetiñe cÀnla iúrÀr ideriz
İúrÀr-ile úalbi pür-envÀr ideriz

108/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey faòr-i cihÀn olmadım irşÀd henüz
èİãyÀnla kÀm dilim ifsÀd henüz

108/a

Beà

Ey õÀtì olan müderris her bì-kes
Hep itmededir şefaèÀtiñ cümle heves

108/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey úulzüm-i úadriñde felekler keff-i òas
Ve’y sÀóe-i şÀnıñda zemin-gerdÀ òas

108/b

Beà

Luùfıñdır olan òalúa amÀn Àteş
Ebr-i keremiñ Àb-feşÀn-ı Àteş

108/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey şÀh-ı süvÀr-ı Medenì faòr-i Úureyş
SulùÀn-ı ôafer-òayl şeh-i nuãret-i ceyş

108/b

Beà

Luùfıñdır iden çün ehl-i èisyÀnı òalÀã
Eyler keremiñ sezÀ-yı nìrÀnı òalÀã

108/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey ãadr-ı nişin óarìm-i òÀããu'l-òÀã
DeràÀhı èuãÀt-ı ümeme cÀy-ı òalÀã

108/b

Beà Ve
Lehu

Luùfıñdır iden bì ser ü sÀmÀnı òalÀã
Cÿdıñdır iden kÀsib óırmÀnı òalÀå

109/a

Beà

Çün kÀr-ı şefaèÀt saña oldı tefvìø
èÁsìye óimÀyet saña oldı tefvìø

109/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey serv-i irem àülşen ü Firdevs-i riyÀø
Kevåer-i çemen èizzetiñe Àb-ı óıyÀø

109/a
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Beà

Ebrÿlarıdır besmele-èirÀb ol òaùù
ÒÀl-i siyehi o muãóaf-ı hüsne nüúaù

109/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey bezm-i àamı reşk ùarab-àÀh neşÀù
èAyyÀş mey-i miónetine èÀşk-ı bisÀù

109/a

Beà

NaèÀtıñla gönül olmada canÀ mahfÿô
Şekkerden olır ùÿùì àuyÀ maóõÿõ

109/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey cÀn u dilim derd-i àamıñdan maóõÿõ
Olmak reh-i èaşúıñda ezelden melóuõ

109/a

Beà

Ey óüsni olan kemÀl ãunèı-i sÀnìè
Ve’y èÀmmeye vücÿd-ı pÀúi nÀfìè

109/a

Fuøÿlì Ve
Lehu

Ey vaãf-ı cemÀliñe taóayyür mÀniè
Virmiş saña iåbÀt-ı kemÀliñ äÀniè

109/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey nÿr-ı ilÀhìye cemÀliñ maùlaè
RuòsÀrıña òurşìd-i melÀóat bürúÀè

109/b

Naôìm

Ey neràisiniñ vÀlehi kuòl-i mÀ-zÀà
áülzÀr-ı åenÀsında le-èumruke àül-i bÀà

109/b

Beg Ve
Lehu

Ben èışú-ı maóabbetiñden olmam fÀrìà
Her demde taóiyyÀtıñdan olmam fÀrìà

109/b

Beg

Cürm ü àüneh òalú-ı recÀña mevúÿf
Bir kerre niàÀh-ı ÀşinÀña mevúÿf

109/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey şÀh-ı keremkÀr u keåirü'l-elùÀf
FermÀn-ı şerièatiñ revÀn-ı úÀf-be-úÀf

109/b

Beg

İnsÀn u melek óüsniñe cÀnÀ èÀşıú
Olmuş o cemÀle cümle dünyÀ èÀşıú

110/a

Naòifì Ve
Lehu

Ey hem-güõeriñ hem-ser-i úaãr-ı ÀfÀú
Òak-ı úademiñ sürme-i çeşm-i uşşÀú

110/a

Naòifì Ve
Lehu

Eylersen eàer kim ùaleb-i Raómet-i Óaúú
Olmaú ise maúãÿdıñ o luùfa elyÀú

110/a

Naòifì Ve
Lehu

Ey pÀdşah-ı mesned-i mülk-i taóúìú
Maóbÿb-ı ilÀhì ve ÓudÀvend-i şefìú

110/a

Dede
èÖmer
Rÿşenì
Nesìmì Ve
Lehu

Sevmişdim men seni ey nÿr-ı pÀk
CÀn u dilden diyüben rÿhì fedÀk

110/a

Ve'ô-ôuóÀnıñ ÀftÀbıdır yüziñ
CÀmièül-óüsniñ kitÀbıdır yüziñ

110/a

Dede Ömer
Rÿşen

Aómed-i MuòtÀrdır adıñ seniñ
Hemdem aòyÀrdır adıñ seniñ

110/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey şÀh-ı resul òayl-i serìr-i levlÀk
Maóbÿb-ı óarìm-i óarem Ìzed-i pÀk

110/b

Beg Ve
Lehu

Ey õÀtı olan maøhar-ı sırr-ı levlÀú
ŞÀnıñda buyurdı Óaúú ve mÀ erselnÀk

110/b

Beg Ve
Lehu

Ey maôhar olan cemÀline MevlÀnıñ
Ve'y bÀèiå olan ôuhÿrına eşyÀñıñ

110/b
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Dede Ömer
Rÿşenì

YÀ Nebì sensin çü ser tÀ pÀ àüzel
Kim ola kim dimeye saña àüzel

110/b

èAzmìzÀde
ÓÀletì
Naóìfì Ve
Lehu

Ey bÀèiå-i óalú-ı kevn olan õÀt-ı cemìl
Ve'y her süòeni şifÀ-yı ãad-cÀn-ı èalìl

110/b

HicrÀnıñ ile itme beni zÀr u melÿl
Bulsun dil-i nÀ-murÀd maúãuda vüãÿl

110/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey muèciz-i kÀ'inÀt ve'y faòr-i Rusül
ŞÀhen-şeh-i enbiyÀ-i hÀdì-i sübül

111/a

Beg Ve
Lehu

Ey lebleriñ àül-àonce-i àülzÀr-i viãÀl
Ve'y úaddi sehì serv-i çemen-zÀr-ı viãÀl

111/a

Beg Ve
Lehu

Ey bülbül-i pür-nevÀ-yı àülzÀr-ı viãÀl
Ve'y ùÿùì-i òoş-edÀ-yı mir'Àt-ı cemÀl

111/a

Şehrì Ve
Lehu

Şehrì sebeb-i òilúatinì derrÀk ol
Endìşe-i dünyÀ-i denìden pÀk ol

111/a

Beg

Ey mihr-i nübüvvetle vücÿd-ı maòtÿm
ÔÀtıñdadır esrÀr-ı ilÀhì mektÿm

111/a

Beg Ve
Lehu

Ben mürtekib-i maèÀãi u ùuàyÀnım
Ben àerçi sezÀ-yı Àteş-i nìrÀnım

111/a

Naóìfì Ve
Lehu

Ben àerçi ki mÀnend-i òas ü òÀşÀkım
Bir zerre-i nÀçiz ü kemine òÀkim

111/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey seyyìd-i kevneyn olan sulùÀnım
ÚurbÀn olsun yoluna bÀşım cÀnım

111/b

Beg Ve
Lehu

Ey òaùù-ı ruh-i sebze-i àülzÀr-ı naèìm
Ey ruòleri àülberk çemenzÀr-ı naèìm

111/b

Beg

Bì-şübhe olan óabìb-i RaómÀn sensin
Bì-şübhe olan baèiå-i àufrÀn sensin

111/b

Beg Ve
Lehu

ÕÀtıñdırır ey baór-ı kemÀl ü èirfÀn
YektÀ àüher-i ãadefce-i kevn ü mekÀn

111/b

Naóìfì Ve
Lehu

èAşúıñ àamı dÀrÿ-yı dil-cÀn olsun
Derdiñ baña ser-mÀye-i dermÀn olsun

111/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey mihr-i münìr-i felek kün-fe-yekÿn
MÀh-ı nev ebrÿña didim sÿre-i Nÿn

112/a

Beg

Çün õÀt-ı şerìfiñdir olan maôhar-ı hÿ
Mir'Àt-ı cemÀliñdir olan maôhar-ı hÿ

112/a

Naôìm Ve
Lehu

Ey şems-i øuóa õerre-i èaşúında àirü
ÓamyÀze-keş sÀàar-ı mihrin meh-nev

112/a

Beg

Rÿz-ı maóşer meded dil-i zÀre
Úıl şefaèÀt bu èabd-i nÀçÀre

112/a

Beg Ve
Lehu

Ey me´òaõ-ı àül baña şefaèÀt eyle
Ben èÀãì vü nÀçÀrı óimÀyet eyle

112/a

Beg Ve
Lehu

Ey nÿr-ı òudÀbendeñi mesrÿr eyle
Maúbul idüb saèyimi meşkÿr eyle

112/a
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Óarfü'l
-LÀm

Óarfü'l
-Mìm

Óarfü'
n-Nÿn

Óarfu'l
-VÀv

Óarfü'l
-He
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Beg Ve
Lehu

Ey ÕÀt-ı şerìfi maôhar-ı nÿr-ı İlÀh
Ve'y şerbet-i luùfı dÀfìè-i derd-i günÀh

112/a
b

Dede Ömer
Rÿşenì

YÀ Nebì ögdi nebìde Óaúú seni
Nice ögebile miskin Rÿşenì

112/b

Beg Ve
Lehu

Dil mest-i mey-i cÀm-ı maóabbet oldı
Bir cürèÀsı biñ neşveè-i óikmet oldı

112/b

Beg Ve
Lehu

Ey óÿr ãıfat dil saña meftÿn oldı
Hecr-i leb-i lÀèliñle ciàer-òÿn oldı

112/b

Beg Ve
Lehu

áördükde reòiñ mihr-i óicÀba düşdi
Zülfiñ àörücek mÀh niúÀba düşdi

112/b

Naôìm Ve
Lehu

Ey Seyyid-i kevneyn Resul-i Úureşì
DergÀhıña bir bende BilÀl-i Habeşì

112/b

èÁlì

Ey ãadr-ı dìvÀn-ı Rüsul ey şemèi-i cemè-i enbiyÀ
Òurşìd-i burc-ı salùanat sulùÀn-ı taòt-ı kibriyÀ

112/b

ÓÀletì Ve
Lehu

äaçların ve'l-leyl alnıñ ve'ø-øuóÀ
Bendeniñ virdi budur ãubó u mesÀ

113/a

Fevrì Ve
Lehu

Öñüne düşdiler òayl-ı Rusül èizz ü saèÀdetle
áetürdiler seni şehr-i vücÿda pÀdşÀh-ÀsÀ

113/a

Naôìm Ve
Lehu

Daòì nÀ-bud u nÀ-peydÀ iken dünyÀ ve mÀ-fihÀ
Sen olmışdıñ nübüvvet kişverinde òüsrev-i
yektÀ
KÀèbe-i kÿyıñda saèy itse ãÀfÀya n'ola aã
Ey imÀm-ı dìn ruòun úıble-i kÀşıñdır aña
miórÀb
GünÀhım çoú ey şÀh-ı melik-i hidÀyet
EmÀn el-emÀn el-emÀn úıl şefaèÀt

113/a

Rÿşenì
Emrì
Lehu

Ve

Nesìmì Ve
Lehu

Óarfü'l
-YÀ

Müfre.
( Elif)

113/a

Bâ

113/a

TÀ

Seni Óaúú eylemiş ey verd-i bì-òazÀn-ı óudÿå
Çemen ùırÀz úadem-i zìb àülistÀn-i óudÿå

113/a

æÀ

ŞefaèÀt ey òidìv-i taòt-ı mièrÀc
Ki sulùÀn u àedÀ hep saña muótÀc

113/a

Cìm

Ümìd bÿy-ı mihrin ideliden hümÀy-ı rÿó
BìmÀr-ı èaşúa derd-i àamıñdır àıdÀ-yı rÿó

113/a

ÓÀ

CemÀl-i pÀkiñe baúsun-mı cism-i her küstÀò
Seni ne veçhile seyr eylesün naôar-ı küstÀò

113/a

Òı

CÀnım fedÀ rÿy-ı Muóammed
áöñlüm àubÀr-ı kÿy-ı Muóammed

113/a

DÀl

YÀ ResullÀh n'ola àelse baña derdiñ leõìõ
SÀ'ile-i lÀbüdd àelür iósÀnı cev-i mürddeñ leõìõ

113/b

ÕÀl

Úoma àÀfil oluben kÀfile-i Aómedi kim
Úatırın güzelini Óaúú yarın ehline úatar

113/b

RÀ

áüllÀb-ı òÀããadır kim KerbelÀda óÀãıl olmuşdır
èAraúdır meh-cebìn MuãùafÀdan nÀzil olmuşdır

113/b

Sure-i Şems ve'ø-øuóÀ bugün veçhindedir
Áyet ve'l-leyli iõÀ yaàşÀ iki zülfiñdedir

113/b
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Naôìm Ve
Lehu

ÔÀtıñı her encümene eyledi Óaúú ãadr-ı ãüdÿr
Cilveàehiñ èarş-ı berìn bezm-àehiñ èÀlem-ı nÿr

113/b

ÓÀletì

DaèimÀ şerè-i MuãùafÀ ile ileyüz
Bir ùarìk içre reh-nümÀ ileyüz

113/b

Naôìm Ve
Lehu

Yusÿfı meftÿn ider olsa úÀddìn cilve-rìz
Mıãr-ı dü èalemde Óaúú õÀtıñı itmiş èazìz

113/b

Ey úaùÀr-ı kÀr-bÀr ümmete feryÀd-res
Maómilinde ãÿr-ı İsrÀfil mÀnend-i ceres

113/b

Sìn

Ey òüsrev-i yeàÀne-i kürsi-nişìn-i èarş
DergÀhıña [i]stebrak sündüs bisÀù-ı ferş

113/b

Şın

Ey yemm-i èaşúına Rüsul-èàavvÀã
Felek-rÀn muóìù-i òÀããü'l-òÀã

114/a

äÀd

Cevher-i õÀtıñla èalem bir èarø
Áferìnişden vücÿduñdır àaraø

114/a

ØÀd

N'ola ey Óabìb-i ÒudÀ muóabbetiñ-ile itse dil
iòtilÀù
Ezel eyledim daòì nÀr-ı èaşúıña cÀn-zÀrımı
irùibÀù
CÀnda olsa n'ola derdiñ maófÿô
Dil-i èuşşÀú àammıñdan maóôÿô

114/a

Ùı

114/a

Ôı

TÀ ãabÀó-ı óaşre dek virse n'ola ÀfÀúa lemè
Oldı õÀtıñ enbiyÀ ü mürselìne şemè-i cemè

114/a

èAyın

Ey serÀ perdesine fetó-i èilm-i nuãret-i tÿà
Meh-çe-i bÀrgehì çeşm-i meh ü mihre fürÿà

114/a

áayın

ÕÀt-ı şerìf-i eşrefiñ maùlaè-ı neyyìr-şeref
Ùabè-ı kerem-i ekremiñ baór-ı muóìù-i men
èaref
ÕÀtıñı rÿz-ı ezel ey şeh-i mülk-i taóúìú
Biñ dil ü cÀnla ins ü melek etdi taãdìú

114/a

Fe

114/a

ÚÀf

Óayretì

Pertev-i nÿr-ı ÒudÀdir èışú-ı p
Yaèni sırr-ı Muãùafadır èışú-ı pÀk

114/a

Kef

Naôìm Ve
Lehu

Vücÿda àelmedin ketm-i èademden èalem ü
eflÀk
Sen olmuşdıñ le-èumruke óilèatiyle maôhar-ı
levlÀk
Ey zülÀl meşrebiñden nice cÿy-ı sel-sebìl
Áteş-i èaşú-ı cemÀliñde semender Cebra'ìl

114/a

èAbdü'lmecìd
Ve Lehu
Yümnì Ve
Lehu

Úaşlarıñ úavs-ı úÿzaòdır ey Óabìbi lÀ-yezÀl
Yìr ü àök arø u semÀda saña yoúdır hiç miåÀl

114/b

Geç úamÿdan ey àöñül faøl-ı ÒudÀyı àözleàil
Şol óabìbu'llÀh Muóammed MuãùafÀyı àözleàil

114/b

èÁşıú Ve
Lehu

Rÿz-ı ezelde ÀşinÀ olan saèid-i pür-kemÀl
Rÿh-ı Resÿle rÿz u şeb ider ãalÀtı bì-melÀl

114/b

Naôìm Ve
Lehu

NihÀn iken dü-cihÀn oldıñ ey mìr-i be-nÀm
Nedìm bÀrıña õü'l-celÀli ve'l-ikrÀm

114/b

Maènisalı
Meómed
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114/b

Ze

Lâm

Mim

33
6
33
7
33
8
33
9

Yaúìn Ve
Lehu

Fevz-i necÀtı rÀàıb olanlardan ümmetim
AãhÀbımı ayırmayalar benden ümmetim

114/b

Nesìmì Ve
Lehu

Yüziñ muãóafdır ey óÿrì yañaàıñ kÀf ve'l-Kur'Àn
Budur Óaúúdan gelen ÙahÀ budur YÀsìn ve'lKur'Àn
Ey vücÿdıñ naòl-ı bì-mÀnend nüzhet-gÀh-ı dìn
Bülbül-i şeydÀ àül-i ruósÀrıña Rÿóü'l-emìn

114/b

114/b
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Nedìm

ÇerÀà-ı hüdÀ óabìb-i ÒudÀ nebì-i saòì Resul-i
àüzìn
Şeh-i dü-serÀ penÀh-ı rusül şefìè-i ümem
Muóammed Emìn
Rÿó-ı pÀk-i MuãùafÀyı her kim eyler arzÿ
Her nefes itsün ãalÀt u selÀmı rÿ-be-rÿ

115/a

VÀv

Ümìd oldır olam ÀzÀdegÀndan yÀ ResÿlallÀh
Reh-i èaşúıñda àeçdim bÀş u cÀndan yÀ
ResÿlallÀh
MuãùafÀnıñ ùariúini ùut ãıdúla
Ol ùarìú seni iledür menzile

115/a

He

Naôìm

YÀ ResÿlallÀh senden àayrı yoúdur kimsesi
Sen òalÀã it nefã ü şeytÀndan Naôìm-i bì-kesi

115/a

Rÿóì Ve
Lehu

Saèat àününde úum diyicek sen úayır bizi
YÀ eşrefe'l-beriyye yÀ seyyide'l-verÀ

115/a

Fuøÿlì Ve
Lehu

Fuøÿlì dime yetmek menzil-i maúãuda müşkildir
Dutan dÀmÀn-ı şerèi Aómed-ı muótÀr yitmez mi

115/a

YaóyÀ Ve
Lehu

Şems-i burcu's-saèÀdeti'l-èuômÀ
Bedr-i evci's-siyÀdeti'l-kübrÀ

115/a

NÀdirì
Naôìm Ve
Lehu

Naôìm
Úayàusuz
Ve Lehu
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Nun

114/b

115/a
YÀ

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ’NİN LÜTFİYYE ADLI ESERİNDE
DEĞERLER-ERDEMLER ve EĞİTSEL ÖĞÜTLER
Doç. Dr. Ömer İNCE
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
İzmir-Türkiye
e mail: omer.ince@deu.edu.tr, Orcid ID: 0000-0002-1579-3141
1.Giriş:
XVIII. asrın tanınmış divan şairlerinden olan Sünbülzâde Vehbî’nin
(1719?-1809) asıl adı Mehmed olup Maraş’ta doğmuştur. Maraş’ta
Sünbülzâdeler lakabıyla tanınan ulema bir aileye mensuptur. Babası şair
Reşid Efendi (bazı kaynaklarda Râşid Efendi) ve dedesi Maraş müftüsü
olan Mehmed Efendi’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
eserlerinden 1131’den (1719) önce doğduğu kabul edilmektedir. Şairliği
yanında iyi derecede Arapça ve Farsça bilgisiyle inşaya olan yeteneği
anlaşılınca Yenişehirli Osman ve Reisülküttab İsmail efendilerin
himayesiyle hâcegan rütbesini aldı. Mühimme yazıcılığı ve muhtelif
yerlerde kadılık yaptı.
Dîvân'ını takdim ettiği Padişah III. Selim tarafından Vehbî, önce
Manisa’ya daha sonra da Siroz’a kadı olarak atandı. Sünbülzâde Vehbî'nin
son görevleri ise Manastır ve Bolu kadılıklarıdır. Bolu’daki görevinden
sonra İstanbul’a döner. 14 Rebiülevvel 1224 / 29 Nisan 1809 ’da vefat
eder.
Sünbülzâde Vehbi'nin lâubali ve ahlak dışı eserler yazdığı
belirtilmekteyse de bunların pek azı günümüze ulaşmıştır. Vehbi'nin
şiirleri söz sanatlarının zenginliği bakımından önemlidir. Hayatı hakkında
birçok bilgi de özellikle kasidelerinden çıkarılmaktadır. Ayrıca şiirleri
mahalli kelime ve deyişler açısından çok zengin olup şiirlerinde Nedim ve
Sabit etkisinde kaldığı düşünülür.
Vehbî'nin eserleri şunlardır:
Dîvân: 1205(1790-91), Lutfiyye 1205( 1290-91), Tuhfe-i Vehbî,
Nuhbe-i Vehbî (1214/1799-1800), Şevk-engîz (1869’da basılmıştır.),
Münşe'ât (Eser bir yangında yandığı için yok olmuştur.)
1. Dîvân: 1205(1790-91) yılında tamamlanıp III. Selim’e sunulan
Dîvân'ın 20 yazma nüshası vardır. Matbu nüshada, bazı gazel ve tarihlerle
III. Selîm için yazılan 15 kaside bulunmamaktadır (Akün 1979: 241).
Dîvân'da, 52 kaside, 8 tahmis, 1 terkib-i bend, 41 kıta, 2 nazm, 271 gazel,
1 müstezat ve 32 müfret bulunmaktadır. Ayrıca başında Arapça kasideler
ve Farsça Dîvânçe mevcuttur. Dîvân'ın tenkitli metni doktora tezi olarak
hazırlanmış (Beyzadeoğlu 1985), e-kitap olarak da yayımlanmıştır
(Yenikale 2012).
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2. Lutfiyye: Vehbî’nin oğlu Lutfullah’a öğüt vermek amacıyla, mesnevi
şeklinde kaleme aldığı bir nasihatnâmedir. Eser 1181 beyittir. Vehbî’nin
mesnevisini 1205/1790-91’de oğlu Lutfullah’a hasta yatağında iken bir
haftada yazdığı rivayet edilir. Lutfiyye’de 91 başlık altında, toplum içinde
olması gereken davranışlar, ahlak kuralları, çeşitli ilimler ve meslek ve eş
seçimi vb. konular ele alınmış ve bu konularda oğlu Lütfullah'ın şahsında
öğütler verilmiştir. Vehbî, kabul etmese de Lutfiyye’yi yazarken
kendisinden yüz yıl evvel yazılmış Nâbî’nin Hayriyyesi’nden
etkilenmiştir. Eser yayımlanmıştır (Beyzadeoğlu 2011: 26; Alıcı Tanıdır
2011).
3. Tuhfe-i Vehbî: Sünbülzâde Vehbî’nin elçi olarak gittiği İran’dan
dönüşünde düzenlediği Farsça-Türkçe bir lügattır. Eser devrin medrese ve
rüşdiyelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
4. Nuhbe-i Vehbî: Şairin, Tuhfe’nin gördüğü büyük rağbetten cesaret
alarak 1214/1799-1800’de III. Selim’e ithafen kaleme aldığı ArapçaTürkçe manzum bir lugattır.
5. Şevk-engîz: Kadın ve erkeğin vücut güzelliklerini ve ten hazlarını
anlatan münazara tarzında yazılmış bir mesnevidir. 779 beyitlik bu eser,
kötü huyların terk edilmesi ve ilahi aşka yönelme düşüncesiyle sona erer.
6. Münşe'ât: Eser bir yangında yanıp yok olmuştur. Eserin içindeki 7
parça inşa, Dîvân'ın sonunda, bazı parçaları da mecmualarda yer
almaktadır.
2.Yöntem:
Yapılan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye adlı eseri değerler ve eğitsel
ögeler açısından incelenmiştir. Araştırmada hedeflenen amaç, belirli bir
konuya ilişkin derinlemesine araştırma yapmak ve sonuçları ortaya
çıkarmaktır. Bir duruma ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla araştırılır
ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri
üzerine odaklanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 83). Bu çalışmada
verilerin analizi sürecinde doküman analizine başvurulmuştur. Doküman
analizi, araştırılması amaçlanan olgu veya olgular hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin incelenmesini kapsar (Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s.
217).
2.1.Veri Toplama Araçları:
Veri kaynağı olarak Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye adlı eseri
kullanılmıştır.
2.2.Verilerin Toplanması:
Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye adlı eseri MEB tarafından kabul edilen
değerler ve eğitsel öğütler açısından incelenip analiz edilerek eserde tespit
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edilen değerler ve eğitsel öğütlere yönelik veriler doküman analizi yöntemi
kullanılarak incelenmiş ve yorumlanmıştır.
2.3.Verilerin Analizi:
Bu araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz kullanılarak
incelenmiştir. Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler daha önceden
belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç elde
edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde ortaya koymaktır
(Yıldırım, ve Şimşek, 2013, s. 256). Bu bağlamda elde edilen veriler
sistematik ve açık bir biçimde betimlenmiş, yorumlanmış ve neden-sonuç
çerçevesinde sonuçlar elde edilmiştir.
3.Bulgular:
Toplumların milli hafızalarında korudukları geçmişten gelen ve zaman
içerisinde az çok değişerek devam eden ortak toplumsal değerleri vardır.
Toplumları bu değerlerle milli ülküler etrafında birleştirerek millet yapan
bu temel unsurlar somut olarak yazılı belgeler halinde ve somut olamayan
ancak sözlü ifadeler ve davranış kalıbı olarak görülen bu değerler bütünü
toplumun kültürel birikimdir. Milletin ortak malı olan bu sosyal ekonomik
bilimsel ve kültürel miras milletin öz benliğidir. Genellikle sözlükler değer
kavramı için; Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve
bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü olarak
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük (2020).
Değerler bir taraftan milletin tarihi birikimini muhafaza ederken, bir
taraftan da gelecek kuşaklara milli kimliği aktarır.
Değer kavramının bir terim olarak sosyoloji, psikoloji, felsefe vb. gibi
muhtelif bilim dallarında az-çok farklı tanımları olsa da temelde aynı
anlamı ifade eder. Toplumsal geleceğimiz açısından yeni nesil yetiştirmek
her zaman önemli olmuştur. Milli değerlerin aktarılması ve davranışa
dönüştürülmesi önce aile ortamında, daha sonra da toplumsal eğitim
kurumları aracılığıyla olmuştur.
Bireyi eğitmeyi hedefleyen bu tür didaktik eserler edebiyatta; Farsça
adlandırma ile pendnâme veya Arapça adlandırma ile nasihatnâme olarak
adlandırılmıştır. Nasihat-nâmeler (pendnâmeler) genelde ahlâkî - didaktik
eserlerdir. Teorik söylemden ziyade ahlaka ve davranışın
içselleştirilmesine önem vermişlerdir. Toplumsal davranış kalıpları ve
değerler eğitimi yanında gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması veya
yapılmaması gereken davranışları da konu alan bu öğüt verici kitapların
hemen her yüzyılda değişen sosyo-kültürel şartlar doğrultusunda yeniden
yazılması gereğinin duyulduğu söylenebilir.
Toplumsal değerlerin aktarılmasında edebî eserler önemli bir araçtır.
Edebî eserler iyiyi, doğruyu estetik bir kaygı ile dolaylı olarak sunduğu
için etkili ve önemlidir. Pendnâme veya nasihatnâme adıyla bilinen bu tür
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kitaplar toplumlarda dürüst ve ahlâklı bireyleri yetiştirmeyi hedefler.
Nasihatnâmelerde bireyleri ilme teşvik edici sözler, tok gözlü olmanın
önemi, insanlara iyi davranma, güzel ahlak, sabır gibi konulara çokça yer
verilir. Klasik Türk edebiyatının edebi ürünleri arasında içerik ve anlatım
tekniği bakımından genç bireylerin ilgisini çekecek nitelikte bir eserdir. Bu
tür eserler doğrudan ve sadece genç bireyleri hedef alan, onlara kuru
öğütler veren edebi eserler olmayıp büyüklere de okuyup kendilerini eğitip
geliştirme imkânları sunarlar.
Türk edebiyatı tarihinde dînî, ahlâkî-didaktik karakterli eserlerin
başlangıcını on birinci yüzyıla kadar götürmek mümkündür. Türk
edebiyatında ilk eğitici ve öğretici eser, İslamiyet sonrası toplumda
görülmeye başlayan kültür değişimi, değişen sosyo-kültürel hayatın milli
bünyede meydana getireceği zararları sezen Yusuf Has Hacib tarafından
yazılmıştır. Kutadgu Bilig sonrasında başlayan süreçte Edib Ahmed
Yüknekî ‘Atabetü’l-Hakâyık, Hoca Ahmed Yesevî Hikmetlerini topladığı
Divân-ı Hikmet ile dönemlerinde geçerli bilgi ve değerlerle bireyleri
eğitmeyi hedeflemişlerdir.
Anadolu sahası Türk edebiyatında ilk nasihat-nâme örnekleri XIII.
yüzyılda Yûnus Emre’nin Risâletü’n-nushiyye’si ile görülmeye başlar.
Genel nitelikleri itibariyle pendnâmeler, sosyo-kültürel zemini İslama
dayanan toplumsal hayatın etik ve davranış formlarını yeni kuşaklara
kavratmak benimsetmek ve içselleştirip davranışa dönüştürmelerini
sağlamak için yazılmış didaktik eserlerdir. Mesnevi formunda yazılan,
tarihsel süreçte toplumsal zevkin imbiğinden süzülmüş bir dil ve üslup ile
yazılan, insanları eğlendirerek öğretme yaklaşımını benimsemiş bu tür
eserler hemen her kesim ve her yaş gurubundan insanın beğenisini kazanıp
ilgisini çekmiştir.
Pendnâme ve veya nasihatnâme adıyla bilinen bu tür kitaplar
toplumlarda dürüst ve ahlâklı bireyleri yetiştirmeyi hedefler. Toplumların
ortak değerleri çerçevesinde süregelen neslin devamı ve toplumun
devamlılığı noktasında istendik davranışları içselleştirmiş yeni nesiller
meydana getirebilmek için eğitici ve öğüt verici değişik türde eserlere
ihtiyaç vardır. Genellikle din eksenli toplumlarda semavî dinlerin ve ahlâk
felsefecilerinin ortaya koyduğu ilkeler bu tür eserlerin yazılmasına zemin
hazırlamıştır.
Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye adlı eseri de H1205 (1791) yılında oğlu
Lutfullah'a öğüt vermek, onu yaşayacağı çağa göre eğitmek için kaleme
aldığı pendnâme tarzında bir eserdir. Lutfiyye, nasihatnâme türü eserlerin
ortak özelliklerine sahip olduğu için Nabi'nin aynı türde yazılmış
Hayriyye'si ile konu tür ve şekil bakımından benzerlikler gösterir. Eserin
yazılma sebebi olarak; Vehbi’nin ihtiyarlıkta bir erkek çocuğa sahip
olmanın sevinciyle bu eseri hasta yatağında iken bir haftada kaleme aldığı
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rivayet edilir. Esasen Vehbî bu eserinde oğlunun şahsında genç kuşaklara
hitap etmiştir. Bu sebepledir ki Lutfiyye, medreselerde ve rüştiyelerde o
günün gençliğini eğitmek ve terbiye etmek maksadıyla okutulan bir kitap
olmuştur.
Vehbî’nin oğlu Lutfullah’a ve oğlunun şahsında genç kuşaklara öğüt
vermek amacıyla kaleme alınan Lutfiyye’de 91 başlık altında, toplum
içinde olması gereken davranışlar, ahlak kuralları, çeşitli ilimler ve meslek
ve eş seçimi vb. konular ele alınmış öğütler verilerek rehberlik yapılmıştır.
Eserde aktarılan değerler ve eğitsel ögeler genelde dönemin anlayış ve
geleneğine uygun olarak öncelikle dinî, ahlakî, sosyal, ilmî ve irfânî
değerlerdir. Bu değerler toplum beklentilerini karşılayan hususlar olduğu
için eserin ilgi alanı geniştir. Nasihatnâme türü eserlerin çoğu insanları
çeşitli bakımlardan eğitmek, topluma karşı sevgi, sorumluluk, saygı,
hoşgörü‐duyarlılık, özgüven, empati, adil olma, cesaret, liderlik, nazik
olmak, dostluk, yardımlaşma-dayanışma, temizlik, doğruluk-dürüstlük,
aile birliğine önem verme, bağımsız ve özgür düşünebilme, iyimserlik,
estetik duyguların geliştirilmesi, misafirperverlik, vatanseverlik, iyilik
yapmak, çalışkanlık, paylaşımcı olmak, şefkat-merhamet, selamlaşma,
alçakgönüllülük, kültürel mirasa sahip çıkma, fedakârlık gibi değerleri
kazandırabilmek için yazılmıştır.
Eğitim, bir ulusun varlığının devamı için bireylerin ulusal niteliklere
uygun şekilde yetiştirilmesidir. Bu sistemde ulusal menfaatler ve değerler
ön planda tutulmalıdır. Sosyal bir varlık olan insan yaşadığı toplumda
sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim sonucunda toplumsal değerler
ortaya çıkar. Değerler toplumsal hayatı düzenlemede etkin bir role sahiptir.
Toplumlar bu değerlerin her bireyde içselleştirilip davranışa dönmesi için
yoğun bir çaba gösterir. Karakter ve değerler eğitimi, genellikle dönemin
anlayış ve geleneğine uygun olarak öncelikle millî, dinî, ahlakî, sosyal,
ilmî ve irfânî değerlerdir.
Değerler eğitimi son dönemlerde üzerinde durulan ve önemi gittikçe
artan bir konudur. Kökleri geleneklerimiz ve dünümüz içinde, gövdesi ve
dalları bu köklerden beslenerek günümüze ve yarınlarımıza uzanmaktadır.
Bize özgü temel insani özelliklerimizi oluşturan milli değerlerimiz,
kuşaklarımıza tanıtılması ve öğretilmesi gereken bir husustur.
Nasihatnâme türü eserlerde yer alan bilgi ve öğütler, dün olduğu gibi
bugün de toplumsal hayatımızın insan ilişkilerinde karşılaşılan insani
sorunlarla başa çıkmada kişilere yol gösterici bir işleve sahiptir.
Sünbülzâde Vehbi’nin, eserinde aktardığı değerler ve eğitsel ögeler
genelde toplum beklentilerini karşılayan hususlar olduğu için eserin ilgi ve
etki alanı geniştir. Eserin takdiminde oğluna şöyle seslenir:
Anla kim bu yazılan güftân
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Ekseri tecrübemin asan
(( Ey Oğul sana) Yazılan bu sözleri anla ki (onların) çoğu tecrübemin
eserleridir.)
Gayriler böyle dekâyık yazamaz
Yazsa da 'asra muvafık yazamaz
( Başkaları böyle incelikler yazamaz; yazsa-lar bile-çağa uygun yazamaz!)
Fehm idüp kadrini vicdânunda
Hırz-ı cân eyleyesin yanunda
((Ey oğul! Yazdıklarımın) Kıymetini vicdanında düşün; yanında canın gibi
saklayasın!)
Sana bu pâk nasîhat benden
İsterüm tutmaga himmet senden
((Ey Oğul!) Sana bu temiz nasihat benden; Senden tutmak için gayret
isterim.)
Pendümi itme sakın mahv ü hebâ
Dime kim Iâf-i nasîhatçı baba
((Ey oğul!Öğüdümü sahın mahvedip heba etme! Nasihatçı baba lafı deme!)
Lutfiyye bir mesnevi olarak türün özelliklerini taşır. Eser kısa bir
tevhid/münacaat bölümünün arkasından oğluna hitap bölümüyle devam
eder. Bu bölümde samimi ifadelerle oğul sahibi olmaktan duyduğu
mutluluk ve oğluna karşı duyduğu sevgi ve muhabbeti anlatır.
Sünbülzâde Vehbi’nin oğluna ilk öğüdü her dönemin geçerli bilgi ve
donanımına sahip olması yönündedir.
3.1. Kutsal Olan İlmin Özellikleri Hakkında:
İlim kelimesi bilmek anlamına Arapça bir kelimedir. Bir şeyi gerçek
yönüyle anlama olarak kabul edilir. Türk dilinde aynı kökten türemiş âlim,
allâme, muallim, malumat gibi kelimeler bilgi anlamıyla bağlantılı olarak
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilginin kapsam alanının genişliği
düşünüldüğünde toplum açısından bilenlerin önem ve değeri daha iyi
anlaşılabilir. Toplum açısından önemli olan bilgi ihtiyaç duyulan bilgidir.
İslâmî dönem Türk edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan
Kutadgu Bilig toplumun ihtiyaç duyduğu bilgileri öğretmek için
yazılmıştır. İlim kelimesiyle eş anlamlı gibi kullanılan irfan kelimesi de
bilme anlamına bir kelime olmakla birlikte iki kelimenin en önemli farkları
bilginin kaynağı yanında bu bilginin elde edilme yol ve yöntemindeki
farktır. Kısaca ilim/irfan arasındaki fark; ilim aktarım yoluyla canlı veya
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cansı bir kaynaktan bir vasıtayla elde edilirken, irfan süreçler içerisinde
kabiliyetle vasıtasız elde edilen bilme sezisine ve yetisine ulaşmak olarak
ifade edilebilir. İlim daha ziyade görünür olan fizik hayatı, irfan ise madde
ötesi manayı diğer bir deyişle metafizik olgularla ilgilenir (TDVİA. 19882013). Toplumda her iki bilme eylemi birlikte kabul görmüş, kişilerde
ilmin olup irfanın olmaması bir eksiklik olarak kabul edilmiştir.
44

'ilm-i 'irfan sebeb-i rif 'atdir
'Âlim olmak ne büyük devlettir

(Yükselrnenin sebebi ilirn ve irfandir, âlim olrnak ne büyük
devlettir.
'ilmin ihar idince Âdem

45

Oldı bi'l-cümle mela'ik mülzem
(Hz. Adern' in ilmi karşısında bütün melekler suskunlaştı.)
46

Enbiya varisi olrruş 'ulemâ
Anla kim bu ne verâset ne ğınâ
( Âlimler enbiya varisi olmuş, anla kim bu ne verâset ne ğınâ.)

50

'ilm ile sineni eyle mâlî
Saklasun mahzene herkes mâh
(Sineni ilimle doldur, bırak başkaları mal saklamakla uğraşın.)

62

'İlmin evsafına gayet yoktur
Ne kadar söylesem andan çokdur
(İlmin ozellikleri anlatilmakla bitmez, ne kadar soylesem fazlası

kalır.)
Sünbülzâde Vehbî ilmi bir değer olarak kabul eder. Kendi içinde
ilimleri irdeleyen Vehbî, faydalı ilimleri :
78

'ilm-i tefsîr ü ehâdîs ü usûl
Âdemi cennete eyler mevsûl
(Tefsir, hadis ve usuI ilmi insanı cennete ulaştırır.)

79

Fıkh ise bahr-i 'amîk-i 'irfan
Vardur anda güher-i bî-pâyân

(Fıkıh
denizidir.)

ise,

sayısız

miicevherlerin

484

bulundugu derin irfan

Türk kültüründe bilgiye ve bilgine her çağda büyük değer verilmiş ve
saygı duyulmuştur. İslam kültür ve öğretisinde de okuma, öğrenme ve
cehaletten kurtulma kişiden istenen ve beklenen bir sorumluluk olarak
görülür. Vehbî oğlunun şahsında idealize ettiği bireyin İslâmî ilim ve irfan
ile donanımlı olmasını ister. Bunun için genç bireye yararlı bilgileri
öğrenmesini tavsiye ve telkin eder. Toplumda bireylerin faydalı bilgilerle
donanmış olmasını isterken referans olarak ayet ve hadis gibi dînî
kaynakları kullanır.
3.2. Tıp, Hikmet, Mantık İlmi Hakkında:
İnsan “eşref-i mahlûkât” olarak dünyadaki en değerli varlıktır. Bunun
için uğraş alanı insanı yaşatmak olan tıp Lutfiyye’de faydalı ilimlerden biri
olarak kabul edilmiştir. İnsanın üstün niteliklerinden birisi aklı üretken
kullanma kabiliyeti olan düşüncesidir. Felsefe, geometri, kimya, simya,
muska, reml ve yıldız ilmini oğlu için yararsız; mantıkla uğraşmayı yararlı
bir ilim olarak aktaran Vehbî ilm-i hikmetin de öğrenilmesi yanında
tasavvufu da öğütler. Hikmet, genellikle içinde düşünülesi bir anlam
taşıyan boşa söylenmemiş söz olarak felsefi içeriği ve derinliği olan kelime
ve kavramlar için kullanılmıştır. Aynı kökten “Hakîm” Allahın
sıfatlarından biridir. Bir tasavvuf terimi olarak hikmet “en değerli varlıkları
en üstün bilgiyle bilmek” mânasına kullanılmıştır.
Tasavvufta daha çok kullanım alanına sahip olan hikmet kelimesi
Seyyid Şerîf el-Cürcânî tarafından “İnsanın gücü ölçüsünde nesnelerin
mahiyet ve hakikatlerini bilmesidir” şeklinde ifade edilmiştir. Cürcânî’ye
göre, “ilâhî hikmet” (el-hikmetü’l-ilâhiyye) beşerî güç ve iradenin
yönlendiremediği, kontrol edemediği, maddeden arınmış ontolojik
gerçekliğe sahip varlıkların durumlarını araştıran bir ilmin adı olup bu
tanımıyla metafizik disiplinini ifade etmektedir (TDVİA. 1988-2013).
İnsanlık tarıhinin her döneminde düşünürleri meşgul eden dinamik akıl ve
fikrin en temel konularından birisi olmuştur.
Beden ve ruh gibi iki yönü bulunan insanın bireysel ve toplumsal
yükümlülüklerini yerine getirebilmek için sağlıklı olması gerekir. İnsanlık
tarihinin ilk dönemlerinden itibaren değişik rahatsızlık ve hastalıklarla
karşılaşan insanoğlu bunların tedavisi için maddi/manevi bir takım yol ve
yöntemler bulmuş ve geliştirmiştir. Henüz toplumsal iş bölümünün
yapılmadığı gidilebilen en eski toplumsal yaşamda toplum lideri olarak da
kabul edilen Türklerin (kam, baksı, ozan, oyun) adını verdikleri kişi şair,
din adamı, hukuk insanı ve otacı olarak bilinirdi. Bu yüzden de ilk
toplumlarda din adamı ile tabipliğin aynı insanın şahsında birlikte
bulunduğunu kabul etmek mümkündür. Din ve tıp kötüye kullanılmadığı
sürece her zaman insanların umutla sarıldıkları iki çare kapısı olarak
görülmüştür. Esasen dini hayatın beden sağlığı üzerinde hastalıklardan
koruyucu ve hastalıklara dayanma gücü verici bir fonksiyona sahip olduğu
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söylenir. Toplumlar açısından tıp ve din birbirlerinin alternatifi olmayıp,
hasta sağlığı açısından moral ve motivasyonu destekleyici fonksiyonlarıyla
hastalar için iki güçlü destek olarak kabul etmek daha doğru olsa gerektir.
Sünbülzâde Vehbî hikmet ve tabiplik için gerekli donanım ve davranış
kalıpları üzerinde durmuştur. Eserde toplum ve insan sağlığı için en yararlı
mesleklerden biri olarak hikmet ve tıbbın gerekliği üzerinde durulmuş ve
gençlerin bu mesleğe yönelmeleri için tavsiye ve telkinde bulunulmuştur.
80

'ilm-i ebdân ana hem tev'emdür
Belki andan dahi çok akdemdür

( İnsan vücudunu tanıma ilmi fıkıh ilmiyle eşdeğerde, belki de
ondan önde gelmektedir.)
81

Çün sahih olmayıcak asl-ı vücûd
'ilme bezl eyleyemezsin mechûd

(Sağlıklı bir vücuda sahip olmayınca ilme hakkıyla yönelmek
mümkün olmaz.)
89

Gizlidtir Hikmet-i Rabb-i müte'âl
Hükemâ sözleridir vehm ü hayâl

(Yüce Allah’ın hikmeti (zatında) gizlidir, filozofların sözleri
vehim ve hayalden ibarettir.)
3.3.Tasavvuf İlmi Hakkında:
Tasavvuf kelimesi bir terim olarak sözlüklerde, kalbi dünyanın fâni
işlerinden ayırıp Allah (C.C.) sevgisi ile bağlamak amacıyla bir tarikate
girmek, ve tarikat ehli olmak anlamlarına kullanılan bir kelimedir. Tarikat
ise beden ve ruhun eğitilmesiyle bazı mânevî mertebelere yükselme
sağlayan yol yöntem ve disiplin demektir. Kişinin aldığı destek ve öz
iradesiyle kalbi dünyadan ve kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla
doldurma süreci olarak da kabul edilebilir. Tasavvuf kavramı dinin ruhsal
hayatla ilgili yönünü konu edinen yol ve yöntemleri için de kullanılır.
Sünbülzâde Vehbî eserinde oğluna tasavvufla ilgili olarak olumlu
kanaatlerini ortaya koyar. Tasavvuf isteğe bağlı bir yaşama biçimi olduğu
için bu konuyla ilgili görüşlerini aktarmakla yetinir.
197

Okusan 'ilm-i taavvuf ne zarar
Pâk bil tasfiye-i bâtın ider

(Tasavvuf ilmini okusan zarar mı verir? Gönül paklığıyla bil ki iç
dünyanı temizler.)
198

Çün odur 'ilm-i şerîf-i ebrâr
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Genc-i esrâr-ı hakâyık-âsâr
( Çünkü o, ilimlerin en güzelidir, hakikatlerin gizli hazinesine
nişânedir.)
199

Kavm-i sûfiyyedür ehl-i tahkîk
Dil-i sâfîleri deryâ-yı 'amîk

(Gerçeği bulanlar tasavvuf ehli olanlardır ki onların temiz gönülleri
derin okyanusları andırır.)
208

Sanma kim rah-ı şeri'at başka
Meslek-i ehl-i tarîkat başka
(Sanma ki şeriat kuralları başka şey, tarikat yolu başka şey.)

3.4. Mûsikî İlmi Konusunda:
İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri güzel sanatlar bireylerin estetik
duygularını etkileyerek onların ilgisini çekmiştir. Musiki ses ritim ve
âhenk yönüyle eskiden beri insanları etkilemiş bir sanattır. İlk şairler
şiirlerini musiki eşliğinde icra ettikleri için aynı zamanda ilk musiki
sanatçılarıdır. Her çağda tercih edilen güzel sanatlardan biri olarak
musikiyi mûsikiyi değerli ve yüce bir sanat olarak kabul eden Sünbül-zâde
Vehbî, oğluna musikide birçok hikmetin gizli olduğunu söyleyerek özetle
aşağıda ifade edilen eğitsel öneri ve tavsiyelerde bulunur.
247

Mûsikî fenni de hikmetdendür
'İlm-i ashâb-ı tabi'atdendür

(Musikî ilmi de hikmetli ilimlerdendir, bu ilim özel yeteneğe sahip
olanların ilmidir.)
248

Bilürüm râhat-ı ervâh ammâ
Maye-i kuvvet-i eşbâh ammâ

( Rûha huzur verdiğini, insanın gücünü arttırdığını bilirim ama;)
249

Bestehânlık sana şâyeste değil
Silsilen anlara peyveste degil
(Şarkı söylemek sana yakışmaz, soyun sopun buna elvermez.)

Genel anlamıyla mûsikîye olumlu bakan Sünbülzâde Vehbî, oğlunun
kendisini mûsikînin cazibesine kaptırmaması konusunda kendisini uyarır.
Mûsikî ile fazla meşguliyet toplum tarafından olumsuz bir davranış kalıbı
olarak “ehl-i hevâ” olarak değerlendirilmesine sebep olur.
265

Lîk sen eyler isen meyl ü heves
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Dâ'irende işidince herkes
( Fakat sen heveslenir, meyledersen herkes çevrende seni işitince,)
266

Çelebi ehl-i hevâdur dirler
Ma'il-i zevk ü safadur dirler
("Çelebi nefsine düşkün zevk ve safâya yonelmiş biridir" derler.)

267

Çünkü ahvâl-i zamandur ma'lûm
Cümle 'indinde olursun mezmûm

(Devrin durumunu biliyorsun; hekesin nazarında ayıplanan birisi olursun.)
268

Gayrı yirde bulıcak gûş eyle
Gam-ı eyyâmı ferâmûş eyle

((Bir şekilde musikiyi duyarsan ) Dinle, günlük dertlerini unut.)
3.5. Ferâset İlmi Konusunda:
Firâset kavramı literatürde genellikle kıyâfet kelimesi ile birlikte
kullanılagelmiştir. Kelime güçlü sezgisel bakış, bir nesnenin iç yüzünü
sezgisel olarak kavrayabilme kabiliyet ve kapasitesi anlamıyla “ilm-i
kıyâfe” şekliyle de kullanılmıştır.
Tasavvufî bir terim olarak “firâset”, sezme, keşfetme şeklinde
anlaşılmıştır. Nesnenin karinelerinden hareketle nesnenin içyüzü ve
görünmeyen gerçekliği hakkında malumat sahibi olma manasına
kullanılmıştır. Bu durumda firâset için; kalbe ilham yoluyla verilen
mevhibe bir bilgi olarak ilham-ı îlâhî yoluyla kazanılmış bilgidir
denilebilir. Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Marifetnâme” adlı eseri
kıyâfetnâme türünün önemli örneklerinden biridir. Bu alanda ünsiyet
kazananlar insanların dış görünüşünden, boy-pos, kafa yapısı, kaş, göz,
kulak, burun gibi uzuvlarından; el ayak, gövde gibi fizik yapı ve
görünüşlerinden hareketle kişilerin karakter ve kabiliyetleri hakkında
yorumlar yapıp kanaatler oluşturmuşlardır. Sünbülzâde Vehbî Firâsetle
ilgili olarak aşağıdaki eğitsel öneri, görüş ve tavsiyelerini bildirir:
269

Fenn-i ra'nâ-yı ferâset ne güzel
Bilesin hâl-i kıyâfet ne güzel

( Hoş bir ilim olan ferset ilmi ne güzeldir, insanın dış görünümünün ne
anlamlar taşıdığını bilmelisin) .
270

Sûret-i ademi ol Rabb-i kerîm
Kıldı zîbende-i hüsn-i takvîm

488

( 0 yüce Allah, insanın dış görünümünü yaratılmışların en güzeli şeklinde
yarattı.)
271

Pek büytik nüsha-i kübrâ-yı vücûd
Okunur anda ma 'ânî-i şühûd

( Varlığın en önernli unsuru
yaratılışındaki mana sezilir.)
272

olan

insanda

diger

varlıkların

Ana dikkatle olınsa im'an
Bilinür hâl-i hafiyy-i insân

(Ona dikkatle bakıp, inceden inceye araştırılırsa insanın gizlilikleri
çözülür.)
3.6. Edebiyat, Tarih ve Siyer Konusunda:
Sünbülzâde Vehbî toplum için önemli olan bilgileri kişiler için de
önemli ve değerli görmüştür. Bu bağlamda edebiyat, tarih ve siyer
toplumlar için önemli olduğu için kişiler için daha da önemlidir. Bu alanlar
dışında bilgi birikimine sahip olsalar da edebiyat, tarih ve siyer hakkında
malumat sahibi olmayanlar cahil sayılırlar. Sünbülzâde bu kanaate sahip
olduğu için Lutfiyyenin bir başlığını da bu konuya ayırmıştır.
Edebiyat, insanların kişisel duygu ve düşüncelerini veya toplumlara ait
dil verimlerinin ne söylediğinden çok nasıl söylendiğini estetik kurallar
çerçevesinde değerlendiren, yazılı veya sözlü kültürel dil dağarıdır.
Tarih; toplumları tarihsel süreçte etkilemiş olan eylemleri yaşanmış
olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki sebepsonuç ilişkisi içinde ele alan toplumsal bir hafızadır. Toplumlar
yaşanmışlıklarından hareketle sonraki olayları anlamada, olaylar
arasındaki bağlantıları, karşılıklı etkilenmeleri daha doğru analiz etme
fırsatı bulurlar. Bu değerlendirme ile tarih, her ulusun kurduğu
uygarlıkları, ulusların kendi iç sorunlarını vb. inceleyen bilimdir
diyebiliriz.
Genellikle sözlüklerde “hal, durum, davranış, idare, yol, hareket,
yürüme” gibi anlamlara gelen siyer kelimesi sîret kelimesinin çoğuludur.
Dînî literatür içerisinde fıkıh alanında önemli bir kullanım alanına sahip
olan kelime, hem klasik fıkıh terminolojisi içinde özel bir türün hem de
fıkıh sistematiği içinde özel bir bölümün ismi olarak kullanılmıştır.
Sünbülzâde Vehbî edebiyat, tarih ve siyer ile ilgili eğitsel öneri, görüş ve
tavsiyeleri özet olarak şu beyitlerle ifade edilmiştir.:
275

Edebiyyât ile târîh ü siyer
Sîret-i ehl-i edebdür yekser

(Edebiyat, tarih ve siyer baştanbaşa edepli kişilerin iç dünyalarını yansıtır.)
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276

Anlar ile nice ma'na bilinür
Dehrin ahvâli ne ra'nâ bilinür

(Birçok şey onlarla öğrenilir. Dünyanın her hali çok güzel anlaşılır.)
277

Bilmeyen bunlan pek gafil olur
'İlmi var ise dahi câhil olur

( Bunları bilmeyenler ilim sahibi de olsalar gaflet içinde olan cahillerdir.)
278

Bilmeyüp hâI-i cihânı bî-reyb
Kıssahânlardan iitmekdür 'ayb

( Dünya ahvalini doğru dürüst tanımayıp hikâyecilerden öğrenmek ayıp bir
şeydir.)
279

intisâb eyleyegör târîhe
Ki sezâ olmayasın tevhîbe

(Tarihi araştır, öğren ki azarlanmaya lâyık görülmeyesin.)
3.7. Şiir ve İnşâ Konusunda:
Sünbülzâde Vehbî Edebiyatı öğrenilmesi gereken bir zenginlik olarak
kabul eder ve insanlara tavsiyede bulunur. Edebiyat çağrışım olarak şiiri
hatırlatsa da şiir (nazım) ve inşâ (nesir) gibi iki alan üzerinde gelişme
göstermiştir. Her iki edebiyat alanı güzel örnekleriyle toplumlarda beğeni
kazanmışlardır. Sünbülzâde’ye göre; Rindâne şiir ve inşâ hünerine sahip
olan kişi, marifetin en güzeline sahip olmuş olur.
Şiir bir duygu, bir düşünceyi estetik bir şekilde anlatmaya dönük olarak
imge ve simgelerle, ritmik söz ve ahenkli seslerin birbiriyle uyumlu şekilde
kullanımıyla ortaya çıkan anlatım biçimidir.
İnşâ sözlüklerde “kurmak, birbiri üzerine inşa etmek,
büyütmek,üretmek ve yazmak kullanımları yanında güzel ve estetik nesir
yazmak anlamına kullanılır. Zamanla resmi ve özel iletişim aracı olarak
mektuplaşmalarda aranan belağat usul ve inceliklerini ifade eden bir terim
haline gelmiştir. İnşâya ilişkin bilgi ve kuralları öğreten ilme de ilmü’linşâ, bu ilmin kurallarına uygun olarak hazırlanmış metinlere münşeat adı
verilmiştir. Sünbülzâde Vehbî şiir ve inşâ ile ilgili eğitsel öneri, görüş ve
tavsiyelerini şu beyitlerle bildirir:
296

Si'r ü inşâ hünerin a'lâsı
Ya'ni her ma'rifetin ra'nâsı
(Şiir ve inşâ, hünerin, marifetin en güzelidir.

297

Şu'arâ tali'idür sehmü'l-ğayb

490

Şi're ta'n eylemedür ğâyet 'ayb
(Şâirlerin şansı talihi gâipten gelen (bilinmeyen) oklara benzer; Şiiri
ayıplamak çok çirkin bir şeydir.)
298

Ne safâ rind-i sühandân olmak
Zîver-i meclis i 'irfân olmak

(Rindâne ozelliğe sahip bir şair olup irfan meclisini süslemek ne büyük
mutluluktur.)
299

Sa'ir-i mâhire sultân dirler
Şân virüp sâhib-i dîvân dirler

(Usta şairlere sultan ünvânı verip, şânını yükseltip divan sahibi derler.)
3.8. Muamma İlmi Konusunda:
Muammâ kelimesi sözlüklerde “gizli, örtülü, bilinmeyen, kapalı ve
kapalı söylemek” anlamındadır. Şairler bazı şiirlerinde iletmek istedikleri
mesajların açık ve kolay olarak anlaşılmasını istemezler. Mesajı değişik
şekillerde gizleyerek muhatabın zihinsel bir çaba ile bulmasını isterler. Bu
bu tarz şiirlerde Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeler harmanlanarak
kullanılmıştır. Muamma olarak yazılan şiir muhatabının da donanımlı
olmasını gerektirir. Bir edebiyat terimi olarak; içine belirli ipuçlarıyla
gizlenen mesaja sahip olan beyit ve kıtaları ifade eden şiirlere muammâ
denir. Sünbülzâde Vehbî eserinde oğluna bu konuya ilişkin kazanımlarla
ilgili eğitsel öneri, görüş ve tavsiyelerde bulunur:
304

Ola hem ilm-i mu'ammâda be-nâm
Çıkara daniş ü 'irfân ile nâm

(Muamma ilminde de şöhret sahibi olmalı, bilgiyle irfanla şana
ulaşmalıdır.)
305

Yokdur anun gibi bir fenn-i leziz
Zihnin ehl-i dilin eyler teşhîz

(Gönül sahiplerinin zihnini çalıştıran bundan başka daha hoş bir ilim
gösterilemez.)
306

Mülk-i İran'da be-gâyet makbûl
Bilmeyen şâ'ir olur pek medhûl

(İran ülkesinde bu ilim çokmakbul addedilmiş, bilmeyenler ise
kınanmıştır.)
323

Bü'l-'acebdür hele ebna-yı zamân
Görmüşüz çok muta'assıb nâdan

491

(Devrin insanları çok tuhaftı, mutaassıp ve cahil olanlarını çok gördük .)
325

'Arabi gerçi hünerdür söz yok
Fârisî lîk şekerdür söz yok

(Arapça gerçi hünerdir ona söz yok, lakin Farsça da şeker gibidir ona da
söz yok.)
326

Olma sen oyle derûnı sade
İktidâ eyleyegör üstâde

(Öyle gönlünü boş bırakma! Bir şekilde büyük üstadlardan birine uy;
ondan faydalan.)
3.9. Güzel Yazı ve İmla Konusunda:
Yazının bulunmasından sonra metinlerin anlamı kadar anlamın görsel
simgesi olan yazıya da önem verildiği görülür. İslam medeniyeti
dünyasının önemli estetik sanatlarından olan Hüsn-i Hatt (güzel yazı
sanatı), metne görsel olarak yazı ile estetik bir şekilde ve biçim verme
sanatıdır. Arap harfleri ile meydana getirilen yazının kaligrafik ve estetik
bir hüviyet kazanması kabaca 9. yüzyılda başlamıştır. Aynı alfabe ile
değişik kurallar ve kendine özgü görsel özellikleriyle XIII. Yüzyıla doğru
İslami sanat geleneğinde öne çıkan ve Aklâm-ı Sitte olarak adlandırılan
sülüs, nesih, reyhanî, muhakkak, tevkî ve rik’a adlarıyla bilinen hat
çeşitleri kendilerine özgü kurallarıyla güzel yazı sanatının temel
kurallarının oluştuğu söylenebilir.
Görsel sanatlar her zaman insanların ilgi ve beğenisini çekmiştir. Bu
sebeple ince bir ruhun dışa vurumu olan güzel yazı konusunda Sünbülzâde
Vehbî oğluna bu konuyla ilgili eğitsel öneri, görüş ve tavsiyelerini bildirir:
327

Saf'ha-i hatda oku esrârı
Sırr-ı levh ü kalem anda cârî

( İlâhî fermânda (Kur’an sahifesinde) bütün sırlar okunur, yaratılışın sırrı
onda görülür.)
328

Hüsn-i hatla görinür kâğıd hûb
Bir kalem kaşlı hat-âver mahbûb

(Güzel yazıyla kâğıt güzelleşir, sanki bir kalem kaşlı güzel hatlara sahip
güzele benzer.)
329

Ne hünerdür yazasın ahsen-i hat
Hururfâta hâl-i dil-ârâ-yı nukât

( Hüsn-i hatta malik olursan, harflere gönüI alan noktaları ben olarak
koyarsan (harfleri süslersen) ne güzel olur.)

492

330

Bundan a'lâ ola mı ya'ni hüner
Dizesin silk-i sutûra gevher

(İplik gibi düzgün satırlara mücevher dizmekten daha güzel bir hüner
var mıdır?)
331

Hem anınla olunur kesb-i ma'âş
Kalem erbâbı ider anı tıraş

(Kalem sahipleri onu düzeltir, süslerler ve ondan para kazanırlar.)
332

Belî envâ'ı nukûşun güzeli
Hüsn-i hatt olduğı meşhûd u celî

(Nakış çeşitlerinin en güzelinin güzel yazı olduğu apaçıktır.)
3.10. Konuşma Usûlü Hakkında:
Toplumsal iletişimin en doğal şekli konuşarak anlaşmaktır. Tarihin her
döneminde güzel konuşma insanların beğenisini kazanmıştır. Bu yönüyle
konuşma sadece bir anlatım yolu olmayıp kendisine özgü kuralları olan bir
iletişim becerisidir. Toplumsal yaşamın huzur ve mutluluğu açısından
insan ilişkilerine önem veren dinler ve kutsal kitaplar da konuşma usul ve
âdâbına önem vermişlerdir. İslamiyet sonrası edebî eserlerinden Kutadgu
Bilig başta olmak üzere Atabetü’l-Hakâyık Yunus Emre ve Mevlânâ’nın
Mesnevîsi yanında hemen her nasihatnâme türü eserde konuşmanın önemi
ve âdâbı üzerinde durulmuştur. Sünbülzâde Vehbî oğluna konuşma usul ve
adabına ilişkin eğitsel önerilerde bulunur.
384

Lîk âdâb ile söyle sühani
Boşboğazlık ile açma deheni

(Sözünü usulüne uygun olarak söyle, boşboğazlık ederek ağzını fazla
açma.)
385

Bed-zebân olma nigû-güftâr ol
Kavl-i leyyin ile bî-âzâr ol

( acı dilli olma, tatlı dilli ol, yumuşak sözlerle ve azarlamasız konuş.)
386

Görinür gerçi zebân cirmi sagîr
Lîk söyletsen olur cürmü kebîr

(Görünüşte dil küçücük bir şeydir fakat konuşturursan kusuru büyük olur.)
387

Unfle eyleme bir ferde hitâb
Ki ider kûh dahi redd-i cevâb

(Bir kişiye kızgınlıkla hitap etme, böyle bir hitabı dağ bile reddeder.)
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388

Ba'zı meclisde ser-â-pâ gûş ol
Ya'ni çok söylemeyüp hamûş ol

(Bazı meclislerde bütünüyle dinleyici ol, yani çok konuşma suskun ol.)
389

Eyle evvel sozini endîşe
Sonradan düşmeyesin teşvîşe

(Söyleyeceğin sözü düşün de söyle sonradan karışıklığa düşmeyesin.)
3.11. Yalancılıktan Men' Konusunda:
İnsanlık tarihi boyunca insan ilişkilerinde kişilerin gerçeğe aykırı bir
şekilde birbirlerini yanıltacak, kandıracak şekilde yalan söz ve eylemlerde
bulunması hoş karşılanmamıştır. Kişi ve toplumsal tavır ve davranışları
kontrol edip düzenleyen bir disiplin olarak dinler de yalanı hoş
görmemişlerdir. İslâm dini ve İslâm âlimleri, yalan söylemenin kişilerde
bulunması gereken değer ve erdemlere zarar vereceği yönündedir. Yalanın
asıl sebebinin haksız menfaat elde etme, kibir duygusu ve yönetme tutkusu
olarak değerlendirilebilir. Yalan başlangıçta kişiye bir menfaat sağlıyor
gibi de görünse olayın açıklığa kavuşmasına rağmen yalan söylemeye
devam eden kişiler toplum içerisinde mahcup olarak değer kaybına
uğrarlar sonuç itibariyle söyledikleri yalandan pişmanlık duyarlar.
Sünbülzâde Vehbî bir eğitsel öge olarak ayrı bir başlık altında ele aldığı
yalan konusunda oğluna söz ve davranış olarak yalandan uzak durma
konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunur.
390

Harf-gîr olma zarâfet satma
Sözüne kizb ü dürûğı satma

( Çok söz söyleme, kibarık budalası olma, yalan dolan konuşma.)
391

Şâ'ir olsan da yalandan hazer it
Doğru yoldan reh-i sıdka güzer it

( Şâir olsan da yalan söylemekten kork, gerçeğe doğru yoldan geçerek
ulaş.)
392

Dehen-i kâzib olur zehr-efşân
Birdür imlâda yalan ile yılan

(Yalancının ağzından âdetâ zehir saçılır, yalan ile yılan imlâda birdir.)
393

Ateşe yansa da beyt-i kezzâb
İnanup kimse götürmez ana âb

(Yalancının evi yansa kimse inanıp su götürmez.)
394

Mürtekib hasletidür öyle sıfat

494

Sıdk olur vâsıta-i fevz ü necât
(Yalancılık kötü kişilerin mizâcına uygundur, doğruluk ise kurtuluşa vâsıta
olur.)
3.12. Tuhaf Konuşmanın Uygunsuzluğu Konusunda:
Sünbülzâde Vehbî eserinde konuşma usul ve âdâbına verdiği önemi
eserinde ayrı başlıklar altında ele aldığı konuşma usullerine ilişkin
bölümlerin detaylandırılmasından anlaşılmaktadır. Konuşma usullerinin
arkasından öncelikle yalan konusuna öncelik veren Sümbülzade,
Konuşmanın özü itibariyle akıllı mantıklı ve içeriği makul bir konuşma
noktasında oğlunu eğitir. Tuhaf ve uygunsuz konuşmalarda bulunmaması
yönünde oğluna tavsiye ve telkinlerde bulunur.
397

Bilürüz ok müteşeddık çelebi
Nazikâne açılup gonca lebi

(Söz ebesi birçok efendi görünüşlü insan tanırız ki gonca gibi dudağını
nazik şekilde açar.)
398

Gözini kaşını bir hoş süzerek
Oynadup başını ağzını büzerek

(Gözünü kaşını tuhaf bir şekilde süzer ve başını oynatarak ağzını büzer.)
399

Istılâh üzre tekellüm eyler
Bakup etrâfa tebessüm eyler

(Tuhaf bir şekilde konuşmaya başlar, sağa sola bakarak gülümser.)
400

Söz bilür nâtıka-perver geçinür

.

Hayliden hayli söz anlar geçinür

(Her şeyi bilir, güzel konuşur gibi geçinir. Her sözü çok iyi anlar gibi
görünür.)
401

Bî-mahall fıkraya âğâz eyler
Zann ider kim hüner ibrâz eyler

(Hiç yeri değilken fıkra anlatmaya başlar,
zanneder.)
402

Cûş ider sanki yem-i 'irfânı
Istılâhâta boğar yârânı

495

böylece hüner gösterdim

(Sanki irfân denizini coşturur da dostları karışık sözlerle boğar.)
3.13. Alay ve Dedikoduculuğun Yasaklanması Konusunda:
Toplumsal yaşamda huzurun en önemli hususlarından biri de karşılıklı
saygı ve güven duygusudur. Güven sadece kişilerin karşılıklı can ve mal
emniyeti değildir. Kişilerin birbirlerine inanıp güvenerek emanet ettikleri
bilgi belge ve eylemleri de içine alan bir kullanım alanına sahiptir. Güvene
dayalı olarak taraflara emanet edilmiş bilgi ve belgelerin kişilerin istekleri
dışında üçüncü şahıslarla paylaşılması doğru bir davranış değildir. Böyle
bir davranış taraflar arasındaki güven duygusuna zarar vererek iletişimin
zayıflamasına hatta kopmasına sebep olabilir. Bu davranışı alışkanlık
haline getiren kişiler toplum nazarında saygınlıklarını kaybederler. Kişiden
kişiye taşınıp aktarılan sözün gerçekliği yapılan davranışın çirkinliğini
gidermez. Toplum içinde söz taşıyarak değer oluşturmaya kişilere itibar
edilmemek gerekir. Türk toplum hayatı da İslam kültür ve öğretisi de bu
davranışı sergileyen kimseleri hoş görmediği gibi en ağır kelimelerle de
lânetlemiştir. Sünbülzâde Vehbî bir eğitsel öge olarak ayrı bir başlık
altında ele aldığı bu bölümde oğluna; kendini beğenmişliğin şişirdiği ego
ve gurur ile söz ve davranış olarak insanlarla alay etmek ve dedikoduculuk
yapmaktan uzak durması konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunur.
411

Kimseyi itme sakın istihzâ
Görme Hakkın kulını hezle sezâ

(Sakın kimseyi alaya alma, Allah'ın yarattığını alaya lâyık görme.)
412

Hûbdur gerçi letâfetle mizâh
Olmaya lîk mü'eddî-i silâh

(Gerçi tatlı bir şekilde yapılan mizah güzeldir, ancak silâh olarak
kullanmamalıdır.)
413

Görmüşüz oldığını hezl ü şaka
Asdikâya sebeb-i buğz ü şeka

(Şakanın, alayın dostlar arasında mutsuzluk ve kine sebep olduğunu
görmüşüz.)
414

Meclisin meclis-i 'irfân olsun
Her gören şevk ile hayrân olsun

( Meclisin irfan meclisi olsun, her gören büyük bir hayranlık beslesin.)
415

Ya'ni her lafzın ola pür-ma'nî
İrtikâb eyleme mâlâyâ 'nî

(Yani senin her sozün büyük manalar taşısın, anlamsız söze meyletme.)
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416

Gelmesin semtine erbab-ı nifâk
Şahs-ı nemmâm rezîlü'l-ahlâk

( ikiyüzlü, kötü ahlaklı dedi koducu kişiler semtine yaklaşmasınlar.)
417

Kimseyi fal ti mezemmet itme
Ehl-i g1ybet ile Ulfet itme

(İnsanları birbirinden farklı görme, kimseyi yerme, başkalarının aleyhinde
konuşanlarla dost olma.)
3.14. Büyük İnsanlarla Dostluk Konusunda:
Geneli itibariyle toplumlar her yönüyle eşit insanlardan meydana
gelmez. Toplumlar sosyolojik bir gerçeklik olarak ekonomik yönden fakirzengin, ilim yönüyle âlim-cahil, yaşam alanı itibariyle şehirli-köylü, sosyal
statü bakımından amir-memur gibi karşıtlıklarla birlikte yaşarlar. Her insan
kendi denkliği içerisinde bir değer taşır. Câhil olan insanlar âlimin değerini
bilemezler. Toplumda sosyo-kültürel gerçekliğin ortaya çıkardığı bu insan
ilişkileri zaman zaman insanlar arasında kültürel çatışma ve mutsuzluğa da
sebep olabilir. Bu durumda bazı insanların güç ve menfaat açısından
avantajlı katmanlara yakın olma arzusu içine girmeleri de söz konusudur.
Sünbülzâde Vehbî bir eğitsel öge ve bir kazanım olarak toplumun ileri
gelenleriyle münasebet konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunur.
462

İhtirâm eyle şerîfü'n-nesebe
Sâhib-i 'ırz u vekâr ü edebe

(Soyu temiz olan, edepli, vakarlı, namuslu kişilere saygı göster.)
463

İhtilât itme fürû-mâye ile
Mübtezel zümresi pes-pâye ile

( Mayası bozuk olanlarla, işe yaramaz pespaye kişilerle beraber olma.)
464

Nâs ile eyleme çok istînâs
Olma mevsûm-ı nişân-ı iflâs

(Halk ile çok içli dışlı olup herşeyi tükenmiş damgası yeme.)
465

Cüst-cû eyleme yaran ü celîs
Kütüb-i fâhire-veş var mı enîs

(Değerli kitaplar gibi dost var mıdır? (0 bakımdan bu tür kitaplar dışında)
dost ve yâren arama!)
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4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler:
XVIII. asrın tanınmış divan şairlerinden olan Sünbülzâde Vehbî’nin
(1719?-1809) oğlu Lutfullah’a öğüt vermek amacıyla kaleme aldığı
nasihatnâme türündeki Lutfiyye adlı eserinde dînî, millî ve ahlâkî kurallar
yanında, çeşitli ilimler ve meslek ve eş seçimi vb. konular ele alınmış,
benzer daha pek çok konuda oğlu Lütfullah'ın şahsında gelecek kuşaklara
eğitsel öğütler vermiştir.
Eserde ele alınan değerler, Kutadgu Bilig çizgisinde olup; kişinin hem
dünya hem de öteki dünyasını iyileştirmeye yönelik değer ve eğitsel
ögelerdir. Eserde hedef kitlenin gençler olarak seçilmesi geleceğin ideal
bir toplum olarak tasarlanması olarak kabul edilebilir. Eserde ele alınan
değerlere toplu olarak bakıldığında huzurlu ve mutlu bir toplumsal hayat
için gerekli olan sağlıklı insan ilişkileri, ekonomik, ahlaki ve dini değerler
ele alınmıştır.
Dînî literatürde din nasihattir denildiği bilinen bir gerçektir. Bu
bağlamda bir nasihat dini olan İslam‘ın ilim irfan sahibi olan insanlara
nasihat yükümlülüğü verdiği kabul edilir. Bu sorumluluk duygusuna sahip
olan kişiler şiir veya nesir olarak insanlara özellikle de gençleri eğitmek,
nasihat vermek için eser verme ihtiyacı duymuşlardır. Bunu yaparken de
muhatap olarak oğullarına ( Hayriyye’de Hayrullah; Lutfiyye’de Lütfullah,
Tevfik Fikret Haluk ve Mehmet Akif Asım’a ) veya oğullarının şahsında
milletin gençlerine seslenmişlerdir.
Bu eserde de bilge bir kişiliğin yaşanmış tecrübelerinden mülhem
tavsiye ve öneriler sembol ve ideal bir genç (Lutfullah) üzerinden milletin
gençlerine iletilmiştir. Yazılı olmayan kurallar olarak sosyo-kültürel
normlar toplumların gelecek kuşaklarına aktarmaları gereken eğitsel ögeler
ve davranış kalıplarıdır.
Sünbülzâde Vehbî’nin Lutfiyye’de sosyo-kültürel hayata uygun olarak
dinî ve millî kültür değerlerine aynı önemle yaklaştığını söylemek
mümkündür. Bir mesnevi olarak eserin dili halkın anlayabileceği kadar
sade ve anlaşılır değildir. Bu durumu (Nâbî’den esinlenerek) bilge bir şâir
olarak Sünbülzâde’nin belli bir eğitim seviyesindeki genç muhatap kitleye
seslenmesiyle izah etmek mümkündür.
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GİRİŞ
Öncelikle tematik yaklaşım konusunu ele almak gerekir. Türkçe
sözlüklere balkıdığında tema temel konu veya bir bestede işlenen temel
motif gibi anlamlar bulunur. Ancak bir terim olarak değerlendirildiğinde
“benzer konular veya konular topluluğu”(Cemiloğlu,2009:9) olarak
anlamlandırıla biliyor. Örneğin belli bir dönemde yaşanan ekonomik
yıkımlar, savaşlar, kıtlıklar, göç gibi toplumsal konuların eserlerde ele
alınması gibi. Bu çalışmada da Amerikalı ünlü tiyatro yazarı Clifford
Odets’in 1930’lu yıllarda yazdığı dört oyununda işlenen temalar üzerinde
durulacaktır.
Amerika’da 1930’larda yaşanan ekonomik buhran yıllarındaki çöküşün
insan ve toplum üzerindeki etkilerini, bu dönemde yaşamış olan yazarlar
her yönüyle eserlerinde ele almış sebep ve sonuçlarını ortaya
koymuşlardır.
Clifford Odets de bu dönemde yaşamış bir yazardır. Bilindiği gibi 1929
Ekim’inde ABD’de büyük bir ekonomik çöküş yaşanmıştır. 1930’lu
yıllardaki bu ekonomik yıkım toplumun her kesiminde his edilmiş,
milyonlarca insanın işsiz kalmasına, binlerce insanın ölümüne, büyük
göçlere neden olurken kapitalist sistemin de ciddi bir şekilde
sorgulanmasına, hatta bu sistemin değiştirilmesinin istenmesine neden
olmuştur.
ABD’li solcu yazarlar içinde öncü olarak yer almış olan Clifford Odets
eserlerinde 1930’lu yılarda yaşanmış olan ekonomik depresyonu ele almış
ve çağdaşlarına göre biraz daha agresif bir şekilde sosyal eleştiri yapmıştır.
Amerika’ın o dönemdki en ünlü tiyatro yazarı olan Odets ekonomik krizin
ilk yıllarında dört önemli eser vermiştir. Bu Eserler sahnelenme sırasına
göre Waiting For Lefty, Till The Day I Die, Awake an Sing ve Paradise
Lost’tur .
Yazar bu ünlü eserlerinde bazı önemli toplumsal konuları ele almıştır.
Bu temalar, öncelikle yıkılan Amerikan Rüyası ve kapitalist sistemin
çürümüşlüğü, toplumun temeli olan ailenin bu çöküşteki durumu, ayrıca
büyük bir tehlike olarak ırkçılığı ve bu ırkçılıkta nasibini en fazla alan
Musevilerin durumunu ele alınmıştır. Elbette yazar bu temaları ele alırken
çözümünü de ortaya koymuştur.
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1- Amerikan rüyası
Amerikan rüyasını anlamak için öncelikle Amerika’ya ilk göç edenlere
bir göz atmak gerekir. Amerika’ya ilk göç edenlerin Avrupa’daki kilisenin
baskısından kurtulmak isteyen, inançlarını hür olarak yaşamak,
ticaretlerini serbest olarak yapmak ve yeni özgür bir sistem kurmak isteyen
insanlardır. Dolayısıyla bu insanlar kişisel ve kamusal anlamda özgürlüğe
değer vermişlerdir. Her ne kadar buraya göç edenler, başta İngilizler kendi
ülkeleri adına koloniler kurmuş ise de daha sonra bu koloniler birleşerek
17. Yüzyılda birleşik devletleri kurmuşlardır. Bu yeni kurulan devlet insan
özgürlüklerine önem veren, ilerlemeyi öngören ve aydınlık çağın
bilimselliğine değer veren bir yapı üzerine temellendirmiştir.
Başarı temeli üzerine kurulmuş olan bu yeni devlet, maddi ve manevi
gelişmenin birlikte sağlanması ve bu iki unsurun birbirinin tamamlayıcısı
olduğu gerçeğini benimsemiştir. Başarının temelini çok çalışmak ve
dürüstlük prensipleri oluşturmuştur. Bu prensiplerin toplumda yer etmesi
ve gelişmesi için büyük çaba harcayan önemli toplum rehberleri olmuştur.
Bunların başında Benjamin Franklin, Ralph Waldo Emerson, Horatio
Alger gibi yazar ve bilim adamları ile Cotton Mather gibi din adamları
gelmektedir. Bu konuyla, ilgili olarak Benjamin Franklin’in Amerikan
Kongre Kütüphanesinin girişindeki mermer salonun duvarındaki “İlim
bizi cennete taşıyan kanatlardır” sözü Amerikan rüyasının dayandığı
temeli çok iyi yansıtmaktadır. “Uygarlığın gelişmesi için varlığa susamak
ve güçlü olmak esastır”(Porter,1979:25) sözleriyle Amerikan rüyası
konusunda Benjamin Franklin’in düşüncelerini desteklemektedir.
Çok çalışmak, dürüstlük ve bilimsellik prensiplerini benimsemiş olan
ADB kısa sürede büyük ilerlemeler kaydeder. Bu prensiplerin amacı
bireylerin kendilerine olan özgüvenini sağlamak ve aynı şekilde toplumsal
güven ve işbirliğini pekiştirmek olmuştur. Bu prensipler sayesinde
gerçekleşen sanayileşme devrimiyle ülkenin her yerine demir yolları ağı
kurulur, insanlar ürünlerine daha kolay bir şekilde pazarlama imkânı bulur.
Üretim artar. Özellikle makinenin gelişmesiyle büyük fabrikalar kurulur.
İnsanlar iş bulmak amacıyla kırsaldan kente göç eder. Bunun sonucu olarak
kısa sürede büyük kentler kurulur. Amerika dünyanın birçok ülkesine
sanayi mallarını ihraç eder. İnsanlar zenginleşir. Birinci dünya savaşında
Avrupa’ya bol miktarda savaş malzemesi satan Amerika tam bir zenginlik
ve refaha kavuşur. 1920’li yıllar ABD’de refah ve bolluğun zirve yaptığı
yıllar olmuştur. Ancak bu yıllarda aynı zamanda ülkede büyük holdinglerin
birleşmesi büyük sermaye tekelleşmesini oluşturur. Bununla birlikte işçi
sınıfını sorunları göz ardı edilir. Ama bu süreçteki en büyük tehlike
insanların aşırı bir şekilde kısa sürede zenginleşme çılgınlığına düşmesidir.
İnsanlar kok kısa sürede zenginleşme sevdasına düşerken bu zenginliğin
nereden nasıl geldiği sorgulanmaz. Çok çalışmak, dürüst olmak prensipleri
anlamlarını yitirirken sorunların artmasını da beraberinde sürüklemiştir.
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Bunun sonucunda zenginliğe doymayan, en kısa zamanda zengin olma
sevdası taşıyan acımasız, sadece çıkarlarını düşünen, başka insanların
emekleri üzerinden haksız kazanç sağlayan, rüşvet alıp veren, insanlara
şiddet uygulayan bir topluma doğru bir evrilme meydana gelir. Tüm bu
sayılanlar gerçek Amerikan rüyasına ters olan durumlardır. Dolayısıyla
eserlerinde bu kötü durumu ele alan Odets gibi yazarlar Amerikan
rüyasının bittiğini veya bir anlamının kalmadığını vurgularken kapitalist
sistemin de insanlara zarlı bir ekonomik yapı ve sistem olduğunu
vurgulamışlardır. Bunun yerine alternatif olarak sosyalizmi önermişlerdir.
Kapitalist sistemin insanlar üzerinde yarattığı baskı ve haksızlıklar
Waiting For Lefty adlı oyunda çok net olarak ortaya konulurken buna karşı
baş başkaldırı vurgusu yapılmıştır. Ekonomik buhranla milyonlarca
insanlar sefalete sürüklenmiştir. Bu insanlardan bir grup da taksi
sürücüleridir. Evlerine bir ekmek götüremeyen taksi sürücüleri büyük bir
sıkıntı yaşarken bunu patronlarına duyura bilmek için greve gitme kararı
almaya çalışır. Evlerde bebeklerini besleyemeyen anneler, patronunun
ajanlık teklifini ret ettiği için işten kovulan teknik elemanlar veya ırkından
dolayı doktorluk gibi önemli gir görevden atılanlar bunun açık
örnekleridir.
Bir anne olarak Edna’nın aşağıdaki konuşması kontrolsüz Amerikan
Rüyasının yoksullar için bir şey ifade etmediğini vurgular.
“Patronunuz sizinle futbol topu gibi oynuyor. Evet bütün
annelerle, eğri böğrü kemiklerle büyüyecek olan zavallı çocuklarla
futbol topu gibi oynuyor. Portakal suyunun çocuklar için ne kadar
yararlı olduğunu gazetelerde gördüm. Fakat lanet olsun, bizim
çocuklarımız arka arkaya soğuk algınlığına yakalanıyor. Betty
hiçbir zaman üzüm görmedi. Geçen gün yanımda manava
götürdüm. Bir salkım üzümü işaret etti ve ‘anne bu nedir’ dedi.
Aman Allahım! Joe hani dünya hepimiz için vardı?”(Odets,
1987:10)
Paradise Lost adlı oyunda evlerini, iş yerlerini yitiren iş
bulamadığından açlıkla, sefalet ve umutsuzlukla uğraşmaya çalışan
insanların durumu da Amerikan Rüyasının bitişini simgelemektedir.
Nihayet evlerini haciz nedeniyle boşaltmak zorunda kalan Clara adlı ev
hanımına daha önce aynı nedenlerle evlerini yitirmiş olup hamallık
yapmak zorunda kalan ve Clara’nın eşyalarını evden çıkaracak olan
Paul’ın konuşmaları bunun çok açık bir örneğidir. Paul kendisinin de daha
önce bir eve ve işyerine sahip olduğunu söylerken “Benim gibi senin de bir
cennetin varmış. Şimdi cennetini yitirdin. Bu sana bir şeyler anlatmalıdır.
” (Odets,1987:228) der.
Evlerini, işlerini ve iş yerlerini yitirmiş insanlar için artık Amerikan
Rüyasının bir anlamı kalmamıştır. Daha önce yaratılmış olan cennet onlar
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için cehenneme dönmüştür. Varlıklı olan insanlar ellerindeki her şeyi teker
teker yitirirken Amerika onlar için bir ‘yitik’ cennete dönüşüyor.
Awake and Sing adlı oyunda aslında yitirilmiş olan bu cennete alternatif
olarak insanlar yeniden uyanıp mücadeleye davet ediliyor. Her ne kadar
toplum büyük bir yıkımla karşı kaşıya kalmışsa da bu kötü gidişata karşı
bir mücadelenin verilmesi gereği ortaya konuluyor. Bu mücadeleyi
gençliğini yitirmiş olan büyükbaba Jacob’un torunu Ralph üzerinden
devam ettirmek istiyor. Aslında burada gençlere bir mesaj verilmiştir.
Çünkü mücadele ve değişim için savaşma gücü olanlar gençlerdir. Onun
için onların uyanması ve başkaldırması istenir. Yaşlı Jacop, torunu
Ralph’a “sen benim üniversitemde yetişeceksin. Sen kendi Kızıldeniz’ini
yaşayacaksın”(Odets, 1987:72) derken onu topluma önderlik yapmasını ve
savaşmasını ister. Nihayet Ralph dedesinin öğütlerini önemser. O,
büyükbabası Jacob’un kendisine miraz olarak bıraktığı parayı ret eder onun
kitaplarını kabul eder. “ O öldü ben doğdum.”(100-101) derken dedesinin
istediğini yapmaya söz verir ve tüm toplumu birlikte mücadeleye davet
eder.
Aile
Clifford Odets’n yukarıda adı geçen dört oyununda üzerinde durduğu
önemli temalardan birisi de ailedir. Bilindiği gibi aile her milletin temel
taşıdır. Anneler de ailenin temelini oluşturan birinci sıradaki en önemli
bireyleridir. Anneler olmadan aile oluşmaz. Toplumların temellerini
oluşturan ailelerin temelini de anneler oluşturur. Onun için dünyanın her
yerinde anneler ailede söz sahibi olan, en fazla değer verilen, aile ile ilgili
kararlarda başrol oynayan bireylerdir. İslam inancında “cennet annelerin
ayakları altındadır.” Hz. Muhammed. Diğer semavi dinlerde de kadına çok
önem verildiği bir gerçektir. Hz. Meryem’in, Hz. Hatice’nin, Sara’nın,
Havva annemizin ne kadar önemli kişilikler olduğunu her inanç sahibi
insan bilir ve bu değerli insanlara saygı duyar.
1930 ve 1940’lı yıllarda Amerika’nın önemli tiyatro yazarları olan
Arthur Miller ve Clifford Odets de eserlerinde aile ve toplumda annelerin
rolünü çok güzel bir şekilde vurgularken, onları sevecen, fedakâr, cefakâr,
kendilerini ailelerine ve evlatlarına adayan, aynı zamanda aileyi sevk ve
idare de eden güçlü kişilikler olarak görmek mümkündür. Kocalarını,
çocuklarını, komşularını kollayan koruyan anneleri her iki yazarın
eserlerinde değişik vesilelerle vurgulanır.
Odets, Amerikan toplumunun en bunalımlı yıllarında öne çıkmış bir
yazardır. 1930’lardaki ekonomik çöküşü ve bu çöküşün insanlar, aileler ve
dolayısıyla toplum üzerindeki etkilerini gören ve eserlerinde dile getiren
bu yazar, toplumsal ve sosyal çöküşü tüm çıplaklığıyla eleştirmiştir. Vahşi
kapitalizmin Amerikan rüyasını nasıl yok ettiğini, toplum, aile ve aile
bireylerini nasıl etkilediğini eserlerinden görüp anlamak mümkündür.
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Yaptığı toplumsal eleştiri nedeniyle solcu yazarlar arasında
gösterilmektedir. Ancak Clifford Odets’ı diğer yazarlardan bir adım daha
öne çıkaran ajitasyon propaganda eserleridir.
Odets’in oyunlarında aile çok önemli bir yer tutmaktadır. Eserlerinde
yoksul orta sınıf bireyleri ele aldığı gibi aynı sınıfın ailelerinin içine
düştüğü durumu açık bir şekilde göz önüne sermiştir. Odets eserlerinde ele
aldığı aileler Amerika’da yaşayan değişik toplumların yanında Musevi
ailelerini de anlatmıştır. Onun için bazı yazarların dediği gibi sadece
Musevi asıllı ailelerin sorunlarıyla uğraşmamıştır. O üzerinde durduğu tüm
aileleri Amerikan aileler olarak değerlendirmiştir. Çünkü bu aileler kökleri
dışarda olsa bile artık gelecekleri bu ülkededir. Yazar Till The Day I Die’da
Alman kökenli bir aileyi, Awake And Sing’ de Musevi bir aileyi, Golden
boy adlı yapıtında İtalyan kökenli göçmen bir aileyi ele almıştır. Ele alınan
ailelerin yaşadığı sorunlar benzerlik göstermektedir. Değişik kökenli
olsalar da aynı problemlerle yüz yüze kalan ailelerin durumunu üç başlık
altıda toplamak mümkündür. Dönemin ailelerinin yaşadığı ilk sorun
ailelerdeki kuşak çatışması, ikinci önemli sorun ekonomik yıkımın aileler
ürerindeki olumsuz etkileri, üçüncüsü ise kadının ailede ve toplumdaki yeri
ve etkileri olarak sıralana bilir.
2.1 Aile ve kuşak çatışması
Eserlerdeki ailelerin yukarıda sıralanan üç unsuru sırasıyla ele alırsak,
sözü edilen aileler kalabalık ailelerdir. Neredeyse bazı aileler toplumun
küçük bir kesitini yansıtmaktadır. Ailelerde büyük anne ve babalar, onların
yetişmiş evlenmiş çocukları ve torunları aynı açtı altında yaşarken
komşuluk ilişkileri de çok canlıdır. Bu nedenle aile bireylerinin arasındaki
farklılıklar veya çatışma davranışlarda, fikirlerde, fedakârlıkta kendisini
gösterir. Eski kuşağı temsil eden büyük anne ve babalar, anneler ve babalar
daha çok tutucu kişilerdir. Geleneklerine ve inançlarına bağlıdır ve onları
yaşatmaya çalışırlar. Özellikle anneler ailenin korunması için her türlü
özveride bulunurken, bazen genç kuşakların gelecekleri üzerinde
bilmeyerek veya istemeyerek de olsa söz sahibi olurlar ve özgürlüklerini
kısıtlamış olurlar. Bunun güzel örneklerinden birini Awake And Sing de
görmek mümkündür. Anne Bessie kızı Hennie’yi “Evli ve bir çocuğu
olduğu halde evine tek kuruş getirmiyor”(61) diye eleştirirken Hennie,
“gün be gün bizi baskı altında tutuyorsun. Her zaman sen haklısın.
Kimsenin konuşma hakkı yok”(53) diye karşılık vererek kuşak atışmasını
açık olarak gösterirler.
Genç kuşaklara göre aile onların hareket kabiliyetlerini kısıtlayıcı bir
tuzak gibidir. Oğlunu sürekli olarak eleştiren anne Bessie, “Beni demode
bulabilirsiniz
ama
sizin
gibi
eğlence
fuarlarında
sürtmüyorum”(54)sözleriyle bir bakıma aralarındaki kuşak çatışmasının
nedenini vurgulamış oluyor.
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Yine Awake And Sing’de kuşak çatışması anne ve çocukları arasında
çok belirgin olduğu gerçeği aşağıdaki diyalogda açıkça görülüyor.
Ralph- Elinde gelse onun boğazını keseceksin
Bessie- Doğru. O iyi bir delikanlının hayatını tahrip etmeden ben
hapishaneye gitmek isterdim.
Bayan hiç kimse, aile fotoğrafına girecek, ben de ağzımı kapatıp
yanında oturacağım!
Ralph- Bayan hiç kimse mi? Ya ben kimim?
Bessie- Kravatını düzelt
Ralph- Ben kendi hayatıma bakacağım.
Bessie- Hayatını yaşayacaksın? Kusura bakma amma sen burnunu bile
silemezsin? Hayatını yaşayacakmış!” (65)
Bessie ailede o kadar etkilidir ki kızının duygularını göz önünde
bulundurmadan sadece güvence uğruna silik bir evlilik yapmasını sağlar.
Ancak bu duruma daha fazla dayanamayan kızı Hennie çocuğunu
bırakarak sevdiği adama kaçar.
Anne Bessie’nin durumunu iki açıdan ele almak mümkündür. Kuşak
çatışması açısından bakıldığında kızı haklıdır. Bessie dominant bir
yapıdadır. Dayanılmaz bir baskıyla her şeye karışmaktadır. Ama dönemin
ekonomik yıkımı ve annelik duygusu açısından bakıldığında bir annenin
evladına sahip çıkması, o zor şartlarda güvencesini sağlaması doğal
karşılana bilir. Buna ilaveten Söz konusu olan bu aile Musevi asıllı bir
ailedir. Bilindiği gibi Musevi aileler anaerkil ailelerdir. Dolayısıyla
Bessie’yi bu zor ekonomik koşullarda hoş görmek mümkündür.
Odets’in ideolojik yanının ağır bastığı ilk döneminde yazdığı oyunu Till
The Day I Die’da aile ideolojinin önünde önemli bir engel olarak
gösterilmiştir. Bu eserde vurgulanan şey ideoloji ve işçi sınıfının kardeşliği
her şeyin önündedir. Nazi subaylarını eline düşen örgüt üyesi Ernst diğer
örgüt elemanlarından Carl’ın kardeşi Tilly’in ise nişanlısı ve doğacak
çocuğunun babası olmasına rağmen, deşifre olduğu için örgütten atılıp
atılmayacağı konusunda yapılan oylamada hem kardeşi hem de nişanlısı
kendisinin aleyhinde oy kullanırlar. Carl oylamadan önce yaptığı
konuşmada işçilerin kardeşliğinin biyolojik kardeşlikten çok daha önemli
olduğunu vurgular. Carl’a göre “ işçi sınıfından daha derin bir anne baba
(aile)” (Odets, 1987:65 yoktur. Ona göre bir aileye bağlanmak işçi sınıfının
mücadelesine engel teşkil eder.
Kuşaklar arasındaki çatışmayı en iyi gösteren eser Goldon Boy’dur. Bir
İtalyan göçmeni olan Bonaparte ailesi mutlu bir yaşam sürmektedir. Ancak
baba bay Bonaparte ve oğlu Joe arasında derin bir görüş ayrılığı vardır.
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Sanata ve müziğe önem veren bay Bonaparte’nin oğlu boksu tercih
ederken, ailenin tüm ısrarına rağmen müziği bir tarafa atar. Babasına şu
sözlerle karşı çıkar. “Baba, ben dövüşmek zorundayım. Senin ne
düşündüğün fark etmez. Bu benim mesleğimdir. Ben gelecek ve şöhret için
dışardayım.” (Odets,1987:298) Bay Bonaparte oğlunun isteğine
istemeyerek bile olsa rıza gösterir. Gösterir ama baba oğlunun yaşayacağı
sonu da tahmin edebiliyor.
Bay Bonaparte- Evet sen dövüş. Biliyorum müzik için geç kaldın…
Müzik için insan hür ve mutlu olmalıdır. Senin gibi olmamalı. Şimdi senin
ne olduğunu anlıyorum. Sana dövüşmek için izin veriyorum. Senin için
üzgünüm.”(298)
Joe Bonaparte istediğini elde eder. Boksta bir numara olur. Para
kazanır. Şöhret elde eder ama sonunda müzikle ilgilenmediğine pişman
olur.
Paradise Lost, oyununda da ailede kuşak çatışması belirgindir. Gordon
ailesinde baba Leo Gordon demokratik bir yapıya sahiptir. Ancak eşi Clara
ailede etkinliğini göstermekte ve herkese hükmetmeye çalışmaktadır. Bu
aile yapısının etkisinde büyüyen çocukları Ben, Pearl ve Julie için yaşam
bir yıkımla sonuçlanır. Ben kendi başına bir iş kuramadığı için para
kazanmayı gayri meşru yollardan dener bir hırsızlık olayı sonunda
öldürülür. Pearl işsizlikten dolayı sevdiği adamdan ayrılır. Julie zaten
hastalıklı bir yapıdadır.
C.W.E.Bigsby, ‘Awake and Sing and Paradise lost’. Adlı makalesinde
Amerikan başarı rüyası ve ailenin durumunu birbirinden ayrılmaz
gerçekler olarak yorumlarken şu kanıya varmış:
“ Ekonomik yaşamın acımasız gerçeklerinin moral çöküntüye
neden olmuştur. Kamuca benimsenmiş yalanları özel yaşamın
yalanı haline geldi. Başarının kaçınılmazlığını ön gören ve
başarısızlığı bireyin zaafı olarak gören veya belli bir grubun
onarılmaz inatçılığı olarak tanımlayan başarı sosyal yalanı, bireyi
dış görünüşüne değer vermeye zorlayarak, gelecekle-görünüm
arasında büyük bir uçuruma neden olan insanı alçaltan özel bir
yalan haline geldi. Berger ailesi orta sınıfın kıyısında olan bir
ailedir. Böyle aileler özellikle zedelenebilir ailelerdir. Onlar için
Amerikan rüyasının realitesini inkâr etmek görünüşte kendilerini
sürekli bir mahrumiyetle suçlamaktadır. Onlar için değişmeyen
imaj kaçıştır. Onlar evlilik yoluyla, şans vasıtasıyla, sosyal
mitolojiyle, intiharla gerçek durumlarından kaçmaya, kurtulmaya
bakarlar.” (Bigsby,)12
Michael J. Mandelson, Cliford Odets Human Dramatist adlı eserinin
önsözünde ekonomik durumun aile üzerindeki etkileri açısında söyle der;
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“Biz, Awake And Sing’de aile üzerindeki ekonomik
etkinin dış baskısından ziyade, dış güçlerin zorlamaları
altında ailenin kendi iç dinamik yapısını harekete
geçirerek en içten bir karşı koyuşu görüyoruz. Kısacası en
sonunda Odets’e dikkatimizi çeken şey devrim değildir,
bunu yapan aile hayatının kendisidir.”(Mandelson,1969:)
Mandelson aynı eserinde Goldon Boy adlı makalesinde ise Odets’in
eserlerindeki göçmen ailelerin Amerika ve Avrupa kültürleri arasında bir
bocalama ve Çatışma yaşadığı çatışmanın ailelerde bir moral çözülme
meydana getirdiğini ifade ederken;
“Goldon Boya’daki birçok tematik motiflerden birisi bir göçmen
ile oğlu arasındaki kuşak çatışmasıdır. Burada müzik Avrupalıların
hassasiyetlerinin bir uzantısını temsil etmektedir. Bu duyarlılık
Amerikan sokaklarında devam edememektedir. Joe birçok ilk
kuşak Amerikalı gibi babasının yolunu ret etmelidir. Yeni kıtanın
moral değerlerini, davranışlarını kucaklamakla beraber ruhunu
kaybetmeyi riske ediyor. Joe’nun evini ret etmesi şunu gösteriyor:
Odets, Amerika’nın ekonomik durumunu, aile besleyen değerlerin
etkisinin azaldığını ve onu günaha teşvik ettiğini his etmiştir.
Gerçekten de onun göçmen aileleri iki kültürün istekleri arasında
parçalandı ve yeni Dünya’da çok az huzur ve rahat
görürler.”(Mandelson,1969:)
2.2-Aile ve Kadın
Clifford Odets’in eserlerinde kadının özel bir yeri vardır. 1930’larda
yazdığı ve Six Play adlı kitapta toplu olarak yayınlanan 6 oyununda da
kadın ön sıradadır. Kadınlar asla arka planda yer almamışlardır. Bazen
ailelerinin koruyucu meleği, bazen evin lideri, bazen de eşini başkaldırıya
teşvik eden bir militan gibidir. Bazen de kendilerinden yararlanmak isteyen
varlıklı ve şımarık erkeklere ders verecek kadar akıllı davranırlar. Rocket
To The Moon adlı oyununda genç bir kız olan Cleo buna çok açık bir
örnektir. Cleo aslında yoksul hatta çok kalabalık bir ailenin kızıdır. Kulübe
denilebilecek tek odalı bir eve tüm aile sığmaya ve içinde yaşamaya çalışır.
Hatta Cleo’nun içerde yatacak bir yeri bile yoktur. Ama Cleo asistan olarak
çalıştığı diş hekimi Dr. Ben Stark’a ve gelen misafir ve müşterilere
kendisini zengin bir ailenin kızı olarak tanıtır. Uzun süre öğlen yemeklerini
yemediğini anlayan Dr. Ben Stark, onunla konuşur ve gerçeği öğrenir. Cleo
yoksul bir kızdır ama güzel ve alımlı biridir. Evli olan patronuna âşık olur
fakat Dr. Ben Strak evli olduğu ve eşini sevdiği için onunla evlenmekten
kaçınır. Bu arada Dr. Ben’in yalnız fakat varlıklı olan kayın babası ile genç
kızlardan yararlanmak isteyen müzisyen alt komşusu Willy Max de ona
âşıktır. Cleo ikisini de ret eder çünkü o her ikisiyle de arkadaşlık kurmuş
ve yakından tanımıştır. Cleo ikisinin de gerçeklerini yüzlerine ifade eder.
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O yalnız Dr. Ben ile evlenmek ister ancak o evlidir ve eşinden vazgeçemez,
Kayın pederi Mr. Prince’i de ret eder çünkü bu iş için yaşı geçmiştir.
Willy’i ise sadece kenç kızlardan yararlanmak isteyen biri olduğunu bildiği
için ret eder.
Mal varlıkları veya statülerini kullanarak insanlardan yararlanmak
isteyen kapitalist sistemin ürünü olan bu tip insanlar her şeyi elde
edebileceklerini sanırlar. Ama Cleo onlara bu davranışıyla gereken dersi
vermiştir.
Dr. Ben ile hayal kırıklığı yaşayan Cleo umutsuzluğa düşmez. Gerçek
aşkı buluncaya kadar arayışını sürdüreceğini şu ifadelerle belirtir,
“Evet, eğer yollar varsa ben onları takip edeceğim. Tüm
bu istediğimi elde edinceye dek, sonuna kadar gideceğim.
Beni isteyen ve beni kullanan bir aşk istiyorum. Sizce
sevgi dolu kadın ve erkeklerin olduğu bir dünya yok mu?
Bütün kadın ve erkekler gülmekten korkarak mı
yaşamalı.” (Odets,1987:416)
Waiting For Lefty’de bir sürücünün eşi olan anne Edna ailesinin daha
iyi bir hayat sürdürebilmesi sefalete, açlığa, zulme başkaldırır ve kocasını
ne pahasına olursa olsun sürücü birliğinin grevine katılıp aktif rol almasını
sağlar. O bir taraftan bir anne diğer taraftan sisteme başkaldıran bir
militandır. Cesurdur ve bilinçli bir annedir. İşçilerin birleşmesi için “Ben
bir adam demiyorum. Yüz kişi, bin kişi, tam bir milyon kişi diyorum.
Kendi öz birliğinizi kurun… Erkek gibi ayağa kalkın ve ağlayan
çocuklarınız, eşleriniz için savaşın. Kahretsin! Ben kölelikten ve uykusuz
gecelerden bıktım artık.”(Odets, 1987:8)
Awake and Sing’in önde kadın kahramanı Bessie her ne kadar genç
nesillerle çatışma içerisinde olsa da evini ve çocuklarını koruyan onlara
liderlik eden ve o çok zor depresyon yıllarında ailesini düze çıkarmaya
çalışan güçlü bir annedir. O gözü pek, çevresindekileri etkileyen Berger
ailesinin anaerkil yapısını sonuna kadar koruyan bir annedir.
Pradise Lost’ta anne Clara iyi bir aile lideridir. Çocuklarını iyi
yetiştirmiş bir anne, eşini, çocuklarını ve komşularını seven, onlara meyve
ve yemek ikramında bulunan cömert bir kadındır. Tek isteği büyük
depresyon döneminde ailesinin yok oluşunu önlemektir. Onun için elinden
geleni yapar ama yokluk sırasında eşiyle birlikte mücadele etmeyi de bilen
ve yapan bir annedir.
Till The Day I Die adli oyunundaki kadın kahraman Tilly bir grup
erkekle örgütün karar alma mekanizmasında önemli bir yere sahiptir. Anne
olmak üzeredir ama mücadelesini sonuna kadar sürdürür. O kadar
kararlıdır ki sevdiği adam ve çocuğunun babası Ernst’i örgütten atma
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konusunda kocasının aleyhinde oy kullanır. Bu durum yine kadının ne
kadar yazar tarafından önde tutulduğunun bir göstergesidir.
Arthur Miller’in Death Of A Salesman adlı oyunun kadın kahramanı
Willy Loman’ın karısı Linda Loman da tıpkı Odets’ın kadın
karakterlerinde olduğu gibi sevecen, fedakâr, çocuklarını ve kocasını
korumaya çalışan bir bayandır. Linda başarısız ve yitik olan artık satıcılık
işinde dikiş tutturamayan eşini her kese karşı korumaktadır. Kendisi yırtık
çoraplarını yamalayıp giyerken kocası Boston’da sevgilisine yeni çorap
hediye ederken bile kocasını kollayıp korur. Linda kocasını ölüm
törenindeki veda konuşmasında onu şöyle savunur:
“Onun mükemmel bir adam olduğunu savunmuyorum. O hiçbir zaman
büyük paralar kazanmadı. Adı gazetelerde çıkmadı. O bugüne kadar
yaşamış olan en iyi karakter değildir. Fakat ona korkunç şeyler oluyor. O
halde ona dikkat edilmeli. Mezara yaşlı bir köpek mezara
atılmamalıdır.”(Miller,1994:112)
Görüldüğü gibi hem Artur Miller’ın eserlerinde hem de Clifford
Odets’in eserlerinde kadınlar anne olarak, toplumdaki sosyal olaylarda
birer lider olarak, evlerin sevecen ve fedakâr hanımları olarak öne
çıkmaktadırlar.
3. Göçmen ve Musevi Kimliği
Odets’in son olarak ele aldığı önemli temalardan birisi de Musevi
kimliğidir. Her ne kadar kendisinin ideal olarak gördüğü kimlik Amerikan
vatandaşı olmak, bireyler arasında ayırım yapmamak olsa da karşılaştığı
çok önemli ırkçılık olayına da değinmeden geçememektedir. Kendisi
Musevi asıllı olan yazar Amerika’da özellikle büyük ekonomik kriz
döneminde ırkçılık olaylarının arttığını bu tip olaylarda en fazla Musevi
asıllı vatandaşların zarar gördüğünü düşünerek eserlerinde bu konuya yer
vermiştir. Irkçılık olaylarından duyduğu rahatsızlığı bu vesileyle
vurgulamıştır. Waiting For Lefty oyununda çok başarılı bir doktor olan Dr.
Benjamin Musevi asıllı olduğu için işine son verilir ve yerine bir senatörün
yeğeni olan intern bir doktor atanır bu yetmiyormuş gibi durumu kritik olan
bir hastanın ameliyatı bu ehliyetsiz doktora yaptırılır. Dr. Benjamin’in
hastası olan bu kişi yaşamını masada yitirir. Bu durum onun için tam bir
yıkım olur. Dr. Benjamin o ekonomik yıkım döneminde yaşamını
sürdürmek için gider sürücüler birliğine katılır. Dr. Barnes’ın “artık
hastaneleri doktorlar yönetmiyor”14 sözleri patronların istediğinin
gerçekleştiğini, işin ehli olan insanların bir değerinin kalmadığını
anımsatır. Fakat Dr. Benjamin mücadeleye devam edeceğini ve müsavi
kimliğinin ne olduğunu herkese ispatlayacağını vurgular.
Til The Day I Die adlı oyununda Almanya’da Musevilerin başına
gelenler açıkça dile getirilir. Nazi Almanya’sında kimliğini saklayarak
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orduda belli bir seviyeye kadar yükselen Binbaşı Duhrin kimliği açığa
çıkınca emrinde çalışmakta olan yüzbaşı tarafından tehdit edilir. Kimliğini
açıklayacağını söyleyen yüzbaşıyı öldürür ve kendi yaşamına da son verir.
Nazı merkezinde çalışan askerlerin arasında geçen konuşmalar Musevilere
olan toplumun bakış açısını çok güzel açıklıyor.
Edsel- Annem bazı Yahudilerin çok iyi insanlar olduğunu söyledi.
Martin- Söylüyor, bence sen böyle şeyleri söylemek konusunda bira
dikkatli olmalısın. Ben bile senin böyle düşündüğünü bilmek istemiyorum.
(Odets, 1987:25)
Bu konuşmalar hakkında bir yorum yapmanın gerekli olmadığını
düşünüyorum. Almanlar bir Musevi’nin iyi bir insan olabileceğini bile
duymak istemiyor.
Awake And Sin’de yine Musevi kimliği ön plandadır. Oyunu yaşlı
kahramanı Jackop Museviliği sürekli ön plana çıkararak kutsal kitaptan
örnekler vererek kapitalizmi yererken değişim için gençleri teşvik
etmektedir.
Odets’in Musevi aileleri ele aldığı Paradise Lost ve Awake And Sing
adlı oyunda Berger ve Gordon aileleri Musevi kökenli Amerikalı ailelerdir.
Bu aileler anaerkil, homojen ailelerdir. Kalabalık aile geleneğini devam
ettiren bu ailelerde birlik beraberlik vardır. Berger ailesinde Bessie ve
Gordon ailesinde Clara birer anne olarak ailelerinin neredeyse tüm
sorumluluklarını yüklenmişlerdir. Kuşak çatışmasına, ülkeyi kasıp
kavuran ekonomik yıkıma ve ona bağlı moral çöküşe rağmen her ikisinin
sonuna kadar ailelerini korumak için ellerinden geleni yaptıkları görülüyor.
Bu aslında Musevi aile geleneğinin güçlülüğünün de bir göstergesidir.
Bu eserlerde Clifford Odets’ın Musevilerin durumunu irdelemesi
yadırganmamalıdır. Çünkü o da Musevi bir aileden gelmekte ve o günün
tüm zorluklarını bizzat yaşayan bir yazardır.
SONUÇ
Clifford Odets 1930’lu yıllarda yazdığı eserlerinde ülkenin içine
düştüğü ekonomik ve moral buhranı bizzat yaşamıştır. Dolayısıyla bu
sorunların üstesinden gelmek için gerekli çabayı sosyal eleştiri yönü ağır
basan tiyatro eserlerini yazmıştır. O günkü birçok solcu yazar gibi
Odets’de kapitalist düzenin insanları yıkıma götürdüğünü, ülkedeki tüm
sorunların kaynağının buradan kaynaklandığını, dolayısıyla bu düzenin
mutlaka değişmesi gerektiğini dile getirir.
Düzenle ilgili ağır sosyal eleştiri yapan yazar tematik olarak güçlü
Amerika’yı yaratan Amerikan rüyasının sona erişini, kapitalist sistemin
insanlar üzerinde yarattığı baskı, açlık, sefaleti, toplumun temel direği olan
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ailenin çöküşünü ve ülkede hortlayan ırkçılık karşısında göçmen Musevi
ve diğerlerinin nasıl etkilendiği konusunu detaylı olarak işlemiştir.
Ne yazık ki aradan nerdeyse yüz yıl geçmiş olmasına rağmen modern
ve kalkınmış olarak düşünülen Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da aynı
sorunlar derinleşerek devam etmektedir. Bu durum karşısında yazarlara,
sanatçılara ve bilim adamlarına da fazla mücadele düşmektedir.
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