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ZEKÂT VE VERGİ MÜKELLEFİYETİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
VE ADALETİN SAĞLANMASI
Ahmet ÖZDEMİR (*)
Öz

Zekât dini bir ibadettir. Zekât sadece Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen kişilere ödenir.
Vergi, kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak için hükümet tarafından alınır. Zekât ile
vergi birbirinden farklıdır. Bazı insanlar sadece vergi öderken, diğerleri hem vergi hem
de zekât ödemektedir. Bu durum mükellefler arasında eşitsizlik doğurmaktadır. Vatandaşlar arasında fırsat eşitliği sağlayabilmek için zekât fonu kurulmalıdır. Fonda biriken
miktar, sadece zekât olarak kullanılmalıdır. Zekât fonuna ödeme yapanlara, gelir vergisi
muafiyeti verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Zekât, Zekât Fonu, Vergi, Malî Mükellefiyet.

Ensuring Equality of Opportunity and Justice for the Obligation of Zakat and Tax
Abstract

Zakat is a religious worship. Zakat is paid only to persons declared in the Qur’an.
Taxes are taken by the government to cover the cost of public services. Zakat and tax are
different. Some people are just paying the tax, others pay both tax and zakat. This situation
leads to inequality between taxpayers. Zakat fund should be established to ensure equality
of opportunity among citizens. The amount accumulated in the fund should be used only
as zakat. Those who pay zakat fund, should be given income tax exemption.
Keywords: Zakat, Zakat Fund, Tax, Financial Liability.

*) Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
(e-posta: ebuertugrul@mynet.com)

 / Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZDEMİR

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Giriş

Bir milleti oluşturan fertlerin çeşitli ödev ve sorumluluklarla mükellef olması toplum
hayatının vazgeçilmez özelliklerindendir. Bu sorumluluklardan birisi de maddî imkânı
olanların malî ödeme yükümlülüklerinin olmasıdır. Tarih boyunca topluluklar, üyelerinden farklı adlar altında gelir talebinde bulunmuşlardır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, vergiye tarihte insan cemiyetinin ortaya çıkışından itibaren rastlanmaktadır (Tuğ,
1984, s. 2-18).

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde infak etmek, zekât ve sadaka vermek emredilmiştir
(Bkz. Bakara, 2/ 215; Nisâ, 4/ 39; Mâide, 5/55; A’râf, 7/156; Tevbe, 9/ 60; Hac, 22/ 35;
Mü’minûn, 23/4; Nûr, 24/37; Neml, 27/3; Rûm, 30/39; Lokmân, 31/4; Secde, 32/16).
Hz. Peygamber (s.a.)’in hadislerinde de zekât oranları ayrıntılı bir şekilde beyan edilerek
Müslümanlar düzenli ve miktarı belirli malî sorumlulukla mükellef tutulmuştur (Bkz.
Ebû Dâvûd, Zekât, 1, 1561; Nesâî, Zekât, 5, 2453; Tirmizî, Zekât, 3, 620).
Asr-ı saadet döneminde; zekât, fitre, sadaka, kurban gibi malî yönü olan ibadetler, gönüllü bağışlar ve savaşlarda elde edilen ganimetler aracılığı ile herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayabildiği bir yapı sağlanabilmiş iken ilerleyen dönemlerde ihtiyaçların artması,
kamu harcama kalemlerinin çeşitlenmesi ve devlet sisteminin gelişmesine paralel olarak
ilave bir maddî sorumluluk olarak vergi alınmaya başlanmıştır.1

Devletin ihtiyaç duyması durumunda, adalet ve hakkaniyet sınırları içinde kalmak
üzere kamu otoritesinin belirleyeceği vergiyi vatandaşların ödemekle sorumlu tutulması
fıkhen de meşru kabul edilmiştir (İbn Âbidîn, 1985, XII, s. 21; Aydın, Özek, Karaman,
Erkal, 1984, s. 240-242; Hamidullah, 1993, II, s. 969; Yeniçeri, 1980, s. 246-248).
Zekât-Vergi Mukayesesi

Devletin talep ettiği vergilerin zaman içinde çeşitlenmesi ve miktar bakımından artması üzerine zekât ile vergi mukayese edilmeye başlanmış ve devlete vergi ödemekle
zekât sorumluluğunun düşüp düşmeyeceği tartışma konusu olmuştur.

İbn Teymiyye, devlet başkanının aldığı zekâtları, zekât sarf yerlerine ödememesi durumunda farz olan mükellefiyetin düşüp düşmeyeceği sorusuna, zekâtı sarf yeri dışında
harcayan zalim devlet başkanlarına zekâtın verilmemesi gerektiğini ancak ikrah altında
olup istenileni yapmaması durumunda zararla karşılaşacak kişilerin ödediklerinin zekât
yerine geçeceğini ifade etmiştir (İbn Teymiyye, 2005, XXV, s. 81). Nevevî de, Devlet
başkanı haracı, öşür yerine geçsin diye tahsil ederse bu durumda farzın düşüp düşmeyeceği hususunda ihtilaf olduğunu ifade etmekle birlikte, kendisi farzın düşeceği görüşünü
tercih etmiştir (Bkz. Nevevî, t.y.:V, s. 547). Buna karşılık fakihlerin ekseriyeti ise vergiyi
zekâta saymanın mümkün olmadığı görüşünü benimsemişlerdir (Bkz. Karaman, 1988, I,
s. 205; Akyüz, 1995, III, s. 94; Zuhaylî, 1994, III, s. 379; Yavuz, 1992, s. 91).
1) Asr-ı Saadet ve Hulefâ-i Râşidin dönemi malî teşkilatlanma yapısı için bkz. Hamidullah, 1993, II, s.
940-992; Tuğ, 1984, s. 47-83; Yeniçeri, 1984, s. 53-73.
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Zekât, İslâm devletine ödenen bir çeşit vergi olarak kabul edilmiştir. (Bkz. Hamidullah, 1993, II, s. 965) Zekât ile vergi arasında ikisinin de malî bir ödeme yükümlülüğü
olması, ihtiyarî değil icbarî nitelik taşıması gibi benzer yönler olmakla birlikte, birini
diğerinin aynısı saymamızı engelleyen yönler mevcuttur (Eskicioğlu, 1989, s. 225-250).
Bu ayırımı görebilmek için zekât ve verginin tanımlanması ve mahiyetlerinin ortaya konulması gerekmektedir.
Vergi, devlet tarafından kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamak üzere hâkimiyetine
istinaden, mükellef şahısların topluluğun üyesi bulunmaları dolayısıyla, önceden konulmuş kaidelere uygun olarak talep olunan nakdi ödemelerdir (Ertuğruloğlu, 1969, s. 317;
Truchy, 1942, s. 295).
Belli bir meblağın ödenmesi, karşılıksız ve kesin olması, ilgilinin rızasına bağlı olmayıp hukukî cebir taşıması, kamu giderleri ile sıkı bir bağının olması, fertlerin teşkilatlanmış bir topluluğa dâhil bulunmalarına dayalı olarak talep ediliyor olması, verginin temel
unsurlarını oluşturmaktadır (Ertuğruloğlu, 1969, s. 315-316).
Bireylerin gelir elde etmesi, kurumların kazanç sağlaması, bir servete sahip olma,
istihsal ve malların el değiştirmesi devletin vergi koymasının başlıca nedenleridir (Korkmaz, 1984, III, s. 1362).

Vergi alınmasının temel gerekçesi kamu hizmetleri giderlerinin karşılanmasıdır. Başlangıçta iç ve dış güvenlik ile adalet işlerinden ibaret olan kamu hizmetleri kavramı, toplumlardaki gelişmelere bağlı olarak eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme ve diğer altyapı tesislerinin kurulup işletilmesini de kapsamına alarak genişlemiştir. Günümüzde de
bu gelişme hâlâ devam etmektedir (Aren, 2007, s. 295). Kamu hizmetlerindeki gelişmeye
paralel olarak devlet tarafından alınan vergi de çeşitlenmiş, neredeyse tüm malî hareketlilikler vergiye bağlanmıştır. Sadece üretim veya sermayeye dayalı değil, tüketime dayalı
vergilendirme de yaygınlaşmıştır (Cavid, 2001, s. 326-331; Şener, 1980, s. 145-227).
İslâm’ın beş temel rüknünden (Şîrâzî, t.y, I, s. 260) olan zekât ise, zenginlik nisabına
ulaşan miktarda ve vasıfta malı olan zenginlerin, Allah rızası niyeti ile ayette beyan edilen gruplara, hadislerde ortaya konulan ölçü ve miktarı yılda bir defa vermesidir. Zekât
doğrudan şahıslara ödenebileceği gibi kurumlar aracılığı ile de fakirlere ulaştırılabilir.
Tanımda yer alan unsurlar ile vergiyi mukayese ettiğimizde zekât ile verginin farkı ortaya
çıkacaktır.

Zekât, Allah’a şükür borcunu ödemek için farz kılınan (Zuhaylî, 1994, III, s. 379),
sürekliliği olan, zamana ve bölgeye göre değişmeyen başlı başına bir ibadettir. Vergi ise,
devleti yöneten organların takdirine bağlı olarak istenilirse kısmen veya tamamen kaldırılabilir niteliktedir (Karadavî, 1997, s. 485).

Zekât mükellefiyeti için nisab miktarı mala sahip olma şartı aranır (Kudûrî, t.y,. s. 27;
Şîrâzî, t.y, I, s. 265). Vasıtasız vergilerde belirli bir zenginlik şartı olmakla birlikte, zekâtın nisab oranından farklıdır. Vasıtalı (dolaylı) vergilendirmede ise zengin, fakir ayırımı
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yapmadan herkesten vergi alınmaktadır.2 Zekât ise, Müslümanların zenginlerinden alınıp
fakirlerine verilmektedir (Bkz. Nesâî, Zekât, 1, 2428). Fakirler zekât vermekle mükellef
değildir.

Zekât mükellefiyeti için sahip olunan mal ile ilgili tam mülkiyet, nâmi olma, nisab
miktarına ulaşma, ihtiyaç fazlası olma, sahip olunduktan sonra üzerinden bir yıl geçme
ve borç karşılığı olmama şartları (Ebû Yusuf, t.y, s. 76-78; Kâsânî, 1986, II, s. 9-16; Sahnûn, 1994, I, s. 364; Şîrâzî, t.y, I, s. 265) bulunmakta iken vergilendirmelerde bu şartların
birçoğu dikkate alınmamaktadır.
Zekât yılda bir defa ödenirken, vergilerin yılda birkaç defa veya birkaç yıl da bir defa
gibi farklı ödeme süreci olabilmektedir.

Bütün bu farklılıkların yanında belki de zekât ile vergiyi birbirinden ayıran en önemli
fark, zekât verilebilecek yerler ile vergi harcama kalemlerinin birbirinden farklı olmasıdır.
Zekâtın sarf yerleri Tevbe suresi 60. ayette şu şekilde beyan edilmektedir: “Sadakalar
(Zekâtlar) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, zekât toplanmasında görevli olanlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda
(çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilen ve hikmetle
yönetendir.”

Zekâtın sarf yerleri ayette beyan edildiği üzere sekiz gruptur. Burada zikredilenlerden
kölelerin, zekât âmillerinin veya müellefe-i kulup zümresinin toplumda bulunmaması sebebiyle azalma olabilir ancak ilave harcama kalemleri ve ödeme yapılacak yeni zümreler
ortaya çıkarmak mümkün değildir. Günümüzde, zekâtı Kur’an’da beyan edilen sınıflara
ulaştırmayı vazife edinen vakıf, dernek gibi tüzel kişilikler bulunmaktadır. Bu nitelikteki
kurumlar, zekâtı ödemede aracı konumunda işlev görmekte ve toplanan paralar şahıslara
ulaştırılmaktadır. Bu vasıflarını devam ettirdikleri sürece zekâtlar bu kurumlar aracılığı
ile de ödenebilir. Vergilerin temel toplanma sebebi olan kamu hizmetleri zekât sarf alanı
içinde yer almamaktadır.
Zekât verilebilecekler arasında yer alan fî sebilillah (Allah yolunda olanlar) kavramı,
genellikle Allah yolunda cihad edenler olarak anlaşılmakla birlikte, bu kavramı daha geniş manasıyla alıp Allah’ın rızasına ulaştırıcı her türlü hayır amacıyla yapılan yardımlar
olarak da yorumlayanlar bulunmaktadır (Bkz. Hamidullah, 1993, II, s. 978; Köse, 2004,
s. 108-127). Fî sebilillah kavramı en geniş anlamı ile kabul edilse bile, toplanan vergilerin bir kısmının İslâm’ın meşru görmeyeceği alanlarda harcandığı göz önüne alınınca fî
sebilllah kavramının günümüzdeki vergi harcama yerleri ile örtüşmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır.
2) Kanun koyucunun vergiyi kimin sorumluluğundan çıkarmayı lüzumlu görmüşse doğrudan doğruya
ona müracaat edilerek alınan vergiler vasıtasız vergi; üretilen mal ve hizmetler üzerine konulan ve
bireylerin bu mal ve hizmetleri satın aldıkları zaman vergiyi de ödemiş oldukları dolayısıyla en fakir
insanların bile farkına varmadan ödemiş oldukları vergiler ise vasıtalı (dolaylı) vergiler olarak tanımlanmaktadır. Bkz. Aren, 2007, s. 298; Cavid, 2001, s. 324-325).
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Zekât ve verginin bu mukayesesinden çıkan sonuca göre; tanım, amaç, mahiyet ve
kapsam bakımından zekât ile vergi birbirinden farklıdır (Karadavî, 1997, s. 485). Biri
diğerinin dengi veya alternatifi değildir. Dolayısıyla fertlerin hem zekât, hem de vergi ile
mükellef tutulmaları meşrudur. Buna göre, zekâtını ödeyenlerin vergi vermekten kaçınması veya vergi verenlerin zekât vermekten imtina etmeleri caiz olmayacaktır.
Fırsat Eşitliği Bakımından Zekât-Vergi Mükellefiyeti

Zekât, meşruiyeti ayet ve hadislere dayanan, maddî müeyyidenin yanında uhrevî müeyyide de barındıran (Bkz. Nesâî, Zekât, 4, 2437) ve ibadet niteliğinde olması sebebiyle
sadece Müslümanlar için bağlayıcılık taşıyan bir mükellefiyettir.

Devlet yönetim sistemi, İslâm hukukuna göre şekillenen devletlerde zekât toplamak
devletin titizlikle yerine getirmesi gereken aslî görevlerdendir (Mâverdî, 1994, s. 52).
Açıkta olmayan (batınî) malların zekâtını vermek şahıslara bırakılabilirse de, fertlerin
zahirî mallarının zekâtı bu işle görevli memurlar aracılığı ile devlet tarafından toplanılır
(Mâverdî, 1999, VIII, s. 392; Kâsânî, 1986, II, s. 7).
Zekât ve vergi, devlet organları tarafından toplandığı ve aksine davrananlar için maddî müeyyide tatbik edileceği için İslâm devletinde yaşayan Müslüman fertler3 arasında
zekât ve vergi ödeme sorumluluğu açısından bir fark ortaya çıkmayacaktır. Aynı sektörde
çalışıp gelir ve servet bakımından birbirine yakın fertler eşit derecede bir malî mükellefiyet ile karşılaşmaktadır. Devletin hak ve salahiyetine dayalı olarak ortaya koyacağı
hukukî düzenleme ile zekât, nisab miktarı malı olan herkesten alınacağı için toplumda sadece bir zümrenin sırtına yüklenen değil, toplumun geneline yayılan malî bir sorumluluk
olacaktır. Tüm mükellefler hem zekâtını hem de vergisini vereceği için fertler arasında
fırsat eşitliği açısından bir fark oluşmayacaktır.
Türkiye gibi dini referanslarla yönetilmeyen laik toplumlarda ise zekât ve vergi mükellefiyeti fırsat eşitsizliğine yol açabilmektedir. Bu nitelikteki devletlerde zekât verme
tamamen kişilerin vicdanlarına bırakılmakta, zekât vermeyenler için cezaî bir müeyyide
uygulanmamaktadır.

Devlet, zekât toplamadığı için kamu giderlerinin yanında sosyal devlet olma ilkesi
gereği fakir-fukaraya yapılan devlet yardımları da toplanan vergilerden ödenmekte bu da
vergi oranını -zekâtın devlet tarafından toplanan devletlere kıyasla- daha da artırmaktadır.
Aynı gelir düzeyine sahip iki kişiyi düşündüğümüzde birinci kişi uhrevî sorumluluğunu
hesaba katarak zekâtını vermekte, ikinci kişi ise bu görevi ihmal etmektedir. Vergi ise her
ikisinden de devlet tarafından tahsil edilmektedir. Bu iki kişinin birbirine rakip iki firma
sahibi olduğunu düşündüğümüzde birincisinin aleyhine olmak üzere bir fırsat eşitsizliği
doğmaktadır. Çünkü hem malî bir sorumluluk olarak zekât vermekte, hem de vergisini
vermektedir. Ayrıca ödediği verginin içinde devletin gelir seviyesi düşük vatandaşlara
3) İslâm devletinde yaşayan gayr-i müslim vatandaşların maddî sorumlulukları için bkz. Ebû Yusuf, t.y:
63; Mâverdî, 1994, 254; İbn Kayyim el-Cevziyye, 1997, I, 79-369; Atar, 1979, 12-16.
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ödediği miktarlar da bulunduğu için zekâtın devlet tarafından toplandığı ülkelere göre
daha yüksek oranda vergi vermektedir.
Zekât- Vergi Mükellefiyetinde Fırsat Eşitsizliğini Ortadan Kaldırma

Ortaya çıkan eşitsizliğe çözüm önerisi olarak vergiyi zekâta saymanın caiz olduğunu
savunanlar olmuştur (Bkz. Aydın ve diğerleri, 1994, s. 248). Ancak zekât ile verginin
mukayesesini yaptığımız bölümde de zikrettiğimiz üzere vergi ve zekât birbirlerinden
birçok açılardan farklı nitelik taşıyan ayrı kurumlardır. Vergi toplama yöntemi üzerinde yeni bir düzenleme yapmadan birini diğerinin yerine koyup, vergi verenleri zekâttan
muaf tutmak mümkün ve caiz değildir. Mevcut sistemde vergiler, zekât sarf yerlerinden
çok farklı yerlere ödendiği gibi bir kısmı, İslâm’ın meşru ve caiz görmeyeceği alanlarda
harcanmaktadır.
Önereceğimiz çözüm şekli, devletin bir zekât fonu oluşturarak isteyen vatandaşların
bu resmi kuruma zekâtı vermelerinin sağlanması ve bu fona yatırılan miktarın o kişinin
ödeyeceği gelir vergisinden düşülmesidir. Bu müessesenin sağlıklı yürüyebilmesi için
fonda biriken paraların zekât sarf yerlerine uygun olarak harcandığının denetlenebilmesi
mümkün olmalı ve halkın güvenini kazanmış ilim adamlarının gözetiminde şeffaf bir
yapı oluşturulmalıdır.

Esasında buna benzer bir uygulama hâlihazırda Türkiye’de uygulanmaktadır. Eğitime
%100 destek projesi kapsamında okul ve öğrenci yurdu inşası için yapılan bağışlar beyanname ile gösterilerek vergide indirime gidilmektedir.4
Zekâtın genel kamu menfaati için yapılan müesseselerde kullanılması caiz değildir.
Zekâtın şahıslara temlikinin gerektiği ilkesinden hareketle eğitim veya hayır kurumu inşaatı için yapılan bu ödemeleri zekât saymak mümkün olmayacaktır. Yapılması gereken
zekât fonu adı ile yeni bir yapılanmaya gidip tıpkı eğitime destek projesindeki gibi bu
fona yapılan ödemelerin tamamını mükelleflerin gelir vergisi miktarından indirime gitmektir.
Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse, 100 lira gelir vergisi ödeyecek iki kişiden
birincisi isterse bu paranın tamamını vergi olarak ödeyecek, diğeri ise yıllık zekât ödeme
miktarı olan 30 lirayı zekât fonuna yatıracak geride kalan 70 lirayı ise vergi olarak verecektir. Bu sayede her iki vatandaşın da yıllık ödemeleri gereken miktar aynı olacak ve bu
kişiler arasında fırsat eşitliği sağlanacaktır.

4) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 10.-193 sayılı kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(2) numaralı bendine birinci alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent ile (3) numaralı bentten
sonra gelmek üzere aşağıdaki (4) numaralı bent eklenmiştir. “Yukarıda sayılan kamu idare müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden
az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası
için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı yıllık beyanname ile
bildirilecek gelirlerden indirilir.” Bkz. Resmi Gazete 24 Nisan 2003, sayı: 25088.
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Zekât Fonu Kurumunun Sağlayacağı Yararlar

Devletin zekât fonu adı altında bir kurum oluşturmasını laiklik ilkesi ile bağdaşmayacağını iddia edenler olacaktır. Ancak, bu fona katılım tamamen vatandaşların isteğine
bağlı olacağı için laiklik ilkesi açısından gerçek manada bir çelişki ortaya çıkmayacaktır.
Aksine zekât verenle vermeyen arasında yıllık ödeme mükellefiyeti bakımından bir denge
oluşturacağı ve zekât vermek isteyenlerin gönül hoşnutluğu ile bu ibadetlerini yapmalarına zemin hazırlanacağı için din ve vicdan özgürlüğü açısından yeni bir ufuk açacaktır.

Zekât fonu kurumu, devlet için yeni bir maddî gider kapısı da olmayacaktır. Çünkü
Tevbe Sûresi 60. ayetinde beyan edilen âmilîn sınıfı zekât toplamakla görevli memurları
ifade etmektedir. Dolayısıyla kurum çalışanlarının maaşları burada toplanan meblağdan
ödenebilecektir.
Vergi toplamada istenen seviyeye ulaşılamamasının temel nedeni vergi kaçırma veya
vergiden kaçınma5 davranışlarının fazla olmasıdır. Zekât fonu bu tür davranışların azalmasına yardım edecektir. Devlete ödediğim paralar gayr-i meşru yerlerde harcanıyor, vergiyi tam ödersem rakip firma ile rekabet imkânım azalıyor, devlet topladığı vergilerden
fakir fukaraya gereken desteği vermiyor gibi mazeretlere dayanarak vergi vermek istemeyenlerin, oluşturulacak zekât fonu ile bu kaygıları giderilecek ve gönül hoşnutluğu ile
ödeme yapmaları sağlanacaktır.
Zekât fonunda biriken paralar, genel kamu giderleri için harcanamayacağı için gelir
seviyesi düşük fertlere istisnasız her yıl düzenli ödemelerde bulunma imkânı veren bir
kaynak elde edilecektir. Sosyal devlet olma vasfının gerektirdiği birçok harcama için bu
yeni kaynak kullanılabilecektir.

Bir ülkede yıl içinde verilen zekâtlar büyük rakamlara ulaşmaktadır. Mevcut durumda
zekât ödemeleri büyük çoğunlukla kayıt dışı sürmekte iken, zekât fonu kurulması durumunda vergi indiriminden yararlanmak için halkın geneli buraya para yatıracağı için
zekât ödemelerinin büyük bir yekûnu kayıt altına alınmış olacaktır.
Gerçek ihtiyaç sahiplerini bulamama, ihmalkâr davranma, sonraya erteleme gibi sebeplere dayalı olarak zekâtını düzenli ödemeyenler, yıllık vergi indiriminden yararlanmak için zekâtlarını ödeme hususunda daha titiz davranacak ve bu da o toplumda zekât
verme oranlarını artıracaktır.

Hz. Peygamber infakta bulunurken önceliği akrabaya vermeye teşvik etmiştir. “Miskinlere tasaddukta bulunmanın sadaka sevabı vardır. Akrabaya tasaddukta bulunmanın
ise hem sadaka sevabı hem de sıla-i rahim sevabı vardır. (Nesâî, Zekât, 82, 2572).” Zekât
fonu kurulup, zekâtlar bu fon aracılığı ile ödenmeye başlandığında daha efdal olan fakir akrabalara verilen zekâtın azalacağı şeklinde bir eleştiri getirilebilir. Ancak buna da
çözüm bulmak mümkündür. Zekât fonuna para yatıran kişilere verdikleri zekâtın kime
ulaşmasını istediklerini beyan etme hakkı verilebilir. Zekât fonu bu talebi değerlendirir
5) Vergiden kaçınma: Mükellefin vergi yasalarına aykırı davranmadan daha az vergi ödemesidir. Daha
az çalışıp vergi matrahını azaltarak daha az vergi ödemek gibi. Bkz. Şener, 1980, s. 151.
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ve gerçekten bu kişilerin maddî durum itibariyle zekât alabilecek durumda oldukları tespitinin yapılması durumunda, zekât o kişilere ödenir. Böylelikle, zekât veren hem gelir
vergisinden indirim hakkı elde eder, hem de zekâtını fakir akrabasına vermiş olur. Ayrıca
zekât alan bu kişi, akrabası olan zekât mükellefinin teklifi ile zekât fonunun sisteminde
zekât alabilecekler listesine dâhil olacağı için sadece kendi akrabasının zekâtını almakla
kalmaz, bunun yanında kurumda biriken zekâtlardan da şartlara göre hisse sahibi olabilir.
Zekâtı bizzat şahsın kendisinden değil de kurum aracılığı ile almak zekât alanlarının gururlarının incinmemesine yardım eder. Bu sistemin hayata geçmesi durumunda akrabalar
arasında zekât alma-verme işleminde kayıt dışı para hareketlerinin önüne geçilmiş olur.
İslâm hukukunda zekâtın toplanması işlemi, devlet başkanının vazifeleri arasında sayılmıştır (Mâverdî, 1994, s. 52). Hz. Peygamber döneminden başlayarak kamu otoritesinin gözetim ve denetiminde olan (Dumlu, 2010, s. 91-116) zekât gelirleri zekât fonu kurma teklifinin hayata geçirilmesi durumunda tekrar aslî niteliğini kazanacaktır. Bu sayede,
zekâtın toplum hayatındaki fonksiyonu ve işlevi istenilen seviyeye ulaşacaktır.
Sonuç ve Değerlendirme

Dini bir mükellefiyet olarak zekât ibadetinin yanında devlet giderlerinin başka türlü
karşılanamamasına dayalı olarak vergi alma işlemi de iktisadî hayatın bir vazgeçilmezi
olarak devam edecektir. Mükelleflerin bu iki sorumluluğu arasında bir denge kurulması
adalet ve hakkaniyet ilkesinin bir gereğidir. Türkiye’de mevcut sistemde zekât tamamen
fertlerin kendi tercihlerine bırakılmışken, vergi devletin yaptırım gücü ile yükümlülerden
tahsil edilmektedir. Bu durumda vatandaşların bir kısmı sadece vergi verirken, diğerleri
hem zekâtını hem de vergisini vermektedir.
İhtiyaç sahibi ve maddî bakımından zor durumda olanlara yardım etmek devletin vazifesi olarak gördüğümüzde ve zekât sarf yerlerinin de toplumun bu kesimleri olduğunu
göz önüne aldığımızda zekât verenlerin devletin sorumluluğunu hafiflettiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda zekât verenlerin vergiden belli ölçülerde muafiyet elde etmeleri hakkaniyetin bir gereğidir. Madem zekât veren vatandaş devletin sırtındaki sosyal
sorumluluğa katkıda bulunmakta öyleyse buna karşılık olarak da devletin bu fertlerin
yükümlülüklerinden indirime gitmesi tabiî olarak görülmelidir.

Zekât ve vergi ikileminde mükellefler arasında doğan eşitsizliği gidermenin yolu bize
göre resmî bir nitelikte ve malî yapısı denetleme açık şeffaf yapıda bir zekât fonu kurumunun oluşturulmasıdır. Bu fona zekât olarak yatırılan miktar, vergi mükelleflerinin
yıllık gelir vergisi olarak ödeyeceği miktardan düşülerek toplumda gerçek manada bir
adaletin sağlanması mümkün olacaktır.
Zekât fonu kurulması, vatandaşlar arasında fırsat eşitliğini sağlamasının yanında vergi kaçırma veya vergiden kaçınma davranışlarının azalarak vergi gelirlerinin artmasına,
zekât ödemelerinin kayıt altına alınmasına, fakirlerin düzenli olarak bir yardım alabilmelerine, yıllık toplanan zekât miktarlarının artmasına ve personel giderleri kendi malî yapısından karşılanan bu kurum açılarak yeni istihdam alanı sağlanmasına imkân sunacaktır.

ZEKÂT VE VERGİ MÜKELLEFİYETİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
VE ADALETİN SAĞLANMASI



Zekât fonunun kurulması ile, asr-ı saadetten başlayarak devam eden asırlarca kamu
gözetiminde tahsil edilen zekâtın tekrar aslî hüviyetine kavuşması sağlanacaktır.
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FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN
YENİLENEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM
PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Sinem TORAMAN (*)
Bülent ALCI (**)
Öz

Bu çalışma, ülkemizde eğitim sisteminin değişmesiyle birlikte yapılandırılan fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla yürütülen çalışma, nitel araştırma paradigmasına uygun
olarak tasarlanmış betimsel analizdir. Çalışma grubunu dokuz fen ve teknoloji öğretmeni
oluşturmaktadır. Programa ilişkin değişiklikler doğrultusunda araştırmacılar tarafından
açık uçlu soru formları hazırlanmış ve öğretmenlere ulaştırılmıştır. Ayrıca öğretmenlerle
yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu bağlamda, açık uçlu soru formlarından ve
görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşlerinin, program
geliştirmenin unsurları gözetilerek programa ilişkin, hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeleri açısından olumlu buldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı
Science and Technology Teachers’ Opinions about Renewed Science Lesson
Curriculum
Abstract

This study aims to determine science and technology teachers’ opinions relation to
sciences lesson curriculum which is structured with changing as well as education system.
The study which is carried out with this aim designed descriptive analysis appropriate to
qualitative research paradigm. Nine science and technology teachers are composed the
study group. Open-ended questions form was prepared by researcher and communicated
to teachers. Besides, semi-structured interviews were done with teachers. In this context,
data which is achieved from open-ended questions form and interviews were analyzed
content analysis technique. At the end of this study, science and technology teachers’
opinions determined positive about renewed sciences lesson curriculum from the point of
goals and objectives, content, process, assessment and evaluation extents that take into
consideration components of curriculum.
Keywords: Science and Technology Teachers, Sciences Lesson Curriculu
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Giriş

Eğitim, içerik ve süreç göz önünde bulundurularak oluşturulan sistemler bütünüdür.
İçerik yönüyle bireyleri yaşama hazırlarken, gerekli bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar elde
etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Süreç yönüyle ise önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, bireyin davranışlarında belirli gelişimleri ve değişimleri
sağlar (Karslı, 2003). Bilim ve teknolojinin hızla değişim ve gelişim gösterdiği günümüzde, insanoğlu bu değişime ayak uydurarak, gelişen teknolojiyle yeniliklere açık olmak ve
üretmek zorundadır. Bu sebeple bireyler toplumsal kalkınmayı ve duyarlılığı sağlamak;
yanı sıra yaşam koşullarını iyileştirmek için bazı sorumluluklar üstlenmelidirler. Soylu
(2004) bunun ancak bireylerin üretici, yenilikçi, düşünen, sorgulayan anlayışla becerilerini geliştirmesi yani nitelikli ve etkili eğitim ile mümkün olduğunu belirtmektedir.

Eğitimin sosyo-kültürel yönelimli amaçları yaşam geleneğini koruyan, ulusçu, kültür
gelişimine katkıda bulunan ve bu gelişimi biçimlendiren, iyi üretici ve iyi tüketici bilincini taşıyan, toplumsal bilince sahip bireyler yetiştirmeyi hedefler (Çelikkaya, 2012).
Bu bağlamda toplumların, geleceklerini belirleyecek bireylerin eğitimine önem verilmeli
ve bu ilkeler ışığında eğitim politikaları belirlenmelidir. Nitekim geçmişten günümüze,
çağın şartlarını karşılamak için eğitim politikaları da sürekli bir devinim içinde olmuştur.
Bu bağlamda Türkiye’de eğitim anlayışının hızlı değişimler göstererek uygulandığı bilinmektedir. Ülkenin eğitim politikaları ve uygulamaları incelendiğinde ilk, orta ve liselerden oluşan okullaşma sisteminin 1997-1998 öğretim yılında ortaokullar ilköğretime dâhil
edilerek 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiği bilinmektedir. Eğitimin tarihsel sürecinde ise
pozitivizmden modernizme ve akılcılığa uzanan akımın yerini, zamanla bütün bu anlayışların tutarsızlık ve yanlışlıklarına tepki olarak gelişen postmodern bir anlayışı ortaya
çıkardığı bilinmektedir. Postmodern anlayışla bilginin kesinliği ve mutlaklığı reddedilerek, bilginin keşfedilmesinden ziyade yorumlanması ve kullanılması hedef olarak belirlenmiş ve ezber bilgi yerine öğrenilen bilgileri günlük yaşam gerçekliklerine uygulamak
söz konusu olmuştur (Sönmez, 1994; Erden, 2005; Çelikkaya, 2006; Şişman 2006). Bu
doğrultuda Türkiye’de 2005 yılından itibaren öğrenci merkezli anlayış çerçevesinde bir
eğitim yaklaşımı uygulanmaya başlanmıştır. Bu anlayışın “Fen Bilgisi” dersindeki yansımaları ise öncelikle dersin “Fen ve Teknoloji” adını almasıyla kendini göstermiştir. T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen Bilgisi Dersi Özel İhtisas
Komisyonu tarafından “Fen ve Teknoloji Öğretim Programı” içerik olarak da düzenlenmiştir. Fen ve Teknoloji Öğretim Programı “Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün
öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesi”ni vizyonu olarak belirlemiştir
(Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2005).
Zorunlu eğitim, 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen “6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası” ile 12 yıla çıkarılarak ilköğretim başta olmak üzere eğitimde önemli değişiklikler yapılmıştır (Karadeniz, 2012). Böylece zorunlu eğitim kademeli bir yapıya dönüştürülmüş; 8 yıllık kesintisiz eğitim yerine bireylerin 4 yıl süreli ilköğretim birinci kademe
ve dört yıl süreli ilköğretim ikinci kademeyi tamamlamasını gerektirecek yapıyı almıştır.
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4+4+4 Eğitim sistemi 2005 yılında “Fen ve Teknoloji” adını alan dersin “Fen Bilimleri”
dersi olarak düzenlenmesine sebep olmuştur. Ders kapsamında vizyon anlayışının değişmediği; ancak Fen Bilimleri programında yeni düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
Araştırmanın önemi

Bu araştırma, program geliştirmenin unsurları göz önünde bulundurularak fen eğitimi alanındaki yeniliklerin eğitimin uygulayıcısı olan öğretmenler tarafından değerlendirilmesini kapsaması; uygulanacak olan fen bilimleri dersi öğretim programının olumlu
yönleri ve karşılaşılabilecek olası sorunları öğretmenlerin bakış açılarıyla ortaya koyması
nedeniyle önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışma, farklı cinsiyette olan, farklı okullarda çalışan ve farklı mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin görüşlerini içermektedir.
Elde edilen sonuçların fen bilimleri dersinin uygulanmasına ilişkin öngörüleri içermesi
nedeniyle uygulanacak olan programa ilişkin katkı sağlaması ve sürecin daha etkin uygulanmasına ilişkin önerileri sunması beklenmektedir.  
Araştırmanın amacı

Bu çalışma fen ve teknoloji öğretmenlerinin 4+4+4 sistemiyle birlikte yenilenen Fen
Bilimleri dersi öğretim programına ilişkin görüşlerini sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın problemini “Fen ve Teknoloji öğretmenleri yenilenen Fen Bilimleri
dersi öğretim programını nasıl değerlendiriyor?” sorusu oluşturmaktadır.
Yöntem

Araştırma modeli

Bu araştırma nitel araştırma paradigmasına uygun olarak tasarlanmış betimsel analiz niteliğindedir. Nitel araştırma herhangi bir şekilde istatistiksel işlemler ya da başka
bir sayısal araç olmaksızın verilerin üretildiği araştırma yaklaşımıdır (Altunışık, Coşkun,
Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005). Nitel araştırma tekniklerinin doğal ortama duyarlılık
sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması, bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı
bir analize sahip olması önemli özellikleridir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın
verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu soru formu kullanılarak ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır.
Çalışma grubu

Araştırmada çalışma grubu kolay ulaşılabilirlik ilkesinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Bu amaçla Yozgat, Gümüşhane, Antalya, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu),
Kocaeli, Şanlıurfa, Denizli ve Muş illerinde görev yapan dokuz fen ve teknoloji öğretmeniyle çalışma yürütülmüştür. Çalışma grubunun yaş ortalaması 28.77 olup; öğretmenlerin
sınıflarındaki öğrenci sayılarının ortalaması 24’tür. Öğretmenlere ilişkin diğer demografik bilgiler aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine İlişkin Betimleyici İstatistikler
Cinsiyet
Bay
Bayan
Toplam
Mezun Olunan Üniversite
Sakarya
Marmara
Gazi
Kocaeli
Toplam
Mesleki Kıdem Yılı
2 Yıl
3 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
9 Yıl
10 Yıl
Toplam
Öğrenim Durumu
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam
Görev Yapılan Okul
Devlet Okulu
Özel Okul
Toplam
Veri toplama araçları

Sıklık
6
3
9
Sıklık
4
3
1
1
9
Sıklık
1
1
1
4
1
1
9
Sıklık
6
3
9
Sıklık
7
2
9

Açık uçlu soru formu fen bilimleri programındaki değişiklikler incelenerek araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular program geliştirmenin unsurları gözetilerek programa ilişkin, hedef, içerik, süreç ve değerlendirmeleri kapsayacak niteliktedir.
Açık uçlu soru formunun uygunluğuna ilişkin olarak üç alan uzmanın görüşleri alındıktan
sonra form yeniden düzenlenmiş ve katılımcılara ulaştırılmıştır. Açık uçlu soru formu iki
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kişisel bilgileri içeren 10 soru; ikinci bölümde ise
programa ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 9 soru yer almaktadır.
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Yarı yapılandırılmış görüşmelerde, görüşme yapılacak kişilerin hâkim olduğu terminoloji dikkate alınarak bir dizi soru hazırlanır. Bu sorular, görüşülen kişilere aynı sırayla
yöneltilir ve kişilerin istedikleri genişlikte cevap vermelerine olanak tanınır (Bogdan ve
Biklen, 2003). Görüşme sırasında sorulan sorular, kişiler tarafından anlaşılmazsa görüşmeci gerekli açıklamaları yapabilir (Gay, 1996). İlgili literatür doğrultusunda öğretmenlerin açık uçlu soru formlarını doldurmalarının ardından formlardan elde edilen verilerin
içerik analizi yapılmış ve öğretmenlerin verdikleri cevapları detaylandırmak üzere görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme sorularının hazırlanması ve görüşme sırasında yeni
soruların eklenmesi Yıldırım ve Şimşek’in (2011) de belirttiği üzere “araştırmacının esnek olması ilkesi”ni sağlamak amacıyla yapılmıştır. Böylece çalışmanın geçerliği sağlanmıştır. Yapılan görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Ayrıca araştırmacı da görüşmeye ilişkin
notlar almıştır. Ses kayıtlarının transkripsiyonu yapılarak yazıya aktarılması sağlanmış;
ardından elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır. Bununla birlikte veri toplama
araçlarından elde edilen verilerin analizi ve ulaşılan sonuçlar alanında uzman üç kişi tarafından da uygunluğu konusunda değerlendirilmiş ve güvenirliği sağlanmıştır.
Verilerin analizi

Nitel araştırmalarda tüm resmin aktarımı ve bir şeye bütüncül ve derinlemesine bakmak, onu karmaşıklığı içerisinde incelemek ve bağlamı içinde anlamak temel amaçtır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu doğrultuda, yapılan çalışmada verilerin analizi ve yorumlanması eldeki tüm veri toplama araçlarının uygun biçimde yazıya aktarılması sağlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalardan hareketle ilgili literatüre bağlı kalınarak verilerin işlenmesi, verilerin içerik analizine tabi tutulması ve yorumlanması şeklinde bir yol izlenmiştir.
Yapılan araştırmada, görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Ayrıca araştırmacı da görüşmeye
ilişkin notlar almıştır. Ses kayıtlarının transkripsiyonu yapılarak yazıya aktarılması sağlanmış; ardından elde edilen verilerin içerik analizi yapılmıştır.

Elde edilen verilerin kodlanmasında açık kodlama tekniği kullanılmış, öğretmenlerin
söylemlerinden örnekler alınarak kodlar aydınlatılmıştır. Bu yöntem uygulanırken öğretmenler sırasıyla kendi içlerinde birden başlanarak rakamlarla kodlanmış ve cinsiyet faktörü göz önünde bulundurularak öğretmeni temsil eden (Ö) harfi kullanılmıştır. Öğretmeni tanımlayan Ö harfinin alt simgesi olarak yer alan E ve K harfleri cinsiyeti belirtirken,
rakamlar öğretmenlerin sırasını belirtmektedir. Örneğin ÖE,1 birinci bay öğretmeni temsil
ederken; ÖK,3 üçüncü bayan öğretmeni temsil etmektedir.
Bulgular ve Yorum

Bu bölümde fen ve teknoloji öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemek üzere yöneltilen açık uçlu soru formunun ve yapılan
görüşmelerin analizi yer almaktadır.
Öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemi hakkındaki genel görüşlerinin neler olduğu sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin açık uçlu soru formlarına verdikleri cevaplar ve görüşmeler sonucunda 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin öğretmenlerin çoğunun olumlu dü-
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şüncelere sahip oldukları görülmüştür. Bu sistemin PISA gibi sınavlarda fen ve matematik derslerinde başarıyı arttıracağını, önceki sisteme göre öğrenciler için daha avantajlı
olduğunu belirtmekle birlikte sistemin uygulanabilirliğine ilişkin olumsuz görüşlere de
sahip oldukları tespit edilmiştir. ÖE,1, ÖE,2, ÖK,1, ÖE,5, ÖK,2 ve ÖK,3 kodlu öğretmenlerin
benzer ifadelerde bulunarak “branş öğretmenlerinin 5.sınıfların dersine girmesini olumlu
değerlendirdikleri” belirlenmiştir. Benzer ifadelerde bulunan öğretmenlerin özelliklerine bakıldığında mesleki kıdemlerinin ve çalıştıkları okulun görüşlerinde farklılığa sebep
olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte iki yıllık öğretmen olan ve özel okulda çalışan
ÖE,6 “Avantajları çok, yalnız uygulamaya konulmada acele edilmiş bir sistem olduğunu
düşünüyorum” ifadesinde bulunmuştur. Beş yıllık mesleki kıdeme sahip olan ve devlet
okulunda çalışan ÖE,4 ise “8 yıllık eğitimden daha kötü olmayacaktır” ifadesinde bulunmakla birlikte kendisiyle yapılan görüşmede “önceki sistemde fen ve teknoloji derslerine
6.sınıftan itibaren branş öğretmenleri giriyordu. 5.sınıftan sonra kavram yanılgılarıyla
6.sınıfa gelen öğrencide bu durumu düzeltmek hayli güç oluyordu” ifadesiyle bu durumu
açıklamıştır. Buna karşın ÖE,3 “parçalı bir eğitim sistemi olması sebebiyle çok olumlu düşüncelere sahip değilim” cevabını vermiştir. Buna sebep olarak ise “yeni sistem anlayışı
gözlemlediğim kadarıyla öğrenime devam etmeyi azaltacak, geçen yıl mezun ettiğimiz öğrencilerin bir kısmı yeni sistemin sağladığı imkândan dolayı öğrenimlerine devam etmiyorlar” diyerek sistemin doğuracağı olası problemlere dikkat çekmiştir. Devlet okulunda
çalışan ÖE,3’ün on yıllık mesleki kıdeme sahip olması, önceki eğitim sistemi ile yenilenen
sistemini karşılaştırabilmesine sebep olduğu düşünülebilir ve bakış açısındaki olumsuzluğun kaynağı olarak değerlendirilebilir.
Öğretmenlere 4+4+4 eğitim sisteminin fen eğitimine yansımalarının nasıl olacağına
ilişkin görüşleri sorulmuştur. Açık uçlu soru formlarına verdikleri cevaplar ve görüşmeler
sonucunda öğretmenlerin çoğunun 4+4+4 eğitim sisteminin fen eğitimini olumlu etkileyeceğini düşündükleri belirlenmiştir. ÖE,1, ÖE,2, ÖE,4, ÖK,1, ÖE,5, ÖK,2 ve ÖK,3 kodlu öğretmenler bu sistemin “5.sınıftan itibaren branşlaşmayı sağlaması” sebebiyle fen eğitimini
olumlu etkileyeceğini ve bu sayede öğrencilerin 6.sınıfta hazır bulunuşluklarının yüksek
olacağını düşündüklerini belirtmişlerdir. Buna karşın özel okulda çalışan ve iki yıllık kıdeme sahip olan ÖE,6 “yine üniteleri yetiştirmeye çalışmak zorunda kalacağız. Sistem fen
eğitimi için daha kapsamlı bir program getirmiş. Bu bizlerin öğretim programını zamanlaması noktasında sıkıntılar yaratacak diye düşünüyorum. Mevcut durumda bile etkinlikleri yetiştiremiyoruz.” ifadesinde bulunarak yeni sistemin fen eğitimi için güçlükleri
barındırdığını belirtmiştir.
Öğretmenlerin fen bilimleri öğretim programının hedef boyutunda değerlendirmeleri amacıyla programda kazanımlar boyutunda yapılan değişikliklere ilişkin görüşleri
sorulmuştur. ÖE,1, ÖE,2, ÖE,4, ÖK,1, ÖE,5 ve ÖK,2 kodlu öğretmenler yenilenen programın
hedef boyutunda daha uygun olduğunu düşünmektedirler. Benzer düşünceye sahip olan
öğretmenlerin mesleki kıdemleri ve çalıştıkları okulun görüşlerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Beş yıllık mesleki kıdeme sahip olan ve devlet okulunda çalışan ÖE,1 bu durumu
“Kazanımların azaltılması ve basitleştirilerek daha işlevsel hale getirilmesinin yerinde

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ
DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

17

bir karar olduğunu düşünüyorum.” ifadesiyle değerlendirmiştir. Dokuz yıllık kıdeme
sahip olan ve devlet okulunda çalışan ÖK,1 ise “Bazı konuların çıkarılması ve öğrenme
basamağındaki yerinin değiştirilmesini uygun bir değişiklik olarak görüyorum.” demiştir.
Bununla birlikte ÖE,6 “Daha genel olmuş. Basite indirgenmiş gibi. Bu yüzden bu durumun
olumlu ya da olumsuz etkilerini zamanla göreceğiz.” diyerek hedef boyutuna ilişkin değerlendirmede tarafsız kalmıştır. Devlet okulunda görev yapan ve üç yıllık kıdeme sahip
olan ÖK,3 ise “Programın hedef boyutunda yeterli hale getirildiğini düşünmüyorum.” demiştir. ÖE,3 de benzer şekilde “Program tamamen kazanımları ayıklamak üzerine kurulmuş, kazanımlar neredeyse var olanların üçte biri oranına düşmüş. Aynı zamanda sırf basitleştirelim düşüncesiyle programda bir yenileme değil sadece silme olmuş. Bu nedenle
öğrencilere konuları öğretirken neden-sonuç ilişkisini kuramayacağımızı düşünüyorum.”
ifadesinde bulunmuştur.

Öğretmenlerin fen bilimleri öğretim programının içerik boyutunda değerlendirmeleri
amacıyla programda kazanımlar boyutunda yapılan değişikliklere ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğretmenlerin bu konuya ilişkin cevaplarının birbirinden bağımsız olduğu ve her
öğretmenin programın içerik boyutunu farklı yönleriyle değerlendirdiği tespit edilmiştir.
Bununla birlikte dört öğretmenin yenilenen fen bilimleri öğretim programını detaylı incelemediklerini belirttikleri görülmüştür. Programın içerik boyutuna ilişkin olumsuz değerlendirmelerde bulunan öğretmenlerden ÖE,3 “Programın içerik olarak içi boşaltılmış hale
getirildiğini düşünüyorum. Özellikle 8. sınıfta artık hiçbir şey öğretmeyeceğiz. Günümüz
popüler bilimin en öndeki konularından olan genetik çıkarılmış tamamen. Çok zayıflatılmış. Çocukların da böylece ortaokuldan mezun olunca bilimsel dünyayla tamamen bağlarının kopacağını düşünüyorum.” ifadesinde bulunurken; devlet okulunda görev yapan
ve dört yıllık kıdeme sahip olan ÖK,2 “8.sınıflarda üreme konusunun gelmesini olumsuz
değerlendiriyorum. ‘Kuvvet Hareket’ ünitesi zaten öğretiminde güçlük yaşadığımız bir
ünite. Bu yönüyle bakıldığında 8.sınıfın içerik olarak daha da ağırlaştığını görüyorum.”
demiştir. ÖE,5 de benzer şekilde üreme konusunun 8.sınıfa aktarılmasının iyi olmadığını
ifade etmiştir. Buna karşın programın içerik boyutuna ilişkin olumlu değerlendirmelerde
bulunan ÖE,1 “7. sınıf ders içeriğinin seçimi ve düzenlenmesinin genel anlamda başarılı
olduğu kanısındayım.” şeklinde görüş belirtirken; ÖK,3 “7.sınıfın bazı ünitelerinin 8.sınıfa kaydırılması ve 8.sınıftaki bazı ünitelerin çıkarılması da uygun olmuş.” ifadesinde
bulunmuştur.

Öğretmenlere, yenilenen fen bilimleri öğretim programıyla öğrencilerin fen bilimleri
dersini öğrenme süreçlerine ilişkin görüşleri sorulmuştur. ÖK,3 “Öğrenciler açısından çok
verimli olacağı düşüncesindeyim. Çok daha fazla zamanda daha az konu öğrenecekleri için, konuların daha iyi sindirilerek öğrenileceğine inanıyorum.” ifadesiyle yenilenen
programa ilişkin olumlu düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Benzer şekilde olumlu
düşünceye sahip olan ÖK,2 “Süreçte gündelik bilimsel olaylara, sosyo-bilimsel konulara
daha çok vurgu yapılacağını, problem çözme becerilerine, eleştirel-sorgulayıcı düşünme
becerilerine ağırlık verileceğini düşünüyorum.” demiştir. ÖE,2 “Yenilenen bu programda
sorgulamaya dayalı öğrenme ve yapılandırmacılığın daha uygulanabilir olduğunu dü-
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şünüyorum” ifadesinde bulunmuştur. ÖE,5, ÖK,1, ÖE,1 ve ÖE,6 öğrenme süreçlerine ilişkin
olarak yenilenen programın etkililiğinin zamanla görülebilmesinin mümkün olduğunu
belirtmişlerdir. Devlet okullarında çalışan ancak farklı mesleki kıdeme sahip olan ÖE,3
ve ÖE,4’ün görüşleri ise benzerlik göstermiştir. ÖE,3 “eski yeni fark etmez, öğretmenler süreçte öğrencilerin aktif olmalarını yeterince sağlamadıkları sürece programın değişmesi
anlam ifade etmiyor. Bu durumda ‘fen bilimleri dersi için yeterince uygulama, deney ve
etkinlik yapabiliyor muyuz?’ sorusunu biz öğretmenler kendimize sormalıyız ve bunu ilke
olarak benimseyip öğretim odağımızı bunun üzerinde temellendirmeliyiz.” demiştir.

Öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri öğretim programının değerlendirme boyutuna
ilişkin görüşlerini belirlemek üzere dört soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin bu programla
gerçekleştirilmesi istenen, hedeflenen istendik özellikleri kazanmalarına ilişkin öğretmen
görüşleri incelendiğinde, ÖE,1 “öğretmenlerin programı doğru ve istekli bir şekilde uygulamaları, öğretimde teorik bilgiden öte bilgilerin somutlaştırılması açısından öğretme değil sürecin bir yaşantı haline getirilmesi durumunda istendik davranışların sergilenmesinde artış görülecektir.” ifadesinde bulunarak süreçte kazandırılması beklenen
istendik davranışları oluşturmada öğretmenin etkili rol oynadığını vurgulamıştır. ÖE,6 ise
“Öğrencilerin daha az bilgi ama derinlemesine bilgi öğrenmelerini sağlamanın hedeflenen istendik özelliklerin kazandırılmasında etkili olacağını düşünüyorum.” demiştir.
ÖE,6’ya benzer şekilde ÖK,2 de kazanımların sade olmasının gerçekleştirilebilir olması
sonucunu üretmesini sağladığını belirtmiştir. Bununla birlikte ÖK,2 “Tabii ki bu durum
öğretmenlerin süreci planlama ve yönetme becerileri ve fiziksel imkânlara bağlı olarak
değişkenlik gösterecektir” diyerek öğretmenin ve çevre koşullarının istendik davranışların kazandırılmasında etkili olduğunu vurgulamıştır. Buna karşın ÖE,2, ÖE,3, ÖE,4, ÖK,1,
ÖE,5 ve ÖK,3, öğrencilerin istendik davranışları kazanmalarında etkili olduğunu belirterek
onlara öncelikli olarak derse karşı olumlu tutum ve sorumluluk duyguları kazandırmanın
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu görüşte olan ÖK,1 “Biz ne yaparsak yapalım, öğrencide farkındalık gelişmemişse, bu dersi neden öğrendiğinin farkında değilse ve sonunda
neler kazanabileceğini öğrenebileceğini önemsemiyorsa program dediğimiz şey sadece
kâğıt üzerinde kalıyor. Önce bu farkındalığı yaratmak gerekiyor.” demiştir. ÖE,4 ise eğitim
sistemi anlayışını sorgulamak gerektiğini vurgulayarak “Mevcut eğitim anlayışıyla gidilirse ne yaparsan yap, hangi müfredatı uygularsan uygula değişen bir şey olmayacaktır.
Sorumluluğu olmayan, sınıfta kalmayan, sınava girmeyecek öğrenciden ne bekliyoruz
ki.” ifadesinde bulunmuştur.
Yenilenen fen bilimleri öğretim programıyla öğrencilerin önkoşul niteliğindeki bilişsel davranış, duyuşsal özellik ve devinişsel becerilerinin gelişimine ilişkin öğretmenlerin
görüşleri alınmıştır. Öğretmenlerin sekizinin yenilenen fen bilimleri programıyla öğrencilerin önkoşul niteliğindeki bilişsel davranış, duyuşsal özellik ve devinişsel becerilerinin
gelişimine ilişkin olarak olumlu katkıların olacağı görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir.
Bununla birlikte öğretmenler, yenilenen fen bilimleri programının bilişsel davranışların
öğrencilerin yaş ve seviyelerine göre uygun olarak düzenlendiğini belirtmiş; bilimsel süreç becerileri, tutum ve değerler, fen teknoloji toplum çevre ilişkilendirmeleri gibi kaza-

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİLENEN FEN BİLİMLERİ
DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

19

nımların uygun olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ÖE,3 “Gelişmeleri uygulama
yapmadan görmek zordur ama biraz program yoğunluğunun azaltılması olumlu yönde
etkileyebilir.” diyerek programın işlerliğine ilişkin öngörülerini aktarmıştır.

Öğretmenlerin yenilenen öğretim programının öğrencilerin öğrenme güçlüklerine
ilişkin gerekli düzenlemeleri kapsayıp kapsamadığına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğretmenlerin üçü, yenilenen programının öğrenme güçlüklerine ilişkin gerekli düzenlemeleri kapsadığını düşünürken; altısı bu görüşe katılmamaktadır. Öğretmenlerin görüşleri
incelendiğinde öğrenme güçlüklerine ilişkin olarak üniteler bazında karşılaşılan öğrenme
ve öğretme güçlüklerine değindikleri belirlenmiştir. Buna örnek teşkil eden ÖE,6’nın görüşü şöyledir: Örneğin 4. sınıftaki madde konusu 4. sınıf öğrencileri için çok fazla yoğun
bir konu idi ve öğrencilerde öğrenme güçlükleri oluşturuyordu bu da öğrencilerin fen
dersinden soğumasına neden oluyordu. Şimdi ise bu sistemle bu konunun kalkması iyi
olmuş bana göre. ÖK,2 de benzer şekilde üniteler bazında yapılan değişikliklerin öğrenme
güçlüklerini ortadan kaldıracağını belirtmiştir.

Son olarak bu programın öğrencilere istenilen davranışları kazandırmada yeterli olup
olmamasına ilişkin öğretmen görüşleri alınmıştır. Elde edilen cevaplar incelendiğinde
öğretmenlerin yedisinin bu programı yetersiz gördüğü; ikisinin ise yeterli olabileceği
yönünde görüş belirttiği tespit edilmiştir. Programın yeterli olabileceği yönünde görüş
belirten ÖK,2’nin ifadesi şöyledir: Kazanımların sadeleştirilmesi, konuların öğrenci yaş
ve seviyelerine göre uygun sınıflara aktarılması ve kazandırılacak davranışların gündelik
yaşamla iç içe olması istenilen davranışları kazandırmaya katkı sağlayabilir. Bununla
birlikte programın yeterli olacağına ilişkin olumlu görüşe sahip olan ÖE,6 “Yeterli olacaktır. Öğrencilerin az ve öz bilgi öğreneceklerini düşünüyorum. Öğrenme güçlüğü çektikleri konuların olmaması da öğrencilerin fenden soğumasını engelleyecektir.” ifadesinde
bulunmuştur. Programın yetersiz olduğunu düşünen ÖE,1 ise bunun nedeni olarak “Eğitim
sistemimizde biz öğretmenlerden tutun okullarımızdaki öğretim alanlarına ve uygulamaya kadar birçok konuda sıkıntılar mevcut. Buna programdaki eksiklikler de eklenince
maalesef olumsuz neticeler elde etmekteyiz. Dolayısıyla yine aynı anlayışların devam
edeceğini ve programın yetersiz kalacağını düşünüyorum.” demiştir.
Tartışma ve Sonuç

Araştırma bulgularına dayanılarak ortaya konulan sonuçlar şöyle özetlenebilir;

Yenilenen fen bilimleri öğretim programı 4+4+4 eğitim sistemiyle birlikte beşinci sınıftan itibaren branş öğretmenlerinin dersi yürütmesini sağlaması sebebiyle öğretmenler
tarafından fen bilimleri dersine yansımalarının olumlu olacağı yönünde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin, parçalanmış sistem anlayışının öğrencilerin öğrenim
hayatlarına devam etmesi açısından olumsuzluklar doğurabileceği endişelerinin olduğu
ortaya çıkmıştır.

Öğretmenlerin çoğunluğunun (% 67) fen bilimleri öğretim programının yenilenmesinde, hedef boyutunun dersin kapsamına uygun olarak hazırlandığı görüşünde oldukları
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sonucu ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte aksi yönde düşünceye sahip olan öğretmenlerin,
kazanımların sayıca azaltılmasını silme işlemi olarak gördükleri ve üniteler bazında öğrencilerin konuları ilişkilendirmede güçlük yaşayacağı yönünde düşünceye sahip oldukları belirlenmiştir.  Ercan ve Altun (2005) yapmış oldukları araştırmada Fen ve Teknoloji
öğretim programının içeriğinde söz konusu olan ciddi azalmanın öğretmenler tarafından
hoşnutluk ile karşılandığını ve öğretmenlerin başarıyı arttırdığına inandıklarını belirtmiştir. Bu araştırma kapsamında öğretmenlerin çoğunun, Ercan ve Altun’un (2005) ulaştığı
sonuçlara benzer şekilde içeriğin hafifletilmesini memnuniyetle karşıladıkları söylenebilir.  

Öğretmenlerin yenilenen fen bilimleri programını içerik boyutunda değerlendirmeleri
ele alındığında iki farklı görüşün ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bununla birlikte dört öğretmenin programın içerik boyutunu kapsamlı incelemedikleri tespit edilmiştir. Programın
içerik boyutunda yapılan değişiklikler yalnızca iki öğretmen tarafından olumlu değerlendirilirken; üç öğretmen tarafından olumsuz olarak nitelendirilmiştir. Olumluluğa ilişkin
değerlendirmeler incelendiğinde üniteler bazında yapılan değişikliklerin uygun bulunduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin içerik boyuna ilişkin olumsuz değerlendirmelerinde
öğrencilerin sekizinci sınıftan sonra popüler bilim konularına dolayısıyla bilim dünyasına
yabancılaşmanın söz konusu olacağı görüşünün ortaya çıktığı belirlenmiştir. Tekbıyık ve
Akdeniz’in (2008) çalışmasında öğretmenlerin programı yeterince tanımamaları sebebiyle programın uygulanmasında güçlüklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla bu
çalışmanın, henüz uygulanmaya başlanmamış olan fen bilimleri programının öğretmenler
tarafından yeterince tanınmadığı bulgusunu destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Yeşilyurt’un (2011) öğretmen adaylarının yapılandırmacı öğrenme temelli bir öğretim programına ilişkin görüşlerini aldığı çalışmada, içeriğin öğrenci merkezli
eğitime, öğrencinin gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyacına, hazırbulunuşluk düzeyine uygun
olması, onun yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlaması ve öğrenciyi araştırmaya sevk
edecek nitelikte olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma kapsamında öğretmenlerin görüşleri bu sonuca paralellik göstermekle birlikte öğretmenlerin görüşleri programın
içeriğinin esnek ve yenilenebilir, motive edici, eğlendirici olması noktasında sınırlılıklar
olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur.

Yenilenen fen bilimleri öğretim programının süreç boyutunda değerlendirilmesine
ilişkin olarak öğretmenlerin %44’ünün programın süreç boyutunu uygulamaya geçilmesiyle değerlendirmenin sağlıklı olacağı düşüncesine sahip oldukları ve bu konuda öngörü belirtmedikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin %33’ünün yenilenen
programın önceki programa göre daha uygulanabilir olmasına değindikleri ve süreçte
sosyo-bilimsel konulara daha çok yer verilebileceği, öğrencilerin eleştirel düşünme gibi
becerilerinin gelişebileceği yönünde olumlu düşüncelere sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Yıldırım, Şensoy, Karatepe ve Yalçın’ın (2006) yapmış oldukları çalışma fen bilgisi öğretim amaçlarının gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçleri boyutunda programı uygun bulduklarını tespit etmişlerdir. Bu tespitin araştırma kapsamında
elde edilen sonucu destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Buna karşın yürütülen bu ça-
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lışmada iki öğretmenin süreç boyutuna ilişkin olumsuz görüşe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Olumsuz görüşe sahip olan öğretmenlerin süreçte öğrencinin aktif olmasının sağlanamamasına bağlı olduğu belirlenmiştir. Kırıkkaya (2009) yapmış olduğu çalışmasında
öğretmenlerin süreç değerlendirmesinin çok zaman alacağı gibi öğrencinin gayretine ve
genelde programdan değil olanaklardan kaynaklanan olumsuzluklara değindiklerini tespit etmiştir. Bu yönüyle Kırıkkaya’nın (2009) araştırmasının bu çalışmada elde edilen
bulguyu destekler nitelikte olduğu söylenebilir.

Yenilenen fen bilimleri öğretim programına ilişkin olarak bulgularda da görüldüğü
üzere öğretmenlerin üç farklı görüşe sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlerin eğitim
sistemindeki yapılanma anlayışına, öğretmen ve çevre koşullarına ve öğrencinin farkındalıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak öğretmenlerin çoğunluğunun (%78) yenilenen fen bilimleri programını yetersiz gördükleri;
%22’sinin ise programın yeterli olacağına ilişkin görüş belirttikleri görülmüştür. Ünal,
Coştu ve Karataş’ın (2004) yapmış olduğu çalışmada hazırlanan eğitim programlarının
planlama aşamalarında ayrıntılı ihtiyaç analizlerinin yeterince yapılmadığı, uygulama sürecinde gerekli olan koşulların tüm okullara sağlanamadığı ve uygulama sonrası etkili
değerlendirmelerin yapılamadığı sonucunun öğretmenlerin görüşleriyle paralellik gösterdiği söylenebilir.
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İSLÂM HUKUKUNA GÖRE TAHLÎL NİKÂHI
Suat ERDEM (*)
Öz
İslam hukukuna göre nikâh ile oluşan bağın çözülmesi anlamına gelen talak, evliliği
sona erdirmektedir. Kocanın karısını üç kere boşaması halinde ise el-Beynûnetü’l-Kübrâ
denilen kesin ayrılık meydana gelmektedir. Üç kere boşanmış kadın ancak, başka bir kişi
ile ciddi bir evlilik yaptıktan sonra boşanması veya kocasının ölmesi halinde isterse eski
kocası ile yeniden evlenebilir. Yapılan ikinci evliliğin ciddi bir evlilik olması gerekirken
maalesef kadını ilk kocasına helal kılmak amacıyla bazı şekli evlilikler yapılmış ve böylece
nikâh akdi ciddiyetinden ve hedefinden uzaklaştırılmıştır. Kadını ilk kocasına helal kılmak
amacıyla yapılan tahlîl nikâhının haramlığı hususunda İslam hukukçuları arasında hemen
hemen ittifak oluşmuşken tahlîl nikâhının temel ölçütü olan ikinci kocanın kadını ilk kocasına helal kılma niyet ve amacının tespitinde ise ihtilaf söz konusudur. Bazı fakihler, tahlîl
nikâhının gerçekleşmesi için evlenen ikinci kocada kadını ilk kocasına helal kılma niyetinin
bulunmasını yeterli görürken bazıları bu niyeti yeterli görmemekte ve nikâh anında böyle bir niyetin açıkça ortaya konmasını ve zikredilmesini şart koşmaktadırlar. Bazıları ise
böyle bir şartın nikâhın sahihliğini bozmayacağını bilakis şartın kendisinin fasit olacağını
ileri sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tahlîl Nikâhı, Boşama, Üç Talak.
Tahlîl Marriage According to the Islamic Law
Abstract
According to the Islamic Law, the term talaq means dissolving the relation that occured
with Islamic marriage and putting an end to this marriage. When the husband divorces
his wife three times, an irrevocable divorce comes into existence named “el-Beynunetü’l
Kübra” between the couple.A woman that had divorced from the same husband three times
can only this husband in two circumstances; marrying another man seriously and divorcing
or in the event of his current husband’s death.Although there is the necessity of a serious
marriage in the second marriage, unfortunately there has been som efor show marriages
and this put the Islamic marriage far away from its aim.Even if Islamic Lawyers agreed
upon the fact that it is haram to make a woman halal for his first husband with establishing
a tahlîl marriage, they don’t agree on the intention of the second husband who wants to
make the woman halal for her first husband which is the main criterion of tahlîl marriage.
According to some faqihs, when establishing a tahlîl marriage, it is necessary fort he
second husband to have the intention of making the woman halal for her first husband,
and the others say that it is not necessary to observe this intention but they stipulate the
declaration and the pronounciation of this intention clearly. And some other faqihs believe
that such a condition cannot disrupt the validity of Islamic marriage, contrarily they claim
that the condition makes itself vicious.
Keywords: Tahlîl Marriage, Divorce, The Three Talaq.
*) Yrd. Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Temel İslam Bilimleri Bölümü.
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Giriş

Hadiste belirtildiği üzere hem Cahiliye döneminde hem de İslam’ın ilk yıllarında evlilik ve boşama konusunda bir sınırlama olmayıp kadınlar bu uygulamadan büyük zararlar görebiliyorlardı. Koca karısını istediği kadar boşayabiliyor ve iddet süresi dolmak
üzereyken karısına dönüş yapıyor ve tekrar boşuyordu. Böylece karısını fiilen kocasız
hukuken ise kendisine bağımlı tutarak zarar veriyordu. Bunun üzerine “(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır…”
(Bakara, 2/229) ayeti nazil olmuş ve boşamayı üç talak olarak sınırlandırmıştır (Tirmizi,
2002, et-Talâk ve’l-Li’ân, 16).

“Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında bir başka kocayla
nikâhlanmadıkça ona helal olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde, onlar (kadın ile
ilk kocası) Allah’ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın, anlayan bir toplum
için açıkladığı ölçüleridir (Bakara, 2/230)” ayetinde net bir şekilde ifade edildiği üzere
kocanın, karısını üç kere boşamasından sonra karısı başka bir koca ile evlenip tekrar boşanmadığı veya kocası ölmediği sürece karısına bir daha dönüş yapması veya karısı ile
tekrar evlenmesi mümkün değildir.

Tahlîl nikâhı, üç talakla boşanmış olan kadını kocasına tekrar helal kılmak amacıyla
yapılan nikâhtır (İbn Abdilberr el-Mâlikî, 1992, II, 533; eş-Şîrâzî, 2003, II, 713-714; İbn
Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 48, 72; en-Nevevî, 2005, XVII, 425-428; el-Makdisî, 1995, XX,
405-107; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 158; Zuhaylî, 1992, IX, 375; Ekinci, 2006, X, 1-16;
Köse, 1998, s. 475-477). Yapılan bu nikâha Türkçede ise hülle nikâhı denmektedir. (Köse,
1998, s. 475-477).

Biz bu makalemizde, tahlîl nikâhının yapılmasına yol açmasından dolayı önce üç talak ve sonuçları daha sonra da tahlîl nikâhının ayrıntıları üzerinde duracağız.
İslâm Hukukunda Üç Talak ve Sonuçları

Talak, sözlük anlamıyla boşa çıkarmak, aradaki bağı gidermek ve serbest bırakmak
anlamında olup (en-Nesefî, 1995, 144) fıkıhta ise nikâh ile oluşan Hukukî bağın çözülmesi demektir (en-Nesefî, 1995, 144-145; Kâsâni, 2003, IV, 210-213; el-Mevsîlî, 2007,
III, 121; Zeyle‘î, 2000, III, 20-21; Babertî, 2007, II, 376; Seyyîd Sâbık, 2007, II, 327;
es-Sâbûnî, (t.y.), I,318-319).
Üç talakla boşama, el-Beynûnetü’l-Kübrâ olarak isimlendirilmektedir. Bu durumda
“(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle
bırakmaktır (Bakara, 2/229)” “Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun
dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helal olmaz (Bakara, 2/230)” ayetlerine
binaen ittifakla kadının boşayan kocası ile geçici evlenme yasağı söz konusudur ve bu
şekilde boşanan kadın boşayan kocasına haramdır (Şâfiî, 2002, IV, 272; İbnü’l-Münzir,
1983, 82-83; Semerkandî, (t.y.), II, 185; el-Kâsânî, 2003, IV, 403-404; el- Mevsîlî, 2007,
III, 150; İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 290; el-Bâbertî, 2007, II, 502-504; Halebî, 2005,
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260; Şirbînî, 2009, IV, 57; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 356; Zuhaylî, 1992, IX, 114, 373;
Sâğırcî, 2009, 609; es-Sâbûnî, t.y., I, 339; “el-Fikhu’l-Menhecî”, t.y., II, 134).

Üç talak hakkı ve talak neticesinde kadının iddet beklemesi, taraflara ayrılığın sıkıntılarını görüp yeniden aile hayatına dönme imkânı vermektedir. Dolayısıyla bu durumu iki
kere tadan ve farkına varan koca üçüncü boşama hususunda oldukça dikkatli davranacak
ve bundan uzak durmaya gayret gösterecektir (İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 292).

Bir anda üç kere boşama, kocanın pişman olması durumunda karısına tekrar dönmesine engel olduğu ve kadının o koca için nikâh mahalli olma vasfını ortadan kaldırdığı
için her iki tarafa da zarar vermektedir. İslam, kocaya tekrar karısına dönebileceği şekilde
bir boşanma imkânı vermişken kişi tekrar karısına dönemeyecek şekilde bu boşanma
imkânını kullanmak suretiyle birden fazla boşanma hakkı verilmesinin hikmetine aykırı
davranmış olmaktadır (es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 351-352).
Tek seferde üç talak ile yapılan boşamanın geçerli olup olmadığında veya bir anda
yapılan üç talakın bir talak olarak mı yoksa üç talak olarak mı geçerli olacağı hususunda
ihtilaf söz konusudur. Bazı hukukçular aynı anda yapılan üç talakın geçerli olmadığını
söylerken bazı hukukçular ise talakın geçerli olduğunu kabul etmekte fakat aynı anda
yapılan üç talakın bir talak mı yoksa üç talak mı olduğunda ihtilaf etmektedirler.

Abdurrahman b. Avf (h.v.32), Tavus b. Keysan (h.v.106), Cabir b. Zeyd, Kurtuba
âlimleri ve bir rivayete göre Hz. Ali (h.v.40) ve Zeyd b. Ali’ye (h.v.122) göre aynı anda
yapılan üç talak, tek talak olarak geçerlidir (eş-Şevkânî, 2009, IV, 355) Yine Serahsî’nin
ifadesine göre, Şia mezhebi aynı anda yapılan üç talakın, bir talak olarak geçerli olduğu
kanaatindedir (Serahsî, 2009, VI, 66; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 26)

İbn Teymiyye (h.v.728), Kur’ân, Sünnet, İcma’ ve Kıyas’ta aynı anda yapılan üç talakın geçerli olduğuna dair bir delil bulunmadığını ileri sürmektedir. Yine üç talak gerçekleştiği takdirde kadının kocası ile evliliğinin haram başkalarıyla ise helal olması gibi
ağır sonuçları ileri sürerek aynı anda yapılan üç talakın tek talak olarak geçerli olduğu
kanaatindedir (eş-Şevkânî, 2009, IV, 355; es-Seyyîd Sâbık, II, 2007, 354).

İbn Kayyim (h.v.751) ve Şevkânî (h.v.1250) ise üç talakın İslam’ın ilk zamanlarda
tek talak olarak kabul edildiğinin İbn Abbas’tan (h.v.68) nakledilen “Hz. Peygamber ile
Hz. Ebûbekir (h.v.13) zamanında ve Hz. Ömer’in (h.v.23) ilk iki yılında üç talak bir
talak olarak kabul ediliyordu. Hz. Ömer bunu üç talak olarak kabul etti (Müslim, 2010,
Kitâbu’t-Talâk, 2)” hadisi ile sabit olduğunu, Hz. Ömer’in ilk zamanlar tek talak olarak
kabul edilen üç talakı üç talak olarak kabul etmesinin maslahat icabı halkı üç talaktan
menetmeye yönelik caydırıcı bir görüş ve fetva olduğunu dolayısıyla Hz. Peygamberin
sünnetine uyma söz konusu olunca mezheplerin savunulamayacağı ve yine Hz. Ömer’in
sözünün Hz. Peygamberin sözünün yanında bir değeri olmayacağını ileri sürerek aynı
anda yapılan üç talakı bir talak olarak kabul etmiştir (İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 914915; eş-Şevkânî, 2009, IV, 358; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 354).

Tek seferde yapılan üç talakın tek talak olarak geçerli olduğu kanaatinde olan hukukçular “(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da gü-
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zellikle bırakmaktır… (Bakara, 2/229)” ayetini ve “Hz. Peygamber zamanında, Hz. Ebûbekir zamanında ve Hz. Ömer’in ilk iki yılında üç talak bir talak olarak kabul ediliyordu.
Hz. Ömer bunu üç talak olarak kabul etti (Müslim, 2010, Kitâbu’t-Talâk, 2)”, hadisi ile
“Rukâne, hanımı Süheyme’yi üç kere boşadı ve durumu Hz. Peygambere haber vererek
Allah’a yemin olsun ki ben bununla bir boşamayı kastetmiştim. Hz. Peygamberimiz de
Allah’a yemin olsun ki sen bununla bir boşamayı kastetmiştin dedi. Rukâne yine Allah’a
yemin olsun ki ben bununla bir boşamayı kastetmiştim dedi. Rasûlullah kadını kocasına
geri gönderdi (Ebû Dâvûd, 2001, et-Talak, 14; Tirmizi, 2002, et-Talâk ve’l-Li’ân, 2) hadisini delil olarak kullanmaktadırlar. (İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 50-51; ez-Zeyle‘î, III,
2000, 26; eş-Şevkânî, 2009, IV, 356-357; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 353-354).
İslam hukukçularının büyük çoğunluğuna göre ise tek seferde veya aynı temizlik dönemi içinde yapılan üç talak geçerlidir (İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 50-51; eş-Şevkânî,
2009, IV, 355-356; “İslâm ve Toplum”, 2000, 228). Bu görüşte olanlara göre “…(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle
bırakmaktır.” (Bakara, 2/229) ayeti üç talakın veya iki talakın bir defada veya ayrı ayrı
verilebileceğine işaret etmektedir. Şevkânî’ye (h.v.1250) göre ise bu ayet üç boşamanın
tek seferde kabulüne delil olmaktan ziyade meşru boşamanın teker teker olması ve tek
seferde olmamasına delildir. (eş-Şevkânî, 2009, IV, 355-356)
Cumhur tek seferde yapılan üç talakı kabul ederken Seddü’z-zerâi‘ açısından da konuyu ele aldığını ve insanları üç talaktan caydırma şeklindeki bir maslahatı hedeflediklerini ileri sürmektedir (İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 50-51).

Tek seferde yapılan üç talakı kabul eden hukukçular, Hz. Peygamber, Hz. Ebûbekir
ve Hz. Ömer’in ilk iki yılında üç talakın tek talak olarak kabul edildiğini belirten İbn
Abbas hadisini farklı şekilde yorumlamaktadırlar. Bu hukukçulara göre bu rivayetler, Hz.
Peygamber zamanındaki Müslümanların boşamaları teker teker yaptığını, Hz. Ömer döneminde ise insanların talak haklarını bir anda kullandıklarını haber vermektedir. Ayrıca
Hz. Peygamber zamanında “sen boşsun” sözünü üç kere söyleyenlerin bunu tekit amaçlı
söyledikleri kabul edildiği için bu ifade tek talak kabul edilirken Hz. Ömer döneminde
söyleyenlerin tekit amaçlı değil farklı boşama anlamında söyledikleri kabul edildiği için
birden fazla boşama kabul ediliyordu (ez-Zeyle‘î, 2000, III, 26-27; eş-Şirbînî, 2009, IV,
538-540).

Hanefî hukukçulara göre, ayette kadınların iddetleri gözetilerek boşanmaları istendiği
için en güzel boşama şekli bir kere boşama veya her bir temizlik döneminde birer kere
boşamadır. Talak, huyları uyuşmayan kişilerin evlilik yükünden kurtulması şeklindeki
ihtiyaca binaen meşru kılınmıştır. Bu ihtiyaç ise tek talakla karşılanmakta olup birden
fazla talak hakkını kullanmaya gerek olmadığı ve bir talakta kişinin pişmanlığına bağlı
olarak evliliğine yeniden dönme imkânı varken üç talakta bu imkân ortadan kalktığı için
tek seferde yapılan üç talak geçerli olmakla beraber mekruhtur (es-Serahsî, 2009, VI,
5-8; Zemahşerî, t.y., 408-409; Buhârî, 2003, III, 345; el-Mevsîlî, 2007, III, 125-131; ezZeyle‘î, 2000, III, 24-27; el-Bâbertî, 2007, II, 378-380).
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Şafiî hukukçular, ayetlerin talakı mübâh kıldığını ve kocanın yetkisinde olan bir durum olduğunu ve kocanın bu yetkisini ister tek seferde isterse ayrı ayrı kullanabileceğini
ileri sürerek tek seferde üç talak ile boşamanın haram olmadığını fakat Sünnet’e muhalif
ve daha faziletli olan uygulamadan ayrılmak demek olduğunu belirtmektedirler (eş-Şâfiî,
2002, IV, 199-203, 265-266; Şîrâzî, 2003, III, 27-28; es-Serahsî, 2009, VI, 6; ez-Zemahşerî, t.y., 409-410; Nevevî, 2005, XVIII, s. 210-213; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 25; el-Bâbertî,
2007, II, 378-380; eş-Şirbînî, 2009, IV, 496-502, 538-540; “el-Fikhu’l-Menhecî”, t.y.,
II, 127-128). Şafiî hukukçular, bu kanaate ulaşırken Rükâne hadisini delil olarak kabul
etmekte ve Hz. Peygamber’in üç talakı yasakladığına dair bir hadisinin bulunmadığını
ileri sürmektedirler (eş-Şâfiî, 2002, V, 199-203, 265-266; eş-Şîrâzî, 2003, III, 27-28; eşŞirbînî, 2009, IV, 496-502; “el-Fikhu’l-Menhecî”, t.y., II, 127-128).

Tek seferde üç talakla boşamanın haram olup olmadığı ile ilgili İbn Hanbel’den gelen
iki farklı rivayet söz konusudur (İbn Kudâme, 1997, X, 330-331; Makdîsî, 1995, XXII,
179-186). Ancak hangi rivayet doğru kabul edilirse edilsin bir anda yapılan üç talak, Hanbelî hukukçulara göre üç talak olarak geçerlidir (İbn Kudâme, 1997, X, 334; el-Makdisî,
1995, XXII, 187-190).

Hz. Ali, Hz. Ömer, Abdullah b. Mes’ûd (h.v.32), Malik b. Haris (h.v.37), Ebû Hureyre
(h.v.57), Abdullah b. Amr b. As (h.v.65), Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer (h.v.73),
Saîd b. Cübeyr (h.v.95), Amr b. Dinar (h.v.126), İmam Nâfi (h.v.169), Mücâhid (v.723),
İshak b. Râheveyh (h.v.233) ve Ebû’l-Hasen el-Kerhî’ye (h.v.340) göre tek seferde üç
kere boşamak mekruh olmakla beraber geçerlidir (es-Serahsî, 2009, VI, 7; ez-Zeyle‘î,
2000, III, 26, 27; eş-Şevkânî, 2009, IV, 355-358).

İbn Hazm (h.v.456), tek seferdeki üç talakın geçerli olduğunu ve Bid‘î değil Sünnî bir
talak olduğunu kabul etmektedir. O’na göre, Bakara suresi 230. ayetindeki “onu üçüncü
kere boşadığı zaman” ifadesi farklı zamandaki veya tek seferdeki üç boşamayı kapsamaktadır. Ayet herhangi birisine hasredilemez. Eşini tek seferde üç kere boşayan sahabeye
Hz. Peygamberimizin bir şey söylemeyip susması İbn Hazm’e göre, böyle bir boşamanın
mübâh ve Sünnî bir boşama olduğuna delildir (İbn Hazm, 2003, IX, 384-401).

Sonuç olarak sahabe ve tabiûnun çoğu ile dört mezhep ve Zâhirî mezhebi hukukçuları
tek seferde yapılan üç talakın geçerliliğini kabul etmektedirler. Ancak bir talakta kişinin pişmanlığına bağlı olarak evliliğine yeniden dönme imkânı varken bu imkân ortadan
kalktığı için üç talak, İbn Hazm hariç diğer hukukçulara göre haklı olarak Sünnet’e aykırı
ve mekruh olarak kabul edilmekte ve tavsiye edilmemektedir.
Üç Talakla Boşanmış Kadının İlk Kocasıyla Yeniden Evlenmesinin Şartları

Üç talakla boşanmış bir kadının ilk kocası ile tekrar evlenebilmesi için başka bir koca
ile sahih bir evliliğin yapılmış olması ve bu evlilik içinde cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi gibi şartların bulunması gerekmektedir.
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Boşanmış kadın başka bir erkekle sahih bir nikâhla evlenmiş olmalıdır.

Üç talakla yapılan boşamada, kadının ilk kocasıyla muvakkat evlenme yasağının ortadan kalkarak kadının ilk kocasına helal olabilmesi için başka bir koca ile devamlılık
kastedilen ciddi bir evlilik ve bu evliliğin neticelenmesinin gerekliliği hususunda ittifak
vardır (eş-Şâfiî, 2002, IV, 357-359; eş-Şîrâzî, 2003, III, 95-97; es-Serahsî, 2009, VI, 9-11;
İbn Hazm, 2003, IX, 414-421; Ğazâlî, 1994, 252-259; es-Semerkandî, t.y., II, 185; İbn
Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 42; İbn Kudâme, 1997, X, 548-551; en-Nevevî, 2005, XVIII,
378-381; el-Makdisî, 1995, XXII, 122-124; el-Mevsîlî, 2007, III, 150; ez-Zeyle‘î, 2000,
III, 7; İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 292; el-Bâbertî, 2007, II, 503-504; el-Halebî, 2005,
260; eş-Şirbînî, 2009, IV, 57, 182; Zuhaylî, 1992, IX, 373; es-Sâğırcî, 2009, 664; “elFikhu’l-Menhecî”, t.y., II, 30,134-136).

İslam hukukçuları “Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında
bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helal olmaz. (Bu koca da) onu boşadığı takdirde,
onlar (kadın ile ilk kocası) Allah’ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa
tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah’ın, anlayan
bir toplum için açıkladığı ölçüleridir (Bakara, 2/230)” ayetini delil olarak almaktadırlar. Ayette geçen “…kadın, onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helal
olmaz…” ifadesinde sahih bir nikâhın varlığı gerekli kılınmakta yani kadının bir başka
kocayla nikâhlanması ve bu nikâhın da sahih olması kastedilmektedir. Çünkü nikâhın bulunmaması veya fasit olması durumunda erkek, koca olarak isimlendirilemez. Koca sözü
ise nikâhın sahihliğini gerektirmektedir. Nikâh fasit olursa kadın ilk kocasına helal olmaz
(İbn Hazm, 2003, IX, 414-421; el-Kâsânî, 2003, IV, 403-404; el-Buhârî, 2003, III, 317;
ez-Zeyle‘î, 2000, III, 162; el-Bâbertî, 2007, II, 503-504; el-Halebî, 2005, 260; es-Seyyîd
Sâbık, 2007, II, 161; Zuhaylî, 1992, IX, 115-373; es-Sâğırcî, 2009, 664)
Üç talakla boşanmış kadın ikinci kocasıyla cinsel ilişkide bulunmuş olmalıdır.

Saîd b. Müseyyeb (h.v.91), “…başka bir koca ile nikâhlanıncaya kadar…(Bakara,
2/230)” ayetindeki nikâh kavramını akit olarak anlamak suretiyle Kur’ân’da sadece nikâh
şartı olduğunu ileri sürerek nikâhın kendisi ile tahlîlin gerçekleşeceğini kabul etmekte ve
cinsî münasebeti gerekli görmemektedir (el-Kâsânî, 2003, IV, 408; ez-Zeyle‘î, 2000, III,
164; el-Bâbertî, 2007, II, 504; eş-Şevkânî, 2009, IV, 391; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 161).
Yine Hariciler, Şia ve Davud ez-Zâhirî de (h.v.270) kadının ilk kocasına helal olması
için ikinci evliliğinde cinsî münasebetin şart olmadığını kabul etmektedirler (ez-Zeyle‘î,
2000, III, 164).

İslam hukukçularının büyük çoğunluğu ise ikinci koca ile yapılan nikâhın üç kere
boşanmış kadını ilk kocası ile tekrar evlenebilir duruma getirmesi için bu nikâhla beraber
cinsî münasebetin şart olduğunu ileri sürmektedir (eş-Şâfiî, 2002, IV, 357-358; Sahnûn b.
Sa’id, 1994, II, 211; eş-Şîrâzî, 2003, III, 95-97; İbn Hazm, 2003, IX, 414-421; es-Serahsî,
2009, VI, 9-11; el-Ğazâlî, 1994, 252-259; el-Kâsânî, 2003, IV, 403-404; İbn Rüşd elHafîd, 1985, II, 42; el-Buhârî, 2003, III, 317; İbn Kudâme, 1997, X, 548-551; el-Mevsîlî,
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2007, III, 150; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 162-165; en-Nevevî, 2005, XVIII, 378-381; el-Makdisî, 1995, XXII, 122-124; İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 292, 914; el-Bâbertî, 2007, II,
503-504; el-Halebî, 2005, 260; eş-Şirbînî, 2009, IV, 57-182; “el-Fikhu’l-Menhecî”, t.y.,
II, 30, 134-136; Zuhaylî, 1992, IX, 114).

“…Kadın, onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça ona helal olmaz… (Bakara, 2/230)” ayetindeki “nikâh” kelimesi mücerret nikâh akdini değil fiili evliliği yani cinsel ilişkiyi; “başka bir kocayla” ifadesi ise cinsî münasebetin zina şeklinde değil kocası
2003, IV, 408-410; el-Bâbertî, 2007, II, 504; eş-Şevkânî, 2009, I
ile olmasını ortaya koymaktadır (eş-Şâfiî, 2002, IV, 357-358; eş-Şîrâzî, 2003, III, 95-97;
es-Serahsî, 2009, VI, 390-391;es-Seyyîd
9-11; el-Ğazâlî, 1994, 252-259;
IV, 403-404,
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Sâbık, el-Kâsânî,
2007, II,2003,
160-161;
“el-Fikhu’l-Menhec
el-Buhârî, 2003, III, 317; en-Nevevî, 2005, XVIII, 378-381; el-Mevsîlî, 2007, III, 150;
II, 30;
Zuhaylî,2007,
1992,
114-115;
es-Sâğırcî,
2009,
ez-Zeyle‘î, 2000, III,t.y.,
162-163;
el-Bâbertî,
II, IX,
503-504;
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2005, 260;
eş- 664).
Şirbînî, 2009, IV, 57, 182; Zuhaylî, 1992, IX, 256; es-Sâbûnî, t.y., I, 339-340; “el-Fikhu’lHadiste ifade edildiği üzere Hz. Peygamber, kadının
Menheci”, t.y., II, 134-136; Köse, 1998, s. 475-477).
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504; el-Halebî, 2005, 260; eş-Şirbînî, 2009, IV, 182; Zuhaylî, 1992, IX, 115, 374). Ancak
inzâlinzâl
olarakolarak
kabul ettiği
için inzâHasan-ı Basrî (h.v.110)
hadisteki “ "عسيلتهkavramını
hadisteki
kavramını
kabul
ettiği için inzâ
lın bulunmasını gerekli görmektedir (İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 42; ez-Zeyle‘î, 2000,
bulunmasını
gerekli
(İbn Hasan-ı
Rüşd el-Hafîd,
1985, II, 42;
III, 164-165; eş-Şevkânî,
2009, IV, 391).
Fakatgörmektedir
İbn Battâl (h.v.449),
Basrî’nin bu

Zeyleʽî, 2000, III, 164-165; eş-Şevkânî, 2009, IV, 391). Fakat İ
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görüşü ile diğer âlimlere muhalefet ederek tek kaldığını söylemektedir (eş-Şevkânî, 2009,
IV, 391). Malikîlere göre de inzâl şartı aranmaktadır. (İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 72-73;
el-Bâbertî, 2007, II, 504; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 165; es-Sâbûnî, t.y., I, 341; Zuhaylî, 1992,
IX, 116, 375).

Malikî ve Hanbelî hukukçular ile İbn Hazm’e göre, tahlîl için o esnada cinsel ilişkinin
helal olması lazımdır. Mesela kadın hayız, nifâs halinde veya her ikisi ya da biri ihramlı
iken cinsel ilişki haram olduğu için bu cinsel ilişki kadını eski kocasına helal hale getirmez (İbn Abdilberr, 1992, II, 533; İbn Hazm, 2003, IX, 414-421; İbn Rüşd el-Hafîd,
1985, II, 72-73; İbn Kudâme, 1997, X, 550-551; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 165; es-Sâbûnî,
t.y., I, 341; Zuhaylî, 1992, IX, 116, 375). Şafiî ve Hanefî hukukçulara göre ise o esnada
cinsel ilişkinin helal olması şart değildir. Kadın hayızlı veya ihramlı ya da kocası ihramlı
veya oruç iken yapılan cinsî münasebet tahlîl için yeterlidir (el-Buhârî, 2003, III, 317;
ez-Zeyle‘î, 2000, III, 164-165; eş-Şirbînî, 2009, IV, 184).
Sonuç olarak koca tavsiye edilmeyen bir şekilde üç boşama hakkını kullandığı ve
geçici evlilik yasağını kendisi oluşturduğu için üç talakla boşanan kadının ilk kocası ile
evlenememesi koca için bir yaptırımdır. Buna göre, kadının kendisine helal olması için
başkası ile evlenmesi ve cinsî münasebette bulunması şart koşulmuştur. Böylece insan
tabiatının sevmediği bir şart ileri sürülerek ilk koca üç talak ile karısını boşamaktan menedilmeye çalışılmaktadır.
Tahlîl Nikâhı ve Sonuçları

Tahlîl nikâhının haramlığı hususunda İslam hukukçuları arasında çoğunlukla ittifak
mevcut olup bu görüşte olan fıkıhçılar, “Allah’ın Resulü, tahlîl nikâhı yapana da kendisi için tahlîl nikâhı yapılana da lanet etti (Tirmizi, 2002, en-Nikâh, 28)” şeklindeki İbn
Mes’ud’un (h.v.32) ve “Allah’ın Resulü kiralık teke kimdir, size söyleyeyim mi? dedi.
Dediler ki: “Evet ya Resulellah”. Buyurdular ki: “O muhallil (helal kılan)dır. Allah helal
kılana da kılınana da lanet etsin (İbn-i Mâce, (t.y.). Kitabu’n-Nikâh, 33)” şeklinde Ukbe
b. Amir’in (h.v.58) rivayet ettiği hadisleri tahlîl nikâhının haramlığını ortaya koymak için
delil olarak kullanmaktadırlar (Sahnûn b. Sa’id, 1994, II, 211; İbn Abdilberr el-Mâlikî,
1992, II, 533; eş-Şevkânî, 2009, IV, 217-220, 391; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 158-159;
es-Sâbûnî, t.y., I, 341; Zuhaylî, 1992, IX, 93, 117, 376).

Malikî, Şafiî, Hanbelî, Zahirî hukukçularına ve Ebû Yusuf (h.v.183), İmam Ebû Sevr
(h.v.204) ve İmam Evzaî’ye (h.v.157) göre, süreli bir nikâh olmasından veya nikâhın
sürekliliğini engelleyen bir şartın ileri sürülmesinden dolayı Mut’a nikâhına benzediği
ve ciddi ve arzu edilen bir şekilde yapılmadığı için tahlîl nikâhı batıldır. Nikâhın bir süre
ile sınırlandırılması ifsat sebebidir ve fasit nikâhla tahlîl gerçekleşmez. Bu durumda cinsî
beraberlik olsun veya olmasın taraflar tefrik olunurlar (eş-Şâfiî, 2002, IV, 117-119; Sahnûn b. Sa’id, 1994, II, 211; İbn Abdilberr el-Mâlikî, 1992, II, 533; İbn Hazm, 2003, IX,
422, 429-436; eş-Şîrâzî, 2003, II, 713-714; es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî, 2003,
IV, 404-405; İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 48, 72; İbn Kudâme, 1997, X, 49-55; en-Ne-

İSLÂM HUKUKUNA GÖRE TAHLÎL NİKÂHI

31

vevî, 2005, XVII, 425-428; el-Makdisî, 1995, XX, 405-407, 410-411; el-Mevsîlî, 2007,
III, 150-151; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 165; el-Bâbertî, 2007, II, 505-506; el-Halebî, 2005,
260; eş-Şirbînî, 2009, IV, 183-184; eş-Şevkânî, 2009, IV, 218-220, 391; es-Seyyîd Sâbık,
2007, II, 158-160; es-Sâğırcî, 2009, 665; Zuhaylî, 1992, IX, 116-117, 375-376).

Sahabenin, tahlîl amaçlı nikâhları zina kabul ettiğine dair “İbn Ömer’e kadını eski
kocasına helal kılıcı nikâhtan soruldu. O, nikâhın zina olduğunu söyledi.”; “Hz. Osman’a
üç kere boşanmış bir kadını eski kocasına tekrar helal kılmak amacıyla evlenen adamın hükmü soruldu. Hz. Osman bu ikisini tefrik etti ve kadına, ancak hilesiz ve rağbet
nikâhından sonra eski kocasına dönebileceğini söyledi.”; “Bana (Hz. Ömer) muhallil ve
kendisi için hülle nikâhı yapılan kişi getirmeyin. Ben o ikisini recmederim (Beyhakî,
h.1344, Kitabu’n-Nikâh, 189)” şeklindeki rivayetleri tahlîl nikâhının haramlığında delil olarak kabul etmektedirler (İbn Kudâme, 1997, X, 49-53). Hadislerde geçen “muhallil” ve “muhallel leh” kavramlarından bu nikâhın helal kılıcı olduğunun anlaşılmaması
gerektiği bilakis helalliğin gerçekleşmeyeceği bir ortamda helalliğe niyetlenen kişilerin
bulunmasından dolayı bu kavramların kullanıldığını ileri sürmektedirler. Tahlîl nikâhı
hakikaten helal kılıcı olsaydı muhallil sayılan ikinci koca hadislerde lanetlenmezdi (İbn
Kudâme, 1997, X, 54-55; el-Makdisî, 1995, XX, 412-414).
İmam Malik (h.v.179), “…Allah muhallili lanetlesin (İbn Mace, t.y., Kitabu’n-Nikâh,
33)” hadisindeki lanet ifadesini yasaklama olarak anlamakta ve akdin fesadı olarak değerlendirmekte böylece nikâhın geçersiz olduğunu ileri sürmektedir (İbn Rüşd el-Hafîd,
1985, II, 48, 72).

Ebû Hanife (h.v.150) ve İmam Züfer (h.v.150), tahlîl nikâhının sahih olmakla beraber
“Allah’ın Resulü, tahlîl nikâhı yapana da kendisi için tahlîl nikâhı yapılana da lanet etti
(Tirmizi, 2002, en-Nikâh, 28)” hadisinden dolayı tahrimen mekruh olduğu görüşündedir
(el-Buhârî, 2003, III, 318; el-Halebî, 2005, 260). Nikâh sırasında ileri sürülen helal kılma
şartı, nikâhtaki sükûnet bulma, nesil yetiştirme ve iffet kazanma gayelerine ters düşen bir
durum olduğu için fasit bir şattır. Ancak tahlîl nikâhında ileri sürülen bu fasit şart, nikâhı
fasit kılmadığı için nikâh sahih kabul edilmekte buna bağlı olarak da ikinci kocanın bu
şartlı nikâhı hadiste de ifade edildiği üzere helal kılıcılık özelliğine sahip olmaktadır.
Ayrıca hadisteki lanetleme ifadesi nikâhın olmaması yönünde bir yasaklama değildir (İbn
Hazm, 2003, IX, 431; es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî, 2003, IV, 404-408; el-Mevsîlî, 2007, III, 150-151; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 165; el-Bâbertî, 2007, II, 505-506; Zuhaylî,
1992, IX, 116, 376; es-Sâğırcî, 2009, 664).
İmam Muhammed (h.v.189), İbn Ebi Leyla (h.v.148) ve Süfyân es-Sevrî (h.v.161) ise
tahlîl nikâhının sahih olduğu ancak kadının ilk kocaya helal olmayacağı görüşündedir.
Bu Nikâh vakitli nikâh olmayıp sürekli bir nikâhtır. Ancak helal kılma şartı Allah’ın tehir
ettiği bir şeyi acele elde etme anlamına geldiği için helal kılma amacı gerçekleşmez fakat
nikâh sahih olarak kalır (es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî, 2003, IV, 405; İbn Rüşd
el-Hafîd, 1985, II, 72; el-Mevsîlî, 2007, III, 150-151; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 165; el-Bâbertî, 2007, II, 505-506; el-Halebî, 2005, 260; Zuhaylî, IX, 1992, 376; es-Sâğırcî, 2009,
665).
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Tahlîl niyetini nikâh esnasında açıklamadan yapılan evlilik

Tahlîl nikâhının gerçekleşmesinde, boşanan kadının veya ilk kocanın niyetine değil
ikinci kocanın niyetine itibar edilir. Karısından ayrılma veya elinde tutma yetkisine sahip olan ikinci kocanın tahlîl niyeti yoksa bu nikâh ittifakla geçerlidir ve hadisin lanet
kapsamına girmez. Eğer tahlîl niyetiyle evlenirse ikinci koca laneti hak eder ve muhallil
olur. Karının veya ilk kocanın bu tür yetkisi bulunmadığı yani nikâhı etkileme yetkisi
bulunmadığı için tahlîl nikâhında da etkileri yoktur (İbn Abdilberr el-Mâlikî, 1991, II,
534; İbn Hazm, 2003, IX, 436; İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 48, 72; İbn Kudâme, 1997, X,
53; el-Makdisî, 1995, XX, 410-411; İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 739; eş-Şevkânî, 2009,
IV, 218-220). Hz. Aişe’nin rivayet ettiği Rifa‘a el-Kurazi’nin karısı ile ilgili hadiste de
belirtildiği üzere eski kocasına dönme niyetini ortaya koyan kadına Peygamberimizin
ancak cinsî münasebetten sonra dönebileceğini söylemesi kadının niyetinin tahlîle engel
olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır (İbn Hazm, 2003, IX, 432-436).
Her üç kişinin de niyetinin tahlîl nikâhında belirleyici olduğu şeklinde görüşler mevcut olmasına rağmen bu görüşler fıkıhçılar tarafından dikkate alınmamıştır (İbn Abdilberr
el-Mâlikî, 1992, II, 534).

Tahlîl nikâhının gerçekleşmiş sayılması için temel kıstas olarak kabul edilen, kadını
ilk kocasına helal kılma niyet ve amacının tespitinde fakihler arasında farklı görüşler söz
konusudur. Bazı fakihler tahlîl nikâhının gerçekleşmesi için evlenen ikinci kocada, kadını
ilk kocasına helal kılma niyetinin bulunmasını yeterli görürken bazıları ise bu niyeti yeterli görmemekte ve nikâh anında böyle bir niyetin açıkça ortaya konmasını ve zikredilmesini şart koşmaktadırlar. Bazıları ise böyle bir şartın nikâhın sahihliğini bozmayacağını
bilakis şartın kendisinin fasit olacağını ileri sürmektedir.

Kadını ilk kocasına helal kılma amacının tespitindeki farklı anlayışlara paralel olarak
hadiste geçen “muhallil” kavramı farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bazı hukukçulara göre
muhallil kavramı, üç talak ile boşanmış kadını ilk kocasına helal kılmak amacıyla ve amacını bizzat nikâh esnasında açıklayarak evlenen erkeği kastetmektedir (eş-Şîrâzî, 2003, II,
713-714; en-Nevevî, 2005, XVII, 425-428; eş-Şevkânî, 2009, IV, 218-220; es-Sâbûnî,
t.y., I, 340). Bu hukukçulara göre ikinci koca ciddi olarak değil de ilk kocaya helal kılmak
amacı ile evlendiği için laneti hak etmektedir (İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 292). Mesela
İbn Hazm’e göre, hadis bütün muhalliler hakkında umumi değildir. Burada başkasına haram olanı helal kılmayı kasteden muhalliller kastedilmektedir. Dolayısıyla hadis nikâhta
helal kılma şartını ortaya koyanlar için varit olmuştur. Tahlîl niyeti bulunmayan ikinci
koca bu hadisin kapsamında değildir. Buna göre nikâhın tahlîl nikâhı olmasındaki temel
kıstas ikinci kocanın evlendiği kadını ilk kocasına tekrar helal kılma niyetini nikâh esnasında beyan etmesidir (İbn Hazm, 2003, IX, 432-436; eş-Şevkânî, 2009, IV, 218-220).
Çünkü kişinin içindeki niyete göre değil dışarıya yansıyana göre akitler gerçekleşir.
Tahlîl nikâhında ilk kocanın niyetinin bir önemi olmamasına rağmen hadisteki ifadeye göre laneti hak etmesinin sebebi ise ikinci kocanın tahlîl nikâhı yapmasında katkısının
bulunması veya böyle bir evlilikten sonra boşanan karısına tekrar dönmesidir. Çünkü bu
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nikâh helal kılmadığı için zina etmiş ve haram işlemiş olmaktadır (el-Kâsânî, 2003, IV,
406-407; İbn Kudâme, 1997, X, 53; el-Makdisî, 1995, XX, 410-411; İbn Kayyim el-Cevzî, 2004, 292, 739).

Şart koşulmayan mücerret niyetler muamelelerde geçerli olmadığı ve nikâhın şartları
zahirde gerçekleştiği için Hanefî, Şafiî, Zahirî hukukçuları ve Ebû Sevr, lanet bildiren
hadisleri nikâhta tahlîlin şart koşulmasına hamlederek nikâh esnasında şart koşulmadıkça
tahlîl niyetinin bulunmasını nikâhın sahihliğine engel görmemekte ve nikâhın tahlîl nikâhı olmasını kabul etmemektedirler. Nikâhta söylenmeyen ancak kişinin içinde tuttuğu
niyete itibar edilmez. Buna göre hadiste lanetlenen muhallil bizzat nikâh akdinde kadınla
tahlîl amacıyla evlendiğini ve sonra boşayacağını söyleyerek evlenen kişidir. Bu nikâh ile
kadın ilk kocasına helal olur (eş-Şâfiî, 2002, IV, 117-119; İbn Hazm, 2003, IX, 430-431;
eş-Şîrâzî, 2003, II, 713-714; es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî, 2003, IV, 404; İbn
Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 48, 72; el-Buhârî, 2003, III, 318; en-Nevevî, 2005, XVII, 425428; el-Mevsîlî, 2007, III, 150-151; eş-Şirbînî, 2009, IV, 84, 184-185; eş-Şevkânî, 2009,
IV, 218-220; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 160; es-Sâğırcî, 2009, 665; Zuhaylî, 1992, IX,
93, 376).
İbn Hazm’e göre, birinci koca ikinci kocayı tahlîl nikâhı için teşvik etse bile ikinci
koca akitte şart koşmadan evlenirse böyle bir durum caizdir ve bu nikâh kadını ilk kocasına helal kılar. Ancak ikinci koca karısını boşamak zorunda değildir. İsterse boşar isterse
elinde tutar (İbn Hazm, 2003, IX, 422).

Bazı hukukçular ise muhallil kavramını, nikâhta açıklamasa bile kadını ilk kocasına
helal kılmak amacıyla kadınla evlenen ikinci koca şeklinde yorumlayarak tahlîl nikâhının
gerçekleşmesi için sadece tahlîl niyetinin bulunmasını yeterli görmektedirler. Sahabeden
Hz. Ömer, Hz. Osman ve İbn Ömer bu görüştedir. Nikâhta hedeflenen hiçbir amacın
böyle bir evlilikte bulunmamasından dolayı İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevzî de
böyle bir nikâhın tahlîl nikâhı olduğu kanaatindedir. Yine İmam Malik (h.v.179), İbn
Hanbel (h.v.241), Süfyân es-Sevrî Hasan el-Basrî, İbrahim en-Nehâî (h.v.96), Leys bin
Sa’d (h.v.175) ve Abdullah b. Mübârek (h.v.181) de sadece niyetin bulunmasını tahlîl
nikâhının gerçekleşebilmesi için yeterli görmektedirler (es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 159160).
Malikî ve Hanbelî hukukçulara ve İmam Evzaî’ye göre de nikâh anında kadını birinci
kocasına helal kılma niyeti açıklanmasa bile tahlîl niyetinin bulunması halinde nikâh, tahlîl nikâhı olmakta ve feshedilmesi gereken haram ve batıl nikâh kabul edilmektedir. Ayrıca bu nikâhtan sonra kadın birinci kocasına da helal olmamaktadır (İbn Hazm, 2003, IX,
429-430, 436; İbn Kudâme, 1997, X, 49-55; el-Makdisî, 1995, XX, 405-411; eş-Şevkânî,
2009, IV, 218-220; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 158; Zuhaylî, 1992, IX, 117, 376).
Tahlîl niyetini nikâh esnasında açıklayarak yapılan evlilik

İkinci koca nikâh esnasında tahlîl niyetini açıkça belli ederse Hanefî hukukçularının
bir kısmı hariç bu nikâh, ittifakla tahlîl nikâhı kabul edilmektedir (eş-Şevkânî, 2009, IV,
218-220; es-Sâbûnî, t.y., I, 341).
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İkinci kocanın karısı ile münasebette bulunduğu zaman aralarında nikâhın kalmaması
şartıyla veya onu ilk kocasına helal kılmak şartıyla yaptığı nikâh Malikî, Şafiî, Hanbelî,
Zahirî hukukçularına ve Ebû Yusuf ve İmam Ebû Sevr’e göre muvakkat nikâh manasında olduğu için fasittir (eş-Şâfiî, 2002, IV, 117-119; İbn Hazm, 2003, IX, 422, 432-436;
eş-Şîrâzî, 2003, II, 713-714; es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî, 2003, IV, 404-405;
en-Nevevî, 2005, XVII, 425-428; el-Mevsîlî, 2007, III, 150-151; ez-Zeyle‘î, 2000, III,
165; el-Bâbertî, 2007, II, 505-506; el-Halebî, 2005, 260; eş-Şirbînî, 2009, IV, 183-184;
eş-Şevkânî, 2009, IV, 218-220; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 160; es-Sâğırcî, 2009, 665;
Zuhaylî, 1992, IX, 116-117, 375-376).

Nikâh esnasında açıklanmayan niyetin, tahlîl nikâhında etkisi bulunmadığını ancak
şart koşulan niyetin tahlîl nikâhına sebebiyet verdiğini ileri süren hukukçular ile Ebû
Hanife ve İmam Züfer hadisteki “muhallil” ifadesini akit esnasında açıkça tahlîl niyetiyle
evlendiğini ve sonra boşayacağını belirterek evlenen kişi olarak yorumlamakta; “Allah
lanet etsin” ifadesinin ise tahlîl şartıyla yapılan nikâhlar için geçerli olduğunu ileri sürmektedirler (İbn Hazm, 2003, IX, 422, 432-436; es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî,
2003, IV, 404-408; el-Buhârî, 2003, III, 318; el-Mevsîlî, 2007, III, 150-151; ez-Zeyle‘î,
2000, III, 165; el-Bâbertî, 2007, II, 505-506; el-Halebî, 2005, 260; es-Sâğırcî, 2009, 664;
Zuhaylî, 1992, IX, 116, 376).
Fakat Ebû Hanife ile İmam Züfer hadisteki lanetleme ifadesini nikâhın olmaması yönünde bir yasaklama olarak görmedikleri için bu şekildeki nikâhları sahih kabul etmektedirler. Ancak “Allah’ın Resulü hülle yapana ve kendisi için hülle yapılana lanet etti (Tirmizi, 2002, en-Nikâh, 28)” hadisinden dolayı da bu nikâhın tahrimen mekruh olduğunu
söylemektedirler (İbn Hazm, 2003, IX, 431; es-Serahsî, 2009, VI, 10-12; el-Kâsânî, 2003,
IV, 404-408; el-Buhârî, 2003, III, 318; el-Mevsîlî, 2007, III, 150-151; ez-Zeyle‘î, 2000,
III, 165; el-Bâbertî, 2007, II, 505-506; el-Halebî, 2005, 260; Zuhaylî, 1992, IX, 116, 376;
es-Sâğırcî, 2009, 664).
Tahlîl nikâhının ilk kocanın talakını silmesi

Üç talaktan sonra ikinci koca ile yapılan evliliğin ilk kocanın talaklarını sileceğinde ittifak söz konusu olup akitten sonra kadın ilk kocasına üç talak hakkı ile geri dönebilir (eşŞâfiî, 2002, IV, 359-361; İbn Hazm, 2003, X, 13-15; eş-Şîrâzî, 2003, III, 97; el-Kâsânî,
2003, IV, 412; İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 73; el-Mevsîlî, 2007, III, 151; ez-Zeyle‘î,
2000, III, 166-167; el-Bâbertî, 2007, II, 506-507; el-Halebî, 2005, 260-261; eş-Şirbînî,
2009, IV, 492-493; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 361; es-Sâğırcî, 2009, 665; Zuhaylî, 1992,
IX, 377).

İkinci evliliğin üçten az talakları silip silmeyeceği hususunda ise ihtilaf mevcut olup
sileceği ve silmeyeceği şeklinde iki ana görüş mevcuttur.

Ebû Hanife ve Ebû Yusuf’a göre, ikinci evlilik üç talaka bağlı sonuçları kaldırdığı
gibi üçten az olan talak sonuçlarını da kaldırmakta yani üç talakı sildiği gibi üçten az olan
talakları daha evleviyetle silmektedir. Kadın ilk kocasına döndüğü takdirde yeniden üç
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talak hakkı ile dönmüş olur (el-Mevsîlî, 2007, III, 151; ez-Zeyle‘î, 2000, III, 166-167;
el-Bâbertî, 2007, II, 506-507; el-Halebî, 2005, 260-261; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 361;
Zuhaylî, 1992, IX, 378). Sahabeden İbn Abbas, İbn Ömer ve İbn Mes’ûd da bu görüştedir.
(ez-Zeyle‘î, 2000, III, 166-167; el-Bâbertî, 2007, II, 506-507).

Şafiî ve Hanbelî mezhebi hukukçuları, İbn Hazm, İmam Muhammed, İmam Züfer
ve İmam Malik’e göre ise ikinci evlilik üç talakı sildiği halde üçten az olan talakları silmez. Kaç talak hakkı kalmışsa kadın o hakla ilk kocasına geri döner (eş-Şâfiî, 2002, IV,
359-361; İbn Hazm, 2003, X, 13-15; eş-Şîrâzî, 2003, III, 97; el-Kâsânî, 2003, IV, 412;
İbn Rüşd el-Hafîd, 1985, II, 73; el-Mevsîlî, 2007, III, 151; el-Bâbertî, 2007, II, 506; ezZeyle‘î, 2000, III, 166; eş-Şirbînî, 2009, IV, 492-493; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 361; Zuhaylî, 1992, IX, 377). Sahabeden Hz. Ömer, Hz. Ali, Übeyy b. Kab (h.v.30), İmran b. Hüseyin (v.672), Ebû Hureyre, Zeyd b. Sabit (h.v.45), Muaz b. Cebel (h.v.18) ve tabiûndan
Saîd b. Müseyyeb ve Hasan el-Basrî de bu görüştedir (el-Halebî, 2005, 261; ez-Zeyle‘î,
2000, III, 166; el-Bâbertî, 2007, II, 506; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II, 359). Bu görüşte
olan hukukçular, üç kere boşanmış kadının başkası ile evlenmediği sürece ilk kocası ile
evlenemeyeceğini belirten “Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa, kadın, onun dışında bir başka kocayla Nikâhlanmadıkça ona helal olmaz (Bakara 2/230)” ayetini, ikinci
evliliğin sadece helalliğin ortadan kalktığı zamanlarda helalliği geri getirdiği şeklinde
yorumlayarak üçten az boşamalarda helallik ortadan kalkmadığı ve haramlık oluşmadığı
için oluşmayan bir haramlığın ortadan kaldırılması da söz konusu olamaz şeklinde görüş
belirtmektedirler. Dolayısıyla talakların silinmesi için üç boşamanın gerçekleşmiş olması
gerekmektedir (eş-Şâfiî, 2002, IV, 359-361; İbn Hazm, 2003, X, 13-15; el-Kâsânî, 2003,
IV, 412; el-Mevsîlî, 2007, III, 151; el-Bâbertî, 2007, II, 506; es-Seyyîd Sâbık, 2007, II,
361). Yine üçten az boşamalarda kadının ilk kocasına helal olması için başka birisiyle evlenmesine ve onunla cinsî münasebete ihtiyacı yoktur (Zuhaylî, 1992, IX, 377). Bundan
dolayı da üç talak sonrasında gelen evlilik üç talakı sildiği halde üç talaktan önce yapılan
evlilik, talakları silmemektedir.
Sonuç

İslam, kocaya tekrar karısına dönebileceği şekilde bir boşanma imkânı vermişken kişi
tekrar karısına dönemeyecek şekilde bu boşanma imkânını kullanmak suretiyle birden
fazla boşanma hakkı verilmesinin hikmetine aykırı davranmış olacağı için tek seferde
yapılan üç talakın tek talak olarak geçerli olmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Üç talakın meydana getirdiği, kadının ilk kocasıyla muvakkat evlenme yasağının ortadan kalkarak kadının ilk kocasına tekrar helal olabilmesi için başka bir koca ile devamlılık kastedilen ciddi bir evlilik ve bu evliliğin neticelenmesinin gerekliliği açıktır. Bundan dolayı da kadının tekrar eski kocasına geri dönüşünü helal kılmak amacıyla yapılan
ve tahlîl nikâhı olarak isimlendirilen bazı şeklî evliliklerin geçerli olmadığı ve kadını ilk
kocası ile evlenebilir duruma getirmediği kanaatindeyiz.
İkinci koca ile yapılan nikâhın üç talakla boşanmış kadını ilk kocası ile tekrar evlenebilir duruma getirmesi için bu nikâhla beraber cinsî münasebet şart olup bunun aksini ileri
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süren görüşlerin isabetli olmadığı kanaatindeyiz.

Tahlîl nikâhının gerçekleşmesinde ilk kocasından boşanan kadının veya ilk kocanın
niyetine değil ikinci kocanın niyetine itibar edilir. İkinci kocanın nikâh esnasında tahlîl
niyetini açıkça belli etmesi nikâhın, tahlîl nikâhı olması için yeterlidir.

Tahlîl nikâhı yapan kişilere Allah’ın lanet ettiğini bildiren hadisler, nikâhta tahlîlin
şart koşulmasına hamledilmeli ve nikâh esnasında açıklanmadıkça tahlîl niyetinin bulunması nikâhın sahihliğine engel olarak görülmemelidir.

Üç talaktan sonra ikinci koca ile yapılan evlilik üç talaka bağlı sonuçları kaldırdığı
gibi üçten az olan talak sonuçlarını da kaldırmaktadır.
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OSMANLI HÂKİMİYETİNİN İLK YILLARINDA
FİLİSTİN’DE TİMAR SİSTEMİ
(GAZZE VE KUDÜS SANCAKLARI ÖRNEĞİ)
Ünal TAŞKIN (*)
Öz

Osmanlı Devleti’nde reaya adıyla bilinen halkın, devlete karşı birtakım mükellefiyetleri vardı. Bu mükellefiyetler içerisinde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı,
ödenmesi gereken vergiler mevcuttu. Çünkü ekilebilir arazinin kullanım hakkı devlete
aitti. Devlet, o bölgede görev yapan asker ve memurlarına, maaşlarına karşılık olarak, bu
vergi toplama işini verirdi. Timar adıyla bilinen bu sistem, devletin idarî, askerî ve iktisadî denetimini sağlıyordu. Bu çalışmada Gazze ve Kudüs bölgelerinde, timarın uygulanış
biçimi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Timar, Gazze, Kudüs

During the First Years of Ottoman Rule Timar System in the Palestine
(Example of Gaza and Quds Sanjaks)
Abstract

People generally known as reaya in Ottoman State had some responsibilities to state.
Among these responsibilities there were tax figures to be paid about agricultural and
husbandry facilities. Because In the Ottoman Empire, the property rights of the fertilizable
lands were belonged to state. State gave their soldiers and civil servants in those regions
the duty of collecting these taxes as their salaries. This system, known as grooming and
state was provided administrative, military and economic control. In this study, Gaza and
Quds areas, will be examined embodiment of tımar.
Keywords: Tımar, Gaza, Quds

*) Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
(e-posta: unaltaskin@hotmail.com)
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Giriş

Osmanlı Devleti, ele geçirdiği yeni yerlerin mevcut durumunu, daha ziyade malî ve
iktisadî açıdan tespit edebilmek maksadıyla, adına tahrir denilen sayımlar yaptırırdı. Belli
birtakım usullerle yapılan bu sayım işlemleri neticesinde, tahrir eminlerinin yanındaki
imparatorluk kâtipleri, amacı doğrultusunda kullanılacak defterler tutarlardı. İdarî teşkilata esas teşkil eden ve sancak adı verilen yönetim birimleri esas alınarak yapılan bu
sayımlar, ilgili bölgenin genel durumu ile gelir kaynakları hakkında bilgi elde etme genel
amacını taşıyordu.

Gelir kaynaklarının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi, devlet için son derece önemli
bir meseleydi. Zira var olan gelir kaynakları, Osmanlı Devleti’nin askerî gücünün önemli
bir bölümünü oluşturan ve tımarlı sipahi adı verilen askerlere, görecekleri hizmetler karşılığında, tasarruf yetkisiyle sunuluyordu. Bunun yanı sıra, ilgili bölgeden bizzat devlet
hazinesine girecek miktarın belirlenmesini de sağlıyordu. Dolayısıyla tahrir işlemi temelde, yönetilecek bölgenin idarî, askerî ve iktisadî denetimini, özelde ise devletin malî
kaygılarını içeren bir süreci ifade ediyordu.

Tahrir yani sayım işlemi bittikten sonra, tertip edilen defterlere Mufassal Defter, bu
defterlerin özeti şeklinde hazırlanan ve sadece mevcut gelirlerin kimlere, ne şekilde verileceğini gösteren defterlere ise İcmal Defter adı veriliyordu. İcmal defterlerde, tahrir sırasında ortaya çıkan gelirler, devletçe belirlenen oranda, tımar erbabına, maaşları karşılığı
dağıtılıyordu. Tımar erbabı buna karşılık, gelirleriyle orantılı olarak cebelü adı verilen
askerler beslemek zorundaydı. Bu açıdan bakıldığında devlet icmal defterler yardımıyla,
mevcut tımarlı sipahi sayısını tespit edebildiği gibi, genel bir askerî sayım mekanizmasını
işler hale getiriyordu.
Bu sayım işlemi belirli aralıklarla yenilenip bilgiler güncelleniyordu. Dolayısıyla gelir kaynaklarının tespiti ve bu gelirlerin paylaştırılması işi, devletin temel işleyiş unsurlarından biriydi. Bu sayede devletin merkezî otoritesi, görevlendirilen tımar erbabı eliyle,
ilgili bölgede hissettirilmiş oluyordu.

Osmanlı yönetimine geçtikten sonra Gazze ve Kudüs’ün ilk tahriri, Safed ile birlikte
1518-1520 yıllarında yapılmıştır. Tahrir sonuçlarını içeren defter Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde 427 numarada kayıtlıdır (TD 427). İncelememize kaynak oluşturan 131 numaralı defter ise, içindeki derkenar kayıtlarından anlaşılacağı üzere 1525-1526 yıllarında
düzenlenmiş bir icmal defteri olmalıdır1.
Gazze ve Kudüs Sancaklarının İdarî Durumu

Gazze ve Kudüs sancakları, Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık zaferinden sonra,
Suriye ve Filistin’in Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle birlikte ayrı yönetim birimleri
olarak teşkilatlandırılmışlardır. 1516’da yapılan ilk tevcihte, Gazze İsa Bey oğlu Meh1)

131 numaralı icmal defterinde yer alan kayıtlar 932-938 (1525-1531) yılları arası kayıtları içermektedir.
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med Bey’in, Kudüs Evrenosoğlu İskender Bey’in yönetimine bırakılmıştır. Fakat daha
sonra bu iki sancak Şam ve Safed ile birlikte, Osmanlı Devleti’nin hizmetine giren eski
Memlûk beylerinden Canbirdi Gazalî’nin yönetimine verilmiştir. Ancak Canbirdi Gazalî,
Yavuz’un ölümünden sonra isyan etmiş ve bu isyan sonucunda da öldürülmüştür. Gazalî
gailesinin ortadan kaldırılmasından sonra Şam, Safed, Gazze ve Kudüs sancakları ifraz
edilerek her biri müstakil sancak haline getirilmiştir. 1522 yılında yapılan tevcihte Gazze
Musa Bey’in, Kudüs ise Kara Hasan Bey’in yönetimindedir (Çakar, 2003a, s. 356-359).
1523 yılına gelindiğinde Gazze ve Kudüs birleştirilerek tek bir sancak olarak itibar
görmüştür. Bu zamanda sancağın Gazze, Remle, Kudüs ve Halilürrahman olmak üzere
dört nahiyesi bulunmaktadır (Arşiv İdaresi, 1999, s. 291).

1526-1527 yıllarında bölge, Gazze ve Kudüs Sancağı adıyla Şam Beylerbeyiliği’nin
sancaklarından biri durumundadır (Kunt:1978, 129). Bu dönemde sancakbeyiliği görevini ise Üveys Bey birader-i Mehmed Bey yürütmektedir (Çakar, 2003a, s. 359). İncelediğimiz defterdeki kayıtlar da bu yıllar ile ilgili bilgileri içermektedir. Bu zamanda sancak
Gazze, Remle, Kudüs ve Halilürrahman adlı dört nahiye ile Gazze, Remle ve Kudüs adlı
üç kasabadan (nefs) ibarettir. Ayrıca Gazze ve Kudüs, sancağın iki ayrı kaza merkezi
olarak görülmektedir.
Sancak Gelirleri ve Gelirlerin Paylaşımı

Osmanlı Devleti’nde vakıf ve mülk addedilen topraklar dışındaki bütün ekilebilir arazi mirî yani devletin sayılmıştır. Toprağı ekip biçme ile ilgilenen köylüler ise, devletin
toprak üzerindeki kiracıları olarak kabul edilmiş ve bu topraklar her türlü kişisel tasarrufun dışında tutulmuştur. Yani köylü işlediği toprağı, satamaz, çocuklarına miras olarak
bırakamaz ve izinsiz olarak başkasına devredemezdi. Köylüler şahsî birtakım vergiler
vermekle mükellef oldukları gibi, yetiştirdikleri ürünler ve hayvanlar için de belirli oranlarda ödemeler yaparlardı.

Topraklarda havass-ı hümâyûn olarak kaydedilmiş yerlerin gelirleri, devlet hazinesine, vakıf olarak kaydedilmiş yerlerin gelirleri ise hangi vakıf için ayrılmışsa oraya aktarılırdı. Bunun dışında kalan ve gelir getiren bütün topraklar, devlet görevlilerine, maaşları
karşılığı dağıtılıyordu. Dirlik adı verilen bu uygulamada, topraklar belirli gelir dilimlerine göre ayrılıyor ve devlet memurlarına, kıdem ve istihkaklarına göre tasarruf yetkisi
veriliyordu. Dirlik, 100.000 akçeden fazla gelire sahip olan has, 20.000 ile 100.000 akçe
arası gelire sahip olan zeamet ve geliri en fazla 19.999 akçe olan tımar olmak üzere üç
şekilde tevcih ediliyordu.

Dirliklere ayrılan gelirlerin önemli bir bölümünü kırsal kesimden alınan vergiler oluşturuyordu. Şehir ve kasaba (nefs) gelirleri daha çok padişah veya ümera haslarına ayrılıyordu. Köylerin vermekle mükellef oldukları miktarı ifade eden hâsıl, maktu’ veya kasm
olarak tahsil ediliyordu. Maktu’, bir köyün önceden belirlenmiş bir miktarı ödemesi,
kasm ise her ürünün ayrı ayrı ölçülerek vergisinin belirli bir oranda alınması yöntemiydi.
Toplanan hâsılın tamamı has, zeamet veya tımar olarak değerlendirilebileceği gibi, hisse-
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ler halinde birden fazla kişiye de paylaştırılabilirdi. Diğer yandan hâsılın tamamının bir
vakfa veya mülke ait olduğu durumlar da olabilirdi. Ayrıca hâsıl, hisseler halinde vakıf
veya vakıflar ile mülklere de bırakılabilirdi. Hâsılın vakıf veya mülklere ait olduğu durumlarda, ister hisseli ister tamamen olsun, dirliğin sahibi toprak mahsullerinden “el-öşr”
adı altında bir pay alma hakkını elde ederdi. Bu pay vakfa ayrılan gelirlerin genellikle
onda birine karşılık gelirdi. Malikâne-dîvânî sistem adı verilen bu uygulamada, toprak
üzerinde hem mülk sahibi veya vakıf hem de dirlik sahibi iki ayrı tasarrufçu unsur olarak
görülmektedir. Devlet bu sayede otoritesini, vakıf veya mülk kabul edilmiş topraklar üzerinde hissettirmiş oluyordu.
Gazze ve Kudüs Sancağı’nda dirlik gelirleri, şehir ve kasabalarda ticarî ve sınaî faaliyetlere dayalı gelirler ile güvenlik hizmetlerinden elde edilen gelirlerden oluşuyordu.
Köylerde ise bu durum belirgin bir şekilde tarımsal ve hayvansal üretimden kaynaklı
gelirlere dönüşüyordu. Diğer yandan Osmanlı öncesinden intikal eden birtakım gelir kalemleri de dirliklere kaynaklık ediyordu. Yukarıda bahsettiğimiz malikâne-divanî sistemindeki öşr ve Memlûklardan devralınan himaye gibi vergiler dirlik gelirleri içerisinde
değerlendirilmiştir.
Haslar

Geliri 100.000 akçeden fazla olan toprakları tabir etmek için kullanılan has, sancakbeyinden başlayarak sultana kadar olan üst dereceli devlet görevlilerinin tasarruf yetkisine
sunulan yerlerdi. Sultan için ayrılan yerler hass-ı şâhî, havas-ı hümâyûn veya hasshai pâdişâh-i alempenâh olarak isimlendiriliyordu. Sancakbeyi hasları ise hass-ı mirlivâ
olarak ifade edilmekle birlikte sancakbeyinin görevli olduğu sancağın, Osmanlı teşkilat
yapısı içerisindeki kıdemine ve derecesine göre farklı miktarları ifade edebiliyordu.
İncelediğimiz defter has kayıtlarıyla başlamış ve fakat hasların kime tahsis edildiği belirtilmemiştir. Ancak defterin 127. sayfasında özetlenen gelir toplamları arasında,
sancakbeyine ayrılan gelirler 551.371 akçe olup bu miktar defterin 6. sayfasında verilen
has miktarlarının toplamıyla aynıdır. Dolayısıyla defterin sancakbeyi hasları kayıtlarıyla
başladığını söyleyebiliriz.
Bu devirde Gazze-Kudüs sancakbeyi olduğu bilinen Üveys Bey birader-i Mehmed
Bey, yukarıda da izah ettiğimiz gibi 551.371 akçelik bir gelire sahiptir (TD 131, s. 16). Fakat sancak nahiyelerinden sancakbeyi adına ayrılan gelir toplam rakamdan fazla
çıkmaktadır. Bu miktar aşağıda Tablo-1’de gösterilmiştir. Buna göre sancakbeyine tahsis
edilmiş olan gelir 612.371 akçe olmaktadır.
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Tablo 1. Sancakbeyi Hasları
Yer
Nefs-i Gazze
Nahiye-i Gazze
Nefs-i Kuds-i Şerif
Nahiye-i Kuds-i Şerif
Nefs-i Remle
Nahiye-i Remle
TOPLAM

Geliri
206.000
144.955
173.000
9.175
14.000
65.241
612.371

Sancakbeyi hasları incelendiğinde, gelirinin büyük bölümünü şehir merkezlerinden
elde ettiği görülmektedir. Şehir merkezlerinden elde edilen gelirler arasında, ihtisab, simsariye, serasesan, ağnam, cizye ve badıheva gibi vergi kalemleri bulunmaktaydı. Fakat bu
vergi gruplarının tamam hissesi sancakbeyi için ayrılmamıştı. Gazze şehir merkezi için,
ihtisab, simsariye ve serasesan vergilerinin tamamı sancakbeyi için ayrılmıştır. Ağnam,
badıheva, cizye, darülvekale, beytülmal ve mal-ı gaib gibi vergi gruplarının ise bir kısmı
aktarılmıştır. Zira bu vergi grupları yazılırken ‘an ekiyle birlikte kaydedilmişlerdir. Aynı
şekilde Kudüs şehir merkezi için de sadece badıhevanın tamamı sancakbeyi için tahsis
edilmişken, diğer vergi kalemlerinin bir kısmının aktarıldığını yine bu ‘an ifadesinden
hareketle söylemek mümkündür.

Kırsal alandan sancakbeyi için ayrılan gelirler ise toprak mahsullerinden alınan hâsıl
ve el-öşr ile bazı köylerdeki himaye vergisinden mürekkeptir.
Zeametler

Osmanlı tımar sistemine göre, geliri 20.000 akçeden 100.000 akçeye kadar olan
dirliklere zeamet adı veriliyordu. Bunlar daha ziyade orta dereceli devlet görevlilerine
tevcih edilen yerlerdi. Zeametler serbest tımar statüsünde olduklarından, badıheva grubu vergilerin tamamı zaim adı verilen zeametin tasarrufçusu tarafından toplanırdı. Eğer
zaim, emredilen sefere kapu halkıyla katılmazsa, dirliği elinden alınmaz fakat bir yıllık
geliri müsadere edilirdi.
Zeametlerin başlangıç miktarı 20.000 akçe idi ve bu miktar aynı zamanda kılıç olarak
adlandırılan parçalanamaz kısmı ifade ediyordu. Bu sebepten, bir sipahinin üzerine 20.000
akçelik bir zeamet kaydedilirse, icmalli kılıç zeamet olarak adlandırılır ve her ne şekilde
mahlûl (boş) kalırsa kalsın parçalanamazdı. Diğer yandan bir sipahiye tahrir sırasında
40.000 veya 50.000 akçelik zeamet tevcih edilirse, buna da icmalli zeamet denirdi. Ancak
tevcih edilen miktarın 20.000 akçesi kılıç, geri kalanı ise hisse olarak adlandırılırdı. Böyle
bir zeamet mahlûl kaldığında kılıç kısmı parçalanmadan tutulur ve başka bir zaime tevcih
edilirdi. Hisse kısmı ise başkalarına tevcih edilebildiği gibi terakki (zam) olarak başka
bir zeamete veya tımara verilebilirdi (Sertoğlu, 1992, s. 80-81). Mesela, Gazze miralayı
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Kasım Bey’in kardeşi Hasan’a tevcih edilen 21.842 akçelik zeamet, mahlûl kaldığında
1.842 akçelik kısmı Yunus oğlu Mustafa’ya verilmiştir. Zeametin kılıç miktarını ifade
eden 20.000 akçelik kısım ise zeamet olarak korunmuştur (TD 131, s. 10).
Bunların yanı sıra tahrirde tımar tasarrufçusu olarak kaydedilmiş bir kişinin aldığı
terakkilerle geliri 20.000 akçeye ulaştığı takdirde, tasarruf edilen yer zeamet olarak kabul
edilir fakat icmalli zeamet sayılmazdı (Ayni Ali, 1280, s. 62). Bu türden bir zeamet mahlûl kaldığında terakkileri bozulup dağıtılabilirdi. Böylelikle eski haline döndüğünden,
tımar olarak tevcihi yapılırdı.

İncelediğimiz defterin 127. sayfasındaki özet kısmında Gazze-Kudüs Sancağı’nda 3
zaim olduğu kaydı vardır. Fakat defterin içinde 4 zaim yazılmıştır. Bu zeamet kayıtları
defterin 7, 10, 13 ve 14. sayfalarında olmakla birlikte bu kayıtların aralarına tımar kayıtları da yazılmıştır. Zeamet miktarlarına bakılırsa (Tablo-2), Cafer Bey ve Şam Kethüdası
Hüsrev Bey için tevcih edilen miktarların zeamet gelirinden az olduğu görülür. Muhtemelen bu iki zaimin, asıl zeamet tasarruf ettikleri yerler başka bir bölgede olup bu miktarlar
zeamet hisselerini oluşturmaktadır.
Gazze-Kudüs Sancağı’nda zeamet tasarruf eden Ahmed Çelebi’nin Gazze miralayı
olduğu kayıtlıdır fakat hemen kaydın altına atik ifadesi düşülmüştür ve 66.723 akçelik
geliri vardır. Sonraki zeamet kaydı ise, bu zamanda Gazze miralayı olan Kasım Bey’in
kardeşi Hasan’a tevcih edilmiştir ve 21.842 akçelik gelire sahiptir.
Tablo 2. Zeametler
Tasarruf Eden
Ahmed Çelebi Miralay-ı Gazze (atik)
Hasan birader-i Kasım Bey Miralay-ı Gazze
Cafer Bey
Hüsrev Bey Kethüda-i Şam
Toplam

Geliri
66.723
21.842
16.285
10.903
115.753

Deftere göre zeamet gelirleri toplamı 115.753 akçedir. Fakat icmal defterin özetinin
yapıldığı kısımda zeamet toplamı 104.830 olarak kaydedilmiştir. Bu durumda Şam kethüdası Hüsrev Bey’e tevcih edilen zeamet hissesi, muhtemelen sonradan eklenmiştir.
Tımarlar

Osmanlı Devleti’nde bir kısım devlet görevlilerine hizmetleri karşılığında tasarruf
yetkisi verilmiş Senelik geliri 20.000 akçeye kadar olan dirliklere tımar adı verilmekteydi. Tımarın başlangıç kısmını oluşturan bölümüne, zeamette olduğu gibi kılıç denirdi. Kılıç miktarı sabit olmayıp eyaletlerin statüsüne göre değişmekteydi. Diğer yandan tımarın
tevcihi sırasında gelir miktarına göre tezkireli veya tezkiresiz olarak tasarruf yetkisinin
sunulması vardı. Bu durumda, tımarın tezkireli veya tezkiresiz olmasına bağlı olarak kılıç
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miktarları da değişmekteydi. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi her eyaletin kılıç miktarı
farklılık arz ediyordu. Gazze-Kudüs sancağı, Şam Beylerbeyiliğinin bir sancağı olması
münasebetiyle, Şam Beylerbeyiliğinin kılıç oranları burada da geçerliydi. Buna göre tezkiresiz tımarların kılıç miktarı 2.000, tezkireli tımarların kılıç miktarı ise 6.000 akçeden
başlamaktaydı.
Tezkireli tımarlar, tevcihinde padişah beratının gerekli olduğu tımarları ifade ediyordu. Böyle bir tımar, mahlûl kalırsa yeniden tevcihi için mutlaka padişahın onayından
geçmeliydi. Tezkiresiz tımarlar ise beylerbeyinin tevcih etmeye yetkisi olan tımarlardı.
Bu tımarların dağıtımında beylerbeyi dilediği kişilere tasarruf yetkisini verebilirdi.
Genel kural tımarların türü ne olursa olsun değişmemiştir. Yani kılıç tabiri, kesinlikle
parçalanması uygun olmayan kısmı ifade ederdi. Gazze-Kudüs Sancağı için, 5.999 akçeye kadar olan tımarlar tezkiresiz olarak addedilir ve mahlûl kaldığında kılıç miktarı
olan 2.000 akçenin üzerindeki gelirleri dağıtılabilir fakat kesinlikle kılıç miktarına dokunulmazdı. Tezkireli tımarlar için ise 6.000 akçelik kısım dağıtımı yapılamayacak olan
alt sınırı yani kılıç miktarını ifade ediyordu. Tezkireli tımarlar mahlûl olduğunda 6.000
akçeden fazla olan gelirlerin yeniden tevcihi yapılabilirdi.

Kılıç kavramının asıl amacı, tımar erbabı öldüğü zaman oğullarına babalarının tımarından verilecek asgari kısmın belirlenmesidir. Zira sipahi çocuğu (sipahizâde) olmak
tımar tasarruf etme hakkını da beraberinde getiriyordu. Bu sebepten kılıç miktarının parçalanması veya birden fazla kişiye verilmesi uygun görülmemiştir (Şahin, 1979, s. 933).
Ölen bir sipahinin tımarı yetişkin oğlu varsa ona, şayet birden fazla oğlu var ise müşterek olarak onlara bırakılabilirdi. Ba-nevbet veya münavebe adı verilen bu usulde, tımar
kaç kişi üzerine kaydedilmişse, bunlar tımarı bervech-i iştirak tasarruf ederdi. Ellerinde diğer tımarlılar gibi beratları olan bu sipahiler, sefer zamanlarında cebelü göndermez
fakat kendileri nöbetleşe sefere katılırlardı (Şahin: 1979, 924). Müşterek tımarlar ölen
sipahinin çocuklarına tımarı parçalama imkânı olmadığından toptan verilmesiyle ortaya
çıkmıştır (İnalcık, 1987, s. XXIV). 935 (1528) yılında Kasım adlı sipahinin oğulları Yusuf ve İbrahim, Dergâh-ı Mualla’dan gönderilen hükm-i şerif ile bervech-i iştirak üzere
tımarın tasarrufuna devam etmişlerdir (TD 131, s. 14).
Bazı durumlarda ise tımar, sipahiler arasında eşit hisseler şeklinde de paylaştırılabilirdi. Mesela, 937 (1530) yılında tasarruf ettikleri tımarlardan mazul olan Haydar ve Hüsrev
adlı sipahiler, 5.100 akçelik bir tımarı, her birine 2.550 akçe olmak üzere bervech-i iştirak
tasarruf etmişlerdir (TD 131, s. 70).
Sipahi çocukları, babalarından geriye kalan tımara talip olmayabilirlerdi. Yedi yıl boyunca tımar tasarrufu için müracaatta bulunmayan sipahizâdeler, raiyyet olarak kaydedilirdi (Barkan, 1937, s. 414). Fakat tımar talebinde bulunmaları halinde bir tımar tevcih
edilirdi. Mesela, Çavuş Ali’nin kardeşi Mahmud’a sipahizâde olduğu gerekçesiyle 932
(1525) yılında 3.690 akçelik bir tımar tevcih edilmiştir (TD 131, s. 21). Aynı şekilde
Yusuf adlı sipahizâdeye de 936 (1529) yılında 4.545 akçelik tımar tevcih olunmuştur
(TD 131, s. 63). Bazı durumlarda sipahizâde olmayan, raiyyetten kişilere de tımar tevcih
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edilebilirdi. Ancak bunun için birtakım şartların oluşması gerekliydi. Sancakbeyinin hizmetkârı olup seferlere katılarak, bu seferlerde, kale fethinde bayrak dikmek, yarar diller
(esirler) ele getürmek, başlar kesüb defaatle yararlılığı ve dilâverliği görülmek gerekiyordu. Bu sayede raiyyetlikten kurtulup ibtida beratı almaya hak kazanırlardı (Ünal, 2010,
s. 173-174). Mesela, 933 (1526) yılında Nasuh b. Cafer için sancakbeyi yarar yiğit ve
yoldaş deyu ilamda bulununca 4.250 akçelik tımar, kendisine tevcih edilmiştir (TD 131,
s. 54).

Kılıç miktarı, sipahinin zamanla göstereceği hizmetlere göre terakki ettirilebilirdi. Fakat bu ilaveler, sipahinin çocuklarına aynen veya tamamen intikal ettirilmezdi. Bu sayede devlet tımarların, eklemelerle büyütülmüş bir aile mülkü haline gelmesini önlemiştir
(Barkan, 1979, s. 295).
Beylerbeyilerin tevcih edemedikleri 6.000 akçe ve daha fazla miktardaki tımarları tasarruf edip mazul olan bir kimseye, kendi talep etmesi durumunda, geliri en fazla
5.999 akçelik tezkiresiz bir tımar, eğer mahlûl ise, bervech-i iltizam usulüyle tevcih edilebilirdi (Gökbilgin, 1968, s. 41). Mesela, İlyas b. Hızır adlı sipahi daha önceleri Şam
Sancağı’ndaki tımarından mazul olunca, kendisine Halilürrahman’dan yeni bir tımar bervech-i iltizam üzere elinden gidene bedel tevcih edilmiştir (TD 131, s. 68).

Mazul bir sipahiye daha önce elinden giden tımar tutarında bir tımar mevcut değilse
daha sonra eksiği tamamlanmak üzere yani kusuru tekmil olmak üzere mahlûl tımarlardan biri tevcih olunurdu. 935 (1528) yılında Veli’ye tevcih edilen tımar bu türdendir. Veli
adlı sipahi daha önce Haleb Sancağı’nda tasarruf ettiği 3.900 akçelik tımardan mazul
olunca kusuru tekmil üzere, 3.500 akçelik tımar kendisine buyrulmuştur (TD 131, s. 44).
Diğer yandan sipahiye eski tasarruf ettiği miktarın üstünde bir tımar da verilebilirdi. 935
(1528) yılında İbrahim b. Mahmud’a 5.999 akçelik tımar ziyadesiyle verilmiştir (TD 131,
s. 52). Yine tımardan mazul olan fakat yarar kimesne olarak nitelendirilen sipahilere de,
eski tımarlarına nazaran fazlaca tevcihât yapılabilirdi. Mesela, Hacı Ali adlı sipahi yarar
kimesnelerden olduğundan ziyadesiyle tevcih edilen bir tımarı, 936 (1529) yılında tasarrufa başlamıştır (TD 131, s. 40).

Bir nedenle dirliğinden memnun olmayan veya bir yolunu bularak daha fazla geliri
olan bir tımara sahip olmak isteyen bir sipahi, tımarından feragat edebilirdi. Bu durumda
daha sonra talep etmesi halinde kendisine feragat ettiği tımar miktarınca yeni bir tımar
verilebilirdi (Barkan, 1979, s. 295). Mesela, 937 (1530) yılında Hüseyin b. Arslan adlı
sipahiye elinden gidene bedel olmak üzere bervech-i iltizam tevcih edilmiştir (TD 131,
s. 32).
Bazı durumlarda, sipahiler arasında tımarlar el değiştirebilirdi. Bu el değiştirmeler
bervech-i mübadele olarak adlandırılıyordu. Mesela, Kemal Çavuş adlı sipahi tasarruf
ettiği tımarını Mustafa adlı sipahiyle 938 (1531) yılında mübadele etmiştir (TD 131, s.
33).
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Tablo 3. Tımarların Nahiyelere Dağılımı
Nahiyeler
Gazze

Kuds-i Şerif
Remle

Halilürrahman
Toplam

Adet
46
40
25

35
146

Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere Gazze-Kudüs Sancağı’nda en fazla tımar Gazze
Nahiyesi’nde (46 adet), en az tımar ise Remle (25 adet) Nahiyesi’nde bulunmaktaydı.
Gazze ve Remle’nin bir kaza merkezi olduğu hatıra getirilirse2 toplam 71 tımar, sancağın
bu kazasında yer almaktaydı. İncelediğimiz defterin tımar kayıtları, Kudüs Nahiyesi’nde
30 tımar olduğunu göstermektedir (TD 131, s. 38-51). Ancak defterin sonuna eklenen iki
sayfalık kısımda, Kudüs için kaydedilmiş 10 tımar daha bulunmaktadır (TD 131, s. 129132). Aşağıda Tablo-4’te tımar sahiplerinin görevleri belirtilmiştir. Ayrıca defterdeki 32
tımar 1530-1531 yıllarında başka sipahilere tevcih edilmiştir.
Tablo 4. Tımar Tasarruf Edenlerin Statüsü
Görev Türü veya Tımarın Durumu
Solak
Çavuş

Sancakbeyi Kethüdası
Kethüda
Subaşı
Katip

Çaşnigir

Serasker

Serbevvabin
Yeniçeri

5
1
2
5
2
1
3
1
1

Sipahi

145

Arab Aşiretlerine Verilen Tımar
Toplam

2
173

Mahlul

2)

Adet
1

1

Gazze ve Remle Kazası’ndan bu zamanda toplanan ihzar vergisi senelik 3.600 akçedir. Aynı yıl
Kuds-i Şerif kazası için bu miktar 1.500 akçedir. Bkz. TD, 131, s. 7
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Tablo 4’te görüldüğü üzere Gazze-Kudüs Sancağı’nda tımar tasarruf edenlerin büyük
çoğunluğunu sipahiler oluşturmaktaydı. Tımarlardan 1 tanesi mahlûl, 2 tanesi ise Arap
aşiretlerin tasarrufuna sunulmuştu. Tımar tasarruf eden Arap aşiretleri, Beni Ata ve Şevalime olup tımarları Gazze Nahiyesi’ndeydi (TD 131, s. 36-37).
Bu zamanda Gazze-Kudüs Sancağı’nda tımar tasarruf eden 1 Solak bulunmaktaydı.
Solaklar, XVI. yüzyılda seğirdin aşçıları arasından seçilirlerdi (Uzunçarşılı, 1984, s. 218).
Bunlar yeniçeri ocağında dört ortaya sahip sultanın muhafız bölüklerinde görev alan kişilerdi. Hizmetlerinde herhangi bir kusur görüldüğü vakit, tımar verilerek ocaktan uzaklaştırılırlardı (Çakar, 2008, s. 22). XVI. yüzyılda, eğer bir solak tımara çıkacaksa 15.000 akçelik dirlik verilmesi adetti (Gökbilgin, 1979, s. 748). Nitekim Gazze Nahiyesi’nde tımar
tevcih edilen Solak Mustafa’ya 15.313 akçelik gelir tahsis edilmiştir (TD 131, s. 9).

Tablo 4’e göre, Gazze-Kudüs Sancağı’nda 5 çavuş görev yapmaktaydı. Çavuşlar tımar erbabından olan bütün devlet büyüklerinin, sancakbeyi ve beylerbeyilerin hasları ile
alaybeyleri ve benzerlerinin dirliklerini teşkil eden yerler kanununca serbest kaydını taşıdıkları için, bunların her türlü idaresini ve asayişini yürütme yetkisinde olan görevlilerdi.
Ayrıca, bunlar fermanların yerine ulaştırılması, fermanın gereğinin yerine getirilmesi ve
cezaların infazı hususları ile suç olaylarının teftişinde de yetki sahibi idiler (Çakar, 2003b,
s. 84).
Dergâh-ı Âlî çavuşları olarak anılan Dîvân-ı Hümâyûn çavuşlarının, yabancı elçilerin
karşılanması, padişah veya veziriazam tarafından verilen bir emrin tebliği, idam hükümlerinin icrası ve gözaltında tutulan sefirlere nezaret etme gibi görevleri de vardı. Bunlardan başka, Yeniçeri Ocağı başta olmak üzere Kapıkulu ocaklarında da çeşitli rütbelerde
çavuşlar bulunurdu. Bunlar savaş sırasında askerin gerilemesine veya kaçmasına engel
olmak için ordu etrafında elleri topuzlu süvariler olarak görev yaparlardı (Köprülü, 1993,
s. 237).

Gazze-Kudüs Sancağı’nda ayrıca 5 subaşı ile 4 serasker de görev yapmaktaydı. Çeribaşı olarak da bilinen serasker, sancakta alaybeyinden sonra en yüksek rütbeli subay olup
serbest dirlik tasarruf ederdi. Seraskerin vazifesi, memur olduğu yerlerin asayişini temin
etmek, sefer sırasında ve muhafazalarda gereken askerleri çıkarmak ve savaşın olmadığı
yıllarda iktiza eden muafiyetleri tahsil eylemekti. Seraskerler sancağın bir nahiyelik bölgesinin âmiri konumunda idiler (Taşkın, 2011, s. 60-61).
Subaşılar ise, beylerbeyi ve sancakbeyinin kendi yönetim bölgesindeki güvenliği sağlamakla mükellef kişilerdi. Subaşı, Osmanlı Devleti’nin klasik çağı boyunca doğrudan
merkezden atanan, idarî ve askerî görevleri olan bir örf mensubu iken, sonraları beylerbeyi ve sancakbeyi tarafından atanan bir duruma gelmiştir (Akdağ, 1955, s. 50; İlgürel,
1981, s. 1276). Sancaklar kendi içerisinde subaşılıklara ayrıldığından, sancakbeyi kendi
adamlarını atayabilirdi. Mesela, Remle’de tımar tasarruf eden Mustafa Subaşı, Üveys
Bey’in adamlarındandı (TD 131, s. 53).
Diğer yandan bazı üst dereceli görevlilerin kapıcıları ve kapıcıbaşıları olurdu. Bu kişiler de tımar tasarruf ederlerdi. Mesela, 933 (1536) yılında tımar tasarruf eden Yusuf adlı
sipahi, Süleyman Paşa’nın kapıcıbaşısıydı (TD 131, s. 56).
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Bunların yanı sıra tımar tasarruf edenler arasında Sancakbeyi kethüdası, kethüda, kâtip, yeniçeri, çaşnigir gibi görevliler de bulunuyordu.

İncelediğimiz defterde bazı sipahilerin kökenlerine ait bilgiler de bulmak mümkündür. Fakat bunlar oldukça sınırlıdır. Zira sadece 3 sipahinin kökeni belirtilmiş, birinin ise
yeni Müslüman olduğu kaydedilmiştir. Kökeni belirtilenlerden, Serasker Mustafa Selanikli (TD 131, s. 60), Yusuf Çerkes (TD 131, s. 41), Lütfi (TD 131, s. 27) ise Arnavud’dur.
Gazze’de 934 (1537) yılında 3.541 akçelik tımara mutasarrıf olan Mehmed’in ise yeni
Müslüman olduğu belirtilmiştir (TD 131, s. 34).

Tımar erbabının isimleri kaydedilirken, birkaç farklı yol denenmiştir. Mesela, Canbay, Mehmed, Veli, Timurboğa gibi kendi isimleriyle kaydedilenler yanında, İsa b. Musa,
Hasan b. Yunus, Halil b. Yusuf gibi babalarının adlarıyla yazılanlar da mevcuttur. Bunun
yanı sıra sipahiler, devlet erkânından bağlı bulundukları kişiler veya akrabalık bağı bulunan kişilerle birlikte de yazılmıştır. Mesela, Musa adlı sipahinin Üveys Bey’in adamlarından olduğu kaydedilmişken, Mahmud adlı sipahinin ise Çavuş Ali’nin kardeşi olduğu
yazılmıştır. Bunlardan başka yine sipahizade olan kişilere de işaret edilmiştir.

Tımar erbabının isimlerine bakılırsa, Kanbay, Canbay, Orhan, Timurboğa, Sevindik,
Karagöz, Arslan, Kılıç, İrek, Bali gibi Türkçe isimler, Hüsrev, Rüstem, Sührab, Şirmerd
gibi Farsça isimler ve Ahmed, Mehmed, Mahmud, Yusuf, Ali, Hasan, Hüseyin, Kubeys
gibi Arapça isimler kullanılmıştır.
Sonuç

Osmanlı topraklarına dâhil edilen herhangi bir yerin vergi kaynaklarının belirlenmesi
ve elde edilecek gelirin ne şekilde dağıtılacağının tespiti, devlet için önemli meseleydi. Sancaklar merkeze alınarak yapılan sayımlar sonucu ortaya çıkan gelir kaynakları
belirlendikten sonra, orada görev yapan devlet görevlilerine, belirli oranlarda dağıtımı
yapılırdı.
XVI. yüzyılın ilk yarısında Gazze ve Kudüs Sancağı’nda 173 tımar ve 4 zeamet, devlet görevlilerine gelir karşılığı tahsis edilmiştir. Zeametlerin iki tanesi, zeamet kılıç miktarının altındaki gelirler şeklinde tevcih edilmiştir. Bu durum zeameti tasarruf eden şahısların, Gazze ve Kudüs’ten, sadece hisse aldıkları sonucunu çıkarmaktadır. Asıl tasarruf
ettikleri zeametler ise muhtemelen başka sancaklardadır. Tımarların büyük çoğunluğunu
tezkiresiz tımarlar yani Beylerbeyilerin vermeye yetkili olduğu tımarlar oluşturmaktadır.
Tımar dağıtımlarının çoğunda açıklayıcı ifadelere yer verilmiştir. Tımarın ne zaman, hangi sebeple ve hangi usulde tevcih edildiğini, bu açıklamalardan görmek mümkündür.
Sonuç olarak Gazze ve Kudüs Sancağı’nda Tımar sistemini, dağıtım ve işleyiş yönünden, devletin diğer bölgelerinden farklı değildi. Genel anlamda devlet, tımar sistemi
sayesinde tımarlı sipahi adı verilen askerlerin yetiştirilmesini sağlıyordu. Bunun yanı sıra
mevcut gelir getirebilecek toprakların işletilmesi de memurlar aracılığıyla temin ve takip
edilmiş oluyordu. Bu açıdan bakıldığında tımar sistemi, askerî, iktisadî, malî ve idarî
birçok amaca hizmet ediyordu. Gazze ve Kudüs Sancağı’nda da devletin tımar sistemi
sayesinde etkin bir kontrol mekanizması geliştirdiğini söylemek yanlış olmasa gerektir.
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Ek-A: Gazze Tımarları

Tasarruf Eden
Mustafa Solak
Mehmed Çavuş
Hacı Ali
Timurboğa
Rüstem Kethüda-i Mirliva-i Gazze
Yusuf ve İbrahim veledat-ı Kasım
Musa merdüm-i Üveys Bey
Süleyman ibn Ahmed Hulvi
Mehmed Subaşı
Kara Sudi ve Yusuf ibn Nasuh
Haydar merdüm-i Süleyman Paşa
Süleyman b. Abdullah
Mehmed merdüm-i Musa Bey
Cafer b. Mehmed merdüm-i Kasım Bey
Arslan ve Behram merdüman-ı Üveys Bey Mirliva-i Gazze
Pir Ali merdüm-i Üveys Bey mirliva-i Gazze
Hızır
Yakub merdüm-i Üveys Bey
Mahmud birader-i Çavuş Ali
Hasan merdüm-i Bali Ağa
Alibay Küçük (Göcek)
Sinan Subaşı
Mustafa Subaşı
Canbay
Mehmed
Hüseyin birader-i Çavuş Bekir
İyas merdüm-i Mehmed Paşa
Çavuş Yunus
Mehmed b. Abdullah
İsa b.Musa, Hasan b. Yunus, Halil b. Yusuf,
Mehmed birader-i Çavuş Mahmud
Numan b. Abdullah ve Arnavud Lütfi
İsmail
Mehmed b. Abdullah
Mehmed
Hüsrev b. Pir Kulı
Kılıç merdüm-i Davanbay
Hasan Katib
Hüseyin b. Arslan
Seyyid b. İlya
Kemal Çavuş b. Bali
Mehmed Yeni Müslüman
Kabil Korkmaz
Orhan ve Çaşnigir Mehmed
Kanbay birader-i Alibay
Arab-ı Beni Ata
Arab-ı Şevalime
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Geliri
15.313
11.060
5.998,5
8.070
9.000
3.049
10.103
7.010
7.000
7.000, 3.125
6.035
5.100
4.026
4.175
7.500, 6.000, ahar 650
2.860
5.825
3.180
2.690
5.058?
6.370
4.268
5.999
2.850
4.100
5.999
5.075
3.027
3.462
3.100, 4.150, 6.250, 5.600
4.000, 3.050
5.202
4.955
3.118
4.003
3.100
5.999
3.681
10.000
5.999
3.541
3.633
3.667, 3.136
5.999
10.611
14.369
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Ek-B: Kudüs Tımarları
Tasarruf Eden
Ali Serasker
Murad
Musa b. Veli
Mehmed el-Katib merdüm-i Üveys Bey
Hacı Ali
Canbolad merdüm-i Yusuf Bey
Yusuf Çerkes
İbrahim birader-i Ahmed Bey
Behlül
Ömer merdüm-i Hüsrev Paşa
Veli
Ahmed merdüm-i Karka Ağa
Sevindik b. Piri
Veli
Hacı İshak
Veli İbn İsmail
Hüseyin b. Süleyman ve Şah Veli
Hasan b. Ahmed
Yakub b. Turhan
Sührab
Çavuş Ali
İrek merdüm-i Kayıtbay ve Hasan b. Ali
Nasuh b. Cemre
Mustafa b. İskender
Ali veled-i Haydar
Mehmed ve Habil
Murad ve Hüsameddin
Mehmed b. Necmeddin ve Süleyman b. Seydullah
Derviş b. Ahmed
Şeyh merdüm-i Mustafa Bey
Derviş b. Piri
Mehmed b. Cafer
İshak b. Veli Bey
Ali ve Mehmed
Mustafa birader-i Yusuf Subaşı
Murad
Divane İskender
Yusuf
Ahmed Divane
Ali

Geliri
5.999
6.533
5.125
7.800
5.146
4.420
3.000
4.120
5.126
3.573
7.391
4.669
3.615
3.500
4.015
3.620
3.040, 2.389
4.279
4.174
5.999
5.799
3.000, 4.500
5.980
5.999
3.120
4.500, 3.000
3.500, 4.120
3.520, 4.554
3.000
4.650
4.000
3.140
5.309
3.100, 4.542
3.000
5.140
5.999
5.999
5.999
5.999
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Ek-C: Remle Tımarları
Tasarruf Eden

Geliri

Yusuf

5.999

İbrahim b. Mahmud

5.999

Mahlul

5.220

Mustafa Subaşı merdüm-i Üveys Bey

8.046

Nasuh b. Cafer

4.250

Emin b. Ahmed

4.200

Mahmud b. Abdullah ve Katib Ali

4.100, 4.070

Ahmed b. Ali ve Şeyh

5.999, 4.108

Hacı İskender merdüm-i Karacibzade

5.590

Yusuf Serbevvabin-i Süleyman Paşa

6.531

Yusuf b. Ali

6.300

Canbirdi birader-i Ahmed Bey

5.999

Ali veled-i Yusuf

3.516

Sadık b. Kasım

5.010

Yusuf veled-i Abdullah

4.000

Hüseyin b. Abdullah

5.800

Mustafa Selanik Serasker

5.999

Hüseyin

4.150

Yusuf b. Abdullah merdüm-i Canbulad

4.605

Ali b. Abdullah

5.495

Hacı İshak b. Emin Çavuş

5.054

Şirmerd ve Süleyman ve Hüseyin b. Bali
Yusuf ve Karagöz
Yusuf Sipahizade

4.000, 2.660, 3.190
4.100, 4.100
4.545
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Ek-D: Halilürrahman Tımarları
Tasarruf Eden
Yakub
Hacı Sinan merdüm-i Yunus Paşa Serasker
Nasuh birader-i Yakub
Cafer b. Abdullah ve Ali b. Mahmud
Mustafa b. Rüstem
Sevindik b. Ahar?
Hüseyin
Nevpiri b. Yusuf
Ali b. Mehmed
İlyas b. Hızır
Hamse b. Hızır
Ali
Haydar ve Hüsrev
Sadi b. İbrahim
Ahmed Yeniçeri ve Kara Ali
Mustafa b. Yusuf
Ahmed b. Ali
Hüdavirdi
Ahmed b. Yusuf
İbrahim b. Abdullah
Kasım b. Abdullah
Cafer b. İskender
Ahmed b. Abdullah
Yusuf b. Pir Ahmed
Kubeys, Şehsuvar, Yusuf b. Mustafa
Bali b. Abdullah ve Ali Yunus Ahmed Bey
Yusuf b. Mehmed
Ferhad b. Abdullah
Halil
Ahmed b. Kasım
Mehmed b. Ali, Seyyid Ali b. Yakub
Mehmed
Bekir

Geliri
5.049
3.770
4.640
5.955, 4.175
4.050
4.270
4.650
3.190
5.999
4.000
3.140
3.150
2.550, 2.550
5.175
6.100, 4.095
3.400
3.600
3.650
3.010
5.999
4.100
4.050
3.530
3.550
5.999, 5.010, 4.100
5.899, 5.400
4.200
4.500
4.047
3.570
3.100, 3.100
4.500
3.150

Mahmud Kethüda, Hasan Subaşı, Süleyman merdüman-ı
6.400, 6.200, 4.595, 2.905
Süleyman Paşa, Hisse-i ahar
Veli Sayyad
5.050
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İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİNDE YÖNETİMİ MEŞRULAŞTIRMA
ÇABALARINA ÖRNEK OLARAK EL-FERRÂ’NIN AHKÂMU’SSULTÂNİYYE MODELİ
Mehmet Salih GEÇİT (*)
Öz

İslam Düşünce Tarihinde yönetimin meşruiyeti konusu önemli bir konudur. Bu açıdan
İslam Tarihine bakıldığında ilk dört halifenin devletin başına geçiş usulleri ile hilafetin saltanata dönüştürülmesinden sonraki süreçte yöneticilerin yönetim meşruiyetlerini
mevcudiyetlerinden aldıkları bilinmektedir. Bu nedenle her bir devlet başkanının başa
geçiş şekli, hukukî bir form ve ilke olarak kabul edilmiştir. Geçmiş halîfelerin başa geçiş
şekilleri hukukî bir form ve daha sonra seçilecek devlet başkanlarının bağlı kalacakları
kanunî müeyyide olarak benimsenince, İslâm Siyâset Düşüncesi ve İslâm İdâre Hukuku
konusunda görüş ve hüküm beyan eden kitaplarda da bunun etkisi görülmeye başlandı.
Bu nedenle İslâmî İlimlerin farklı dallarına ait eserlerde “mevcudiyetin meşruiyeti” ifadesini doğrulayıcı bir yapılanmaya gidilmiştir. İşte bu durumu en güzel biçimde gösterecek örneklerden biri olarak el-Ferrâ’nın “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye” adlı eserini görmekteyiz. el-Ferrâ söz konusu eserde savunduğu görüşlerinde ve çerçevesini çizdiği hilâfet
modelinde tipik bir meşrulaştırma örneği göstermektedir. Bu makalemizde el-Ferrâ’nın
söz konusu eserde ortaya koyduğu yönetim modelini meşruiyet açısından inceleyeceğiz
Anahtar Kelimeler: Hilâfet, Yönetim, Meşruiyet, Ahkamu’s-Sultâniyye.

Al-Ahkâm Al-Sultaniyya of El-Farrâ Example of an Attempt to Legitimize
Administration at History of Islamic Thought
Abstract

The legitimacy of the administration a important issue at history of Islamic. During
the first four caliphs election ways are different than after the next period at history
of Islam. Caliphate was Sultanate. Thus each state for themselves created a form of
legal. Later the effect of this is apparent at Islamic political thought and books of Islam
administrative law. Therefore “the legitimacy of the existance” is confirmed by the works
belong to different branches of Islamic sciences. The best example of this is “al-Ahkâm
al-Sultâniyya” of al-Farrâ. At this the work al-Farrâ revealed example of a model of the
Caliphate. In this article, I will investigate work of the author an administration model
in terms of legimacy.
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Giriş

İslâm düşünce tarihinde yönetimle ilgili olarak ileri sürülen teorilerin, Müslümanların
genel onayını alarak devletin başına geçen halifelerin ya da geçmesi gerektiğine inanılan
imamların fiilî durumlarının referans alınarak geliştirilen teoriler oldukları bilinmektedir.
Hz. Peygamber’in vefat etmeden önce kendisinden sonra ümmeti yönetecek ve devletin
başına geçecek kişiyi seçip seçmediği konusunda bugüne kadar yapılan tartışmalar, Ehl-i
Sünnet’in seçim (ihtiyar), Şia’nın da nass ve ta’yîn teorisini geliştirmesi şeklinde tezahür etmişse de, aslında bu tür çözümlerin teorik bir zeminden kaynaklanmadığını beyan
etmekte sakınca bulunmamaktadır. Zira ilk dört halifenin devletin başına geçiş usulleri
ile hilafetin saltanata dönüştürülmesinden sonraki süreçte Emevî, Abbasî, Osmanlı hilâfetlerinin meşruiyetlerini mevcudiyetlerinden aldıkları bilinmektedir. Bu nedenle her bir
devlet başkanının başa geçiş şekli, hukukî bir form ve ilke olarak kabul edilmiştir. Yoksa
başa geçirilen devlet başkanları, anayasal bir çerçevede, kanun ve kuralları belli bir hukukî mevzuata bağlı olarak devletin başına getirilmemiştir.

Geçmiş halîfelerin başa geçiş şekilleri hukukî bir form ve daha sonra seçilecek devlet başkanlarının bağlı kalacakları kanunî müeyyide olarak benimsenince, İslâm Siyâset
Düşüncesi ve İslâm İdâre Hukuku konusunda görüş ve hüküm beyan eden kitaplarda da
bunun etkisi görülmeye başlandı. Bu nedenle İslâmî İlimlerin farklı dallarına ait eserlerde “mevcudiyetin meşruiyeti” ifadesini doğrulayıcı bir yapılanmaya gidilmiştir. İşte bu
durumu en güzel biçimde gösterecek örneklerden biri olarak el-Ferrâ’nın “el-Ahkâmu’sSultâniyye” adlı eserini görmekteyiz. el-Ferrâ söz konusu eserde savunduğu görüşlerinde
ve çerçevesini çizdiği hilâfet modelinde tipik bir meşrulaştırma örneği göstermektedir.
(el-Ferrâ, 2000, s. 1-20) Aşağıda bu modeli analize tabi tutacağız.
1. Meşrulaştırılmış Halîfenin Şartlı Kâdısı Ebu Ya’la el-Ferrâ (v. 458/1065)’nın
		 Hayatı ve Eserleri

Ehl-i Sünnet kelâmcılarından olup siyâsî görüşleri açısından önemli bir mevkiye sahip zatlardan olan Ebu Ya’la el-Ferrâ, hicrî 380 yılında Bağdat’ta doğmuş ve hicrî 458’de
orada vefat etmiş, Ahmed b. Hanbel’in makberinin yanına defnedilmiştir. Yaşadığı çağın
Hanbelî Mezhebi imamı olarak tanınmıştır (İbn Ebî Ya’lâ, 2002, s. 10). Usûl ve füru
ilimlerinde birçok eserleri te’lif etmiştir. Hanbelî mezhebi âlimleri tarafından büyük bir
kabul görerek eserleri ve fetvâları ile amel edilmiştir (Feykî, 2002, s. 11). Oğlu Kâdî
Ebu’l-Hüseyn “Tabakâtu’l-Henâbile” adlı kitabında babası hakkında şu bilgileri vermiştir: “Ahmed b. Hanbel’in mezhebine mensup âlimlerin görüşleri üzerinde ittifak ettikleri
bir âlimdir. Usûl ve füru ilimlerinde eşsiz eserler te’lif etmiştir. Muhtelif ilimlerdeki derin
ilminin yanısıra zühd ve takvası ile de tanınmıştır. Ta’lim, tedris ve ilim neşri için büyük
emekler sarf etmiştir. Abbâsî halifesi el-Kâim bi Emrillah zamanında Hicrî 432 yılında
ilim ehlinden kalabalık bir grupla birlikte Bağdat’a gelmiştir. Orada ilim ehli arasında
geçen bir takım tartışmalara müdahil olup Halife Kaim bi Emrillah ile zamanın “reisu’rruesâ (sadrazam)’ının teşekkür ve takdirini kazanmış, Ehl-i Sünnet düşüncesini yansıtan
“Kur’an Allah’ın kelâmıdır, ilâhî sıfatlar naslarda sabit olduğu durum üzere olup te’vîl
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edilmez” görüşlerini kabul ettirmiş, devlet erkânı nezdinde bu konuda birbirine muhâlif olan gruplar arasında birlik sağlamıştır. Bağdat’ta “İbtâlu’t-Te’vîlât fî Ahbâri’s-Sıfât”
isimli bir eser yazdıktan sonra halîfeye şikâyet edilmiş, ancak halîfenin bizzat kitabı
incelemesi ve bazı âlimlere inceletmesi sonucunda makama çağrılıp teşekkür ile taltif
edilmiştir. Tüm bu durumlardan sonra zamanın Kâdîsı İbn Mâkûlâ vefat edince halîfe
el-Kâim bi Emrillah, reisu’ruesâ ile zamanın âlimlerinden olan Mansur b. Yusûf ve diğer bazı âlimleri Ebu Ya’lâ’ya göndererek Kâdi’l-Kudât olmasını teklif etti. Ebu Ya’lâ
bu teklifi bir kaç sefer reddetti. Ancak halîfe ısrar edince bu sefer bazı şartlar dâhilinde
kabul edeceğini söyledi. Söz konusu şartlar da protokollere katılma, sultanı karşılama,
resmî toplantılara iştirak etme işlerinden muaf tutulmak ve serbest bir şekilde herhangi
bir resmi müdahaleye maruz kalmadan fetvâ verme, haftanın belirli günlerinde ilim tahsil
ve tedrisiyle meşgul olmak amacıyla görevden muaf kalma ile ilgili şartlardır. Bu şartları
kabul eden halîfe onu kan davaları, namus davaları ve mallar konusunda yetkilendirdi.
Daha sonra da Harim, Harrân, Hilvân kâdılığını da ona tahsis etti. Verdiği hükümlerde
adil davranması ve hakkaniyet ölçülerine riayet etmesi sebebiyle hem halk, hem de halîfe
tarafından takdir gördü. Kadılığının yanı sıra talebe okutup tefsir, kıraat-ı aşere, hadis,
fıkıh ve diğer ilimlerde ders verip Cuma günlerinde Câmiu’l-Mansûr adlı camide İmâm
Ahmed b. Hanbel’in oğlu Abdullah’ın kürsüsünde oturup vaazlar veriyor, vatandaşlara
yönelik dinî irşad ve ıslah faaliyetlerinde de bulunuyordu (Feykî, 20021, s. 2-14).”
Ebu Ya’lâ farklı dallarda birçok eser yazmıştır. Bu eserlerden konumuzla ilgili birkaç tanesinin adını zikredeceğiz: er-Risâle ilâ İmâmi’l-Vakt, Cevâbâtu Mesâil Weredet mine’l-Haram, Cevâbâtu Mesâil Weredet mine’l-Tunîs, Cevâbâtu Mesâil Weredet
min Meyâfârkîn, Cevâbâtu Mesâil Weredet min İsbahân, el-Emru bi’l-Ma’rûf, Şurûtu
Ehli’z-Zimme, Tekzîbu’l-Hayâbire fî Mâ Yeddeûnehu min İskâti’l-Cizye, İptâlu’l-Hiyel,
el-Ahkâmu’s-Sultâniyye (Feykî, 2002, s. 15-16) Bu eserlerinin isimlerinden anlaşıldığı
gibi devletin düzeni ve idâri işlerle ilgili birçok konuda eser vermiştir. Özellikle Abbasî
hilâfetinin karşılaştığı dinî, sosyal ve hukukî problemlerle ilgili çözümler üretmiştir. Kendisi aynı adla eser yazan İmâm Mâverdî’nin yaşadığı dönemde yaşamış ve aynı tarihî ve
siyâsî şartlarda bulunmuştur. Mâverdî’den dokuz sene sonra vefât etmiştir. O da aynen
Mâverdî gibi kâdılık ve bürokratlık yapmıştır. Ebu Ya’la da Mâverdî gibi “el-Ahkâmu’sSultâniyye” adlı bir eser yazmış ve bu eserinde hemen hemen Mâverdî’nin ele aldığı
konuların tümünü işlemiştir. Onun tek farkı, Mâverdî’nin görüşlerini açıklarken fazla yer
vermediği Hanbelî Mezhebine ağırlık vermesidir. Sanki bu kitâbını Şafiî mezhebine mensup olan Mâverdî’nin kitâbında gördüğü bu boşluğu doldurmak üzere yazmıştır (İbiş,
1966, s. 187-194)
Ebu Ya’la, Mâverdî gibi muhtelif mezheplerin farklı görüşlerini ele alıp onların bazılarını veya günün ihtiyacına cevap ve çözüm olacak görüşleri tercîh eden bir üslup yerine,
Hanbelî mezhebinin içtihatlarına ve İmâm Ahmed b. Hanbel’in görüşlerine ağırlık veren
bir üslup kullanmıştır. Kendisi zamanın Hanbelî mezhebinin direği, fetva merkezi ve âlimlerinin uğradığı merci idi. Kâdı’l-Kudât (Kâdıların Kadısı) lakabı ile meşhur olup Halîfe
el-Kâim bi Emrillah’ın önerisiyle kâdı olması konumuz açısından son derece önemlidir.
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Zira bu, bir açıdan Abbâsî hilâfetinin Mu’tezilî düşünceden tamamen kopup Ahmed b.
Hanbel’in samimî bir takipçisi olan el-Ferrâ’nın temsil ettiği Ehl-i Sünnet düşüncesini
sahiplendiğini göstermekte, diğer açıdan da toplum içinde Mutezilîlik yerine Ehl-i Sünnet
düşüncesinin hâkim olduğunu göstermektedir. Ancak Ehl-i Sünnet’in Eş’arîlik fırkasının
görüşlerinin yerine Selefilik temâyülündeki Hanbelî taraftarlığının devletçe desteklendiğine de dikkat çekmek gerekmektedir. Nitekim el-Ferrâ Eş’arîliğe karşı reddiyeler de
yazmış birisidir (Feykî, 2000, s. 11) 458 yılında vefat ettiğinde Bağdat’ta İmâm Ahmed
b. Hanbel’in makberinin yanına defnedilmesi de bu konuda bir tercih meselesi ve mesaj
olarak kabul edilebilir.1
2. Bir “Hilâfet Krizini Aşma Projesi” Olarak el-Ahkâmu’s-Sultâniyye Adlı
Eseri

el-Ferrâ’nın yazmış olduğu bu eseri, aslında çağın yönetim krizinin düştüğü zor durumdan kurtuluşunu sağlamak ve meşru bir zemine oturma ihtiyacını gidermek için yazılmış bir proje veyahut kanunî bir taslak olarak görmek de mümkündür. Zira o güne kadar
Abbasî Yönetimi birçok tartışmadan geçmiş, kendini o günlere çok zor şartlarda mücadele ederek ve büyük badirelerden geçerek taşıyabilmiştir. Ancak ümmet üzerinde sadece
sembolik bir temsile sahip bir kuruma dönüşmüştür. el-Ferrâ’nın yaşadığı çağda halifenin siyâsî ve idârî mekanizmadaki gücü kalmamış bir durumdaydı. Bu dönemde Abbasî
halîfeleri Bağdat’ta oturuyor, çevre mıntıkalarda onun sembolik onayını almış beyler ve
emirler hüküm sürmekteydi. Ayrıca Arapların nüfuzu düşmüş, Türkler ve Selçuklular
nüfuz kazanmış, devlet içerisinde Büveyhîler gibi Şiî eğilimli muhâlefet güç kazanmış,
etrafta da Bizanslıların devlete saldırıp kaybettikleri toprakları geri alma çalışmaları hız
kazanmış vaziyetteydi. Dolayısıyla hilâfet dâhilde ve hariçte büyük bir kriz yaşamaktaydı
(Cevdet Paşa, t.y, II, s. 740-800). Şimdi bu aşamada mevcut halife, muhâlif unsurlar ve
vatandaşlar nezdinde kabul gören ulemanın nüfuzundan da faydalanarak kendisine ve
idâresine meşru bir statü kazandırmak üzere ulemâ ile müzakere ilişkilerine girmektedir.
Aynı şekilde ulemâ da vukuu muhtemel bazı kötü durumlar endişesiyle mevcut halifeyi
koruma ihtiyacı hissetmektedir. İşte el-Ferrâ’nın bu eseri bu açıdan son derece önem arz
etmektedir.
3. Abbasî Yönetiminin Hanbelî Yorumu Olarak Ahkâmu’s-Sultâniyye

Ebu Ya’la el-Ferrâ’nın Hanbelî Mezhebi görüşleri çerçevesinde yazdığı “Ahkamu’sSultâniyye” adlı eserde, Mâverdî’nin aynı adı taşıyan eserinde olduğu gibi önce imâmet
konusu günün koşullarına göre tüm detaylarıyla birlikte ele alınmakta, daha sonra da
1) Ebu Ya’la’nın hayatı, hocaları, talebleri ve eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ed-Dehlevî, Abdussettâr b. Abdilvehhâb, “Mukaddime”, Ebu Ya’la, Ahkâmu’s-Sultâniyye, s. 11,14-15; Kallek, C.,
“Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ”, DİA, X, 254; Elemen, N. (2006). Ebu Ya’la el-Ferra ve itikadî görüşleri. Basılmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. s. 1-14; Bakır, M. K.
(2009). Ebu’l-Hasan el-Maverdî ve Ebu Ya’la el-Ferra’nın el-Ahkâmu’s-Sultâniyye Adlı Eserlerinin
Mukayesesi. Basılmamış yüksek lisans tezi. Konya: Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Ens. s. 15-20.
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Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/55.

itiraz etmemesi, böyle bir işin gereksiz olduğunu veya vacipliğinin
sakıt olduğunu bildirmemiş olması ve Hz. Ömer’in vefat etmeden
önce bu işi altı kişilik Şûrâ heyetine 3 havâle etmiş olması, imâmetin
60 / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Salih GEÇİT

EKEV AKADEMİ DERGİSİ
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Ferrâ
bubirincisi
rivâyeti(isyân
naklettikten sonra şö
hükümtaifelerin
istihrâc eder:
“Bu kavlindurumunda
zâhirinden İslam
şu anlaşılıyor:
Şayet
Müslim
de kışkırtmaları
toplumunda
büyük
sorunların eden
şahıs), ikinciye
(Halîfeye)
gelirseHz.
onun
imâmeti
düşer.
Zira
İmâm
Ahmed şu
“Cuma
yaşanma
tehlikesinin
oluşu galip
gerçeğidir.
Ömer
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Taftazânî daha da netleştirmiştir: “İm
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lah, Sa’d b. Ebi Vakkas ve Abdurrahman b. Avf. Bkz. Beyhakî, İ’tikad, s. 492; Bağdadî, Usulu’d-Dîn,
s.278.
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kahredip
ona galip gelirse, bu durumda o imâm azledilmiş olur ve
sonra bir diğeri çıkıp onu kahredip ona galip gelirse, bu durumda o imâm azledilmiş
galip
şahısşahıs
imâm
olur.
olur vegelen
galip gelen
imâm
olur.((وإذا ثبت اإلمام بالقهر والغلبة ثم جاء آخر فقهره

1991,
V, s.V,
233).”
“Düşene
bir tekmebir
de tekme
sen vur!”
( )إنعزل وصار القاهر إماماTaftazânî,
(Taftazânî,
1991,
s. 233).”
“Düşene

atasözünün güzel bir şekilde tasvir ettiği bu darbeci ve ihtilalcı tavır, statükocu olmanın
de sen vur!” atasözünün güzel bir şekilde tasvir ettiği bu darbeci ve
da ötesinde zordan ve zorbadan yana, güç ve güçlüyü haklı görme anlamından başka
bir
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etmemektedir.
Ahmed
idâreden
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ihtilalcı
tavır,
statükocuİmâm
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da gibi
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güç İslâm
ve güçlüyü
haklı
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anlamından
başkadoğurduğu
bir şeybir ifâde
değil,
toplumundaki
karışıklığın,
ve çatışmaların
sonuçtur.
Toplumun ileri gelenleri “İmâm olsun da ne olursa olsun” veya “birlik olsun da nasıl
etmemektedir. İmâm Ahmed gibi idâreden gelen her türlü baskıya
olursa olsun” cinsinden bir an önce düzenli ve huzurlu bir topluma ulaşmanın yollarını
aramışlar,
bu amacı gerçekleştirecek
her şeyi meşru
görmüşlerdir.
bu tür günlük
boyun eğmeyen
birisine yakışmayan
bu tavır,
aslındaFakat
korkaklığın
ve ve
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mışlardır.
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asırdır İslâm toplumunun
çatışma, bunalım
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bunalma
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doğurduğuyaşadığı
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Toplumun
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gelenleri
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Cuma
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vadede dinden ve ümmetten neler götüreceğini de hesaba
Bu durum, galebeye rağmen birinci imâmın imâmetinin yok olmadığını ve devam ettiğini
göstermektedir
(Ferrâ, 2000, s. 22).
katmamışlardır.

el-Ferrâ’nın dikkat çekici diğer bir görüşü de imâmın esir düşme durumu ile ilgiEl-Ferrâel-Ferrâ,
bir kaç
asırdır
li mütalaalarıdır.
imâmın
esir İslâm
düşme toplumunun
halinde imâmetyaşadığı
durumununçatışma,
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durumlarda
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de İmâmın
olan
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Bu
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da
iki
şekilde
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ümidi
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devam
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imâmlığının devam ettiği ve galebeye rağmen izninin muteber olduğu,
yani imâmlığının geçerli olduğunu bildirmiştir. Bu durum, galebeye
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seçerler. Bu imâm seçildikten sonra esîr imâm kurtulursa daha önce yetkilerini kaybeden
eski imâm, imâmetine geri dönmez (Ferâ, 2000, s. 22-23).”
el-Ferrâ’nın imâmın esâret durumu ile ilgili olarak dikkât çektiği bir diğer husus da
şudur: Şayet imâm imâmet akdi gerçekleştikten sonra esîr olduysa, bu durumda, ümmete
onu kurtarmak vacip olur. Zira onun taşıdığı imâmet makamı, kendisine yardım edilmesini vacip kılmaktadır. Buna göre esîr de olsa, imâmdır ve imâmeti devam etmektedir.
Şayet kurtarılması bir savaş veya fidye vermek suretiyle umuluyorsa bunun yapılması
gerekir. Yok eğer kurtarılmasından umut kesilmişse bu durumda esîr tutana bakılır. Şayet
esîr tutanlar müşriklerden ise bu durumda imâm, imâmetten düşer ve ihtiyâr heyeti başka
birini yeni imâm olarak seçer (Ferrâ, 2000, s. 22).

Görüldüğü gibi el-Ferrâ da kendisinden önceki Sünnî kelâmcıların ve Ahkamu’sSultâniyye konusunda kendisiyle aynı çağda eser veren Mâverdî’nin görüşlerini savunmakta, (Mâverdî, 2002, 3-262) aynı delilleri İmâm Ahmed b. Hanbel’den gelen rivâyetler
ve onun görüşleriyle zenginleştirmektedir. Bu açıdan bakıldığında Hz. Muâviye’nin idâresinin ve hilâfetinin meşruiyyetini daha fazla vurgulama ve Şia’nın bazı iddialarını uzun
uzun ele alıp reddetme dışında çok önemli bir değişiklik göstermemektedir. el-Ferrâ’nın
savunduğu düşünceler açısından farklı olan tek tarafı, nass teorisine getirdiği açıklamadır.
Kendisinden önceki sünnî kelâmcılar ve diğer ulemâ tarafından Şia’nın nass teorisi eleştirilirken Hz. Ebu Bekir ve diğer halîfelerin, hatta bazı hadis rivâyetleriyle Hz. Muâviye’nin
bile4 hilâfetine işâret edildiğine dair açıklamaların yapıldığını görmekteyiz. Bu bir anlamda Ehl-i Sünnetin düştüğü bir çelişki veya paradoks olarak değerlendirilebilir. Ancak
el-Ferrâ burada şöyle bir açıklama ile durumu Ehl-i Sünnetin lehine yorumlamakta ve
çelişkiyi gidermektedir. Onun belirttiğine göre İmâm Ahmed b. Hanbel, “ismen ve şahsen
nas ve tayin”in Şia dışında tüm mezhepler tarafından reddedildiğini, ancak “vasıf bildirme ve işâret” yoluyla daha sonraki halîfelerin bildirilmesinin diğer mezhepler tarafından
da kabul gördüğünü belirtmektedir (Ferrâ, t.y., s. 196). Buna göre “ismen” ve “cismen”
nass yani “şahsî nass” kabul edilmemekte, “işarî nass” veya “işâreten tayin”in mümkün
olduğu ve Hz. Peygamber tarafından beyân edildiği kabul görmektedir.

Buraya kadarki görüşleri ile yaşam serüveni birlikte değerlendirildiğinde, el-Ferrâ’nın,
yaşadığı dönemdeki Abbâsî hilâfetine şartlı bir destek verdiği ve onlara karşı mücâdele
veren Şiî hareketler konusunda mensubu olduğu Hanbelî Mezhebinin geleneksel anlayışına muvâfık olarak sert muhâlefet gösterdiği görülmektedir. O da diğer bazı Sünnî
kelâmcılar gibi, Fatımî ve Alevî karekterli idâre veya halîfe yerine, fısk ve zulümleri de
bulunsa, Sünnî bir idâreyi ve Sünnîliğe aykırı hal ve hareketleri bulunsa da idârenin başında Sünnî bir halîfeyi tercih etmektedir.
4) Hz.Muaviye ile ilgili rivayet edilen hadisler hakkında bkz. Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr, 14/375;
İbn Hanbel, Ahmed, Fedâilu’s-Sahâbe, Tahk. Vasiyullâh Muhammed Abbâs, Müessesetu’r-Risâle,
Beyrut, 1983, 2/915; ed-Dîneverî, İbn Kuteybe Abdullah b. Muslim, Garîbu’l-Hadîs, Tahk. Abdullah
el-Cebûrî, Matbaatu’l-Ânî, Bağdat, 1397, 1/394; el-Heysemî, Nureddîn Ali b. Ebî Bekir, Mecmeu’zZevâid ve Menbau’l-Fevâid, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1992, 9/341; İbn el-Cevzî, Abdurrahman b. Ali,
el-İlelu’l-Mütenâhiyye fî’l-Ahâdîsi’l-Vâhiyye, Tahk. Halîl el-Meys, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut,
1403, 1/273.
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4. Meşrulaştırmanın Sebepleri

el-Ferrâ’nın mevcut hilâfeti meşru olarak görmesinin arka planında ümmetin geçirdiği tarihî tecrübeler bulunmaktadır. Özellikle Hz. Osman’ın Katli Olayı, Hz. Ali-Muaviye
Çatışması, Cemel Olayı, Kerbelâ Olayı, Mihne Olayı, Harre Olayı gibi İslâm Tarihinde
yaşanan acı tecrübeler diğer müelliflerde olduğu gibi el-Ferrâ üzerinde de büyük etkilerde
bulunmuş ve bir yerde işbaşında bulunan bir devlet başkanı varken, ona karşı direnmenin,
ayaklanmanın ve savaşmanın sebep olacağı acı sonuçların önceden kestirilmesi gerektiğine dair bir inanç gelişmiştir (Mustafa, 1990, s. 275-304) Aksi takdirde ümmetin başına
geçip de kuvvet ve iktidarı eline alanların sebep olacağı katliamların daha acı neticeler
vereceği düşünülerek daha temkinli ve daha tedbirli bir tavır takınılmıştır.
Diğer bir sebep de mezhepler arası çatışmalarda başka bir mezhep mensubu imamın
iş başına geleceğine mensubu olunan mezhebin savunucusu ve mensubu olan bir imamın
işbaşına gelişinin tercih edilir oluşudur. Bu durumda “benden olsun da ne olursa olsun”
mantığı gelişmiş, zalim mezhepdaş, adil mezhepdaş olmayana tercih edilmiştir. Bu konuda en iyi örnek olarak el-Ferrâ’nın yaşadığı dönemdeki Şiî eğilimli mezheplerin siyâsî
faaliyetleri gösterilebilir.
Bir diğer husus da şudur: Abbasî Devleti o çağda muhâlif mezheplere karşı Ehl-i Sünneti, muhâlif din ve kültürlere karşı da İslâm’ı ve Müslümanları temsil etmekteydi. Şayet
halîfe desteklenmemiş olursa, onun hilâfetinin meşruiyyeti savunulmazsa bu durumda
tüm Müslümanların zararına olacak gelişmeler yaşanabilirdi. İşte bu endişe, statükocu bir
zihniyetin gelişmesine sebep olmuştur. Bu da zamanın halifesinin meşruiyetinin savunulması şeklinde tezahür etmiştir.
5. Meşrulaştırmanın Sonuçları

Mevcut halîfeler meşruiyet kazanınca beraberinde mutlakıyet düşüncesi de gelişti.
Böylece halifeye karşı haklı veya haksız eleştiri yapmak, ihtar ve ikaz etmek, yaptığı
hataları düzeltme ve ıslah bir tarafa hakkı tavsiye etmek, haksızlığına karşı çıkmak veya
konuşmak “ulu’l-emre itaat” farizasına aykırı göründüğünden imkânsız duruma düştü.
Bundan sonra da “yaratıcıya isyan hususunda yaratılana itaat yoktur”5 prensibi “yaratıcıya isyan etse de yaratılana itaat vardır” prensibine dönüştü. Bu ise hilâfet sisteminin
tamamen kaldırılıp saltanat sistemine dönüşmesine sebebiyet verdi. Ümmet, sorumluluk
bilincini yitirdi. Tüm işlerini devlete havale edip siyaset ve idareden tamamen elini eteğini çekti, tarım ve hayvancılık ile uğraştı. Ümmetin temsilcisi olan ulema da ya kapıkulu
uleması oldu, ya da sultanlardan uzaklaşmak gerektiğine dair teorik nasihatler geliştirdiler (Gazzâlî, t.y: I, s. 42). Bunun neticesinde ulema ya tamamen ilmî zaviyelere ve
medreselere kapanıp şerh ve haşiyelerle uğraştı veyahut tasavvuf ve tarikat hareketlerine
5) Hadisin tahrici için bkz. Mâlik b. Enes. (1991). Muvatta, Tahk. Takiyuddin En-Nedevî, Dımaşk:
Dâru’l-Kalem, 3/439; Tirmizî, Muhammed b. İsâ, es-Sünen (el-Câmiu’s-Sahîh), Tahk. Ahmed Şâkir,
Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 4/209; İbn Hanbel, Ahmed. (1999). el-Müsned, Tahk. Şuayb elArnavûd, Müesesetu’r-Risale. Beyrut, 2/33.
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kapanıp kendi başına yürümeye başladı. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” ve “her
koyun kendi bacağından asılır” atasözlerinin ifade ettiği türden bir felsefe gelişti. Artık
ümmetin siyâsî, idârî, sosyal ve ulusal bir mesuliyeti yoktur, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i
ani’l-münker görevi devlete aittir, “Cihad, sultanın işidir” türünden bir zihniyet geliştiğinden Müslüman bir ferdin günlük hayatında yapacağı dinî görevler beş vakit camiye
gidip cemaatle namaz kılmak, çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek, tarla ve çayırında çalışıp büyük ve küçükbaş hayvanlarının bakımını sağlamak, bunun da ötesinde
bazı nafile namazlar ve oruçlar tutup zekât, fitre ve sadakasını vermek, mümkünse hacca
gitmekten ibaret monoton bir yaşam şekline dönüştü. Artık Hz. Ömer’e “sen Allah’ın
bize verdiği hakkı bizden alamazsın! (Taberî, 2003, I, s. 287; Zemâhşerî, t.y., I, s. 523; İbn
Kesîr, 1999, II, s. 244)” diyen kadın vatandaşlar, “Sen herkese yarım elbise, kendine de
tam elbise miktarı kumaş dağıttın. Bunun sebebini açıklamadan sana ne itaat ne de işitme
var! (Sallâbî, 2003, s. 130)” diyen duyarlı, bilinçli, cesur vatandaşlara rastlanamaz oldu.
İnsan hakları ihlalleri karşısında “dur!” diyebilecek, toplumun hakkı olan yatırımların yapılmasını talep edecek, zalim vâli ve idarecilerin karşısına çıkıp haksızlıklara engel olacak, yolsuzluk ve hırsızlıklara, israf ve şatafata karşı ümmetin malî ve iktisâdî haklarını
savunacak, insan, hayvan, çevre konularında gereken duyarlılığı gösterebilecek vatandaş
profili tarihe karıştı. İşte tüm bunlar, mevcudiyetin meşruiyeti anlayışının neticesidir. Zaman içerisinde sistemli bir rendelenmeye tabi tutulan toplumlar ve toplum bireyleri, âdeta
kolu-kanatları kesilmiş, tüyleri yolmuş, boynu bıçağa hazır tavuklara benzemiş oldular.
Bu durumdaki bir toplumun ve ferdin yapacağı tek şey vardır, meydanı bıçak sahibine
teslim edip kuytu bir yere kaçıp sessizce saklanmaktır.
Sonuç ve Değerlendirme

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, kendisinden sonra İslâm Ümmetinin başına geçip İslâm
Devletini yönetecek devlet başkanını yaşadığı çağın adetlerine ve usullerine muhâlefet
ederek belirlememiş olması, aslında ümmetin kendi başkanını seçmesi şeklindeki o günkü
koşullara göre çok ileri düzeyde bir mesajı içermekteydi. Bu mesajın açılımı şöyledir:

a. Toplum, kendi başkanını kendisi seçebilecek kabiliyettedir. Yani toplum başkanını
seçmek için hiçbir vesayete muhtaç değildir.
b. Toplumun kendi başkanını seçme hakkı vardır. Başka bir ifadeyle toplum kendi
başkanını seçmelidir.

c. Devlet başkanı seçme sorumluluğu topluma aittir. Bir başka ifadeyle devlet başkanını seçmeyen bir toplum sorumludur.

Bugünkü demokrasilerde ancak 19. Yüzyıldan itibaren savunulan bu temel insan hakkını Hz. Peygamber (s.a.s.), vefat ederken ilan etmişti. Bunun üzerine her devlet başkanlığı seçiminde olduğu gibi peygamberden sonraki ilk devlet başkanının seçiminde de tabiî
olarak bazı hareketlenmeler yaşanmış, tartışmalar yapılmış ve neticede Hz. Ebu Bekir
İslâm devlet başkanı olarak seçilmiştir. İşte bu seçimden sonra İslam tarihinde yeni bir
aşama başlamış ve “Raşit Halifeler” dönemi dediğimiz çok önemli döneme girilmiştir.
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İlk dört halife döneminde yine normal olarak bir takım siyasal, sosyal, dinî ve kültürel hareketlenmeler baş gösterince, durumdan istifade eden dâhilî ve haricî güçlerin yönlendirmesiyle İslam toplumunda normal gidişattan bir kayma meydana gelmiş ve Müslümanlar
arası savaşlar baş göstermiştir. Bunun neticesinde de hilâfet normal rayından çıkarılıp
saltanat sistemi benimsenmiştir. Emevîler ve Abbasîler dönemindeki bu kayma ve sapma sistemini benimseyenler olduğu gibi benimsemeyip karşı çıkanlar da olmuştur. Bunun tabiî sonucu olarak da devlet başkanlığı krizi yaşanmış, şiddetli iç savaşlar yapılmış,
devlet başkanlığı krizi savaş meydanlarında kılıçlar ile halledilmeye çalışılmıştır. Savaş
meydanlarındaki çatışmalar toplumdaki ihtilafı gittikçe körükleyince, bu sefer ulemâ da
ilmî platformlarda kalemle krize bir çare bulmak üzere harekete geçmiş ve hakem rolünü
oynayarak “ne şiş yansın ne de kebap” diyerek arabulucu bir formül geliştirip “mevcudiyetin meşruiyeti” anlayışını geliştirmişlerdir. İşte el-Ferrâ’nın “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye”
adlı eserindeki hilâfet modeli böyle bir modeldir. Bu model, toplumdaki çatışma ortamını
sürdürmede, farklı kesimlerin siyasî heyecanını dindirmede, toplumdaki farklı dinamiklerin dengelenmesinde, devlet-ümmet bütünleşmesinin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin korunmasında ve emniyet sigortası görevini sürdürmüştür. Bu açıdan toplumsal
huzur ve güveni sağladığından dolayı birçok temel dinî ilkelerin ve detaydaki hükümlerin
göz ardı edilmesi pahasına da olsa, söz konusu meşrulaştırma temâyülü İslâm toplumu
içerisinde büyük bir kabul de görmüştür. İşte böylesine bir sükûn ve huzur ortamını aşılaması vesilesiyle “mevcut yönetimin meşrulaştırılması”, başka bir ifadeyle “darbenin
hukukîleştirilmesi” formülü çağlar boyunca ulemâ ve halk tarafından bir çözüm yolu
olarak benimsenmiştir. Bu çare ve çözüm yolu ise, ancak 19. Yüzyıla kadar toplumu
teskin edebilmiş, muhâlif sesleri susturabilmiş, sosyal hareketlenmeleri erteleyebilmiştir.
19. Yüzyıldan sonra dünyada ve İslâm ülkelerinde meydana gelen değişimler ve gelişmeler, devlet başkanlığı ve yönetim sorununu tekrar gündeme getirmiş, “mevcudiyetin
meşruiyeti” daha önceleri ümmetin müşterek menfaatini sağlamaktayken, çağımızda ümmet aleyhine cereyan etmeye başlamıştır. Hilâfet kurumunun zayıflaması, dünyada yeni
başkanlık formüllerinin geliştirilmesi, çağdaş dünyada saltanat ve hanedanlık sistemine
bağlı bir devlet başkanlığının giderek dışlanması, modern hukuk sistemlerinin gelişmesi
ve daha birçok yeni gelişme ve değişme programları sayesinde İslâm Dünyasında da
eski tür hilâfet sistemi tartışılmaya başlanmış, yeni devlet başkanlığı modelleri gündeme
getirilmiştir.6 Denilebilir ki, İslâm siyâset düşüncesi, 18. Yüzyıla gelinceye kadar, genel
bir “siyâset” kavramı üzerinde değil de, hususî olarak “imâmet” ve “hilâfet” etrafında ya6) Bu konudaki tartışmalar hakkında bakınız: Seyyid Bey. (1969). Hilâfetin mahiyet-i şer’îyyesi, (Terc.
Suphi Menteş). İstanbul: Menteş Matbbası.; Abdurrazık, Ali. (1995). İslâm’da iktidarın temelleri
(el-İslâm ve Usuluha el-Hukm), (Terc. Ömer Rıza Doğrul). İstanbul: Birleşik Yay.; El-Bennâ, Cemâl.
(2008). el-İslâm Dînun ve Ümmetün ve Leyse Dînen ve Devleten. Kahire: Dâru’ş-Şurûk.; Halim
Paşa, Prens Said. (1991). “İslâm Usûl-i Siyâsiyesi, (Terc. M. Akif Ersoy), Mehmed Akif Külliyatı,
Haz. İsmail Hakkı Şengüler, İstanbul: Hikmet Neşr., s. 491-509; Rıza, Muhammed Reşîd. (1988). elHilâfe, Dâru’z-Zehrâ Li’l-İ’lâm el-Arabî, , s. 7-156; Gümüşoğlu, Hasan, İslâm’da İmâmet ve Hilâfet,
Kayıhan Yay., İst., 2011, s. 291-306; Apaydın, H. Y. (2006). İlmihal, (Siyasal Hayat). Ankara: DİB
Yay. s. 252-325; Gecit, M. S. (2012). İslâm düşüncesinde siyaset-imamet tartışmaları. Basılmamış
doktora tezi, Erzurum: Atatürk Üni. Sosyal Bilimler Ens.
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pılan tartışmalardan ibâret bir siyâset düşüncesi haline dönüştürülmüştür. Bir mefhum ve
düşünce problemi olarak siyâset, ancak hilâfet sisteminin Müslüman aydınlar tarafından
tartışmaya açılması, hatta birçok araştırmacı ve aydın tarafından “miadını tamamlamış”
bir süreç olduğu, İslâm topluluklarına artık yetersiz geldiği, modern siyâset sistemleri ve
modern siyasal düşünceleri karşısında misyonunu ve vizyonunu kaybettiği, artık kaldırılması gerektiği yahut eski klasik sistemin çağdaş siyâset sorunları konusunda yetersiz
olacağı, dolayısıyla çağın şartlarına uygun yeni bir siyasal anlayışın geliştirilmesi gerektiği şeklindeki düşüncelerin yaygınlaşmasıyla, İslâm Siyâset Düşüncesi de daha genel ve
sistematik bir tarzda ele almaya başlandı. Artık günümüzde siyâset ve İslâm Siyâset Düşüncesi, modern siyâset mefhumunun tüm unsurlarını, çağdaş siyâset düşüncesinin tüm
konularını ele alan, her türlü siyâsî sorunu tartışan, çözüm önerilerinde bulunan ve diğer
siyasal sistem ve siyasal düşünceleri eleştiren bir forma kazandırılmış bulunmaktadır. Bu
da yönetimi meşrulaştıran siyâset anlayışlarından kurtulma ve ümmetin menfaatini dinin
temel kaynaklarından hareketle belirleme anlayışının geliştirilmesiyle mümkün olmuştur.
Bu zihniyetin geliştirilmesinde –her ne kadar ters orantılı bir denklem geliştirmiş olsalar
da - elbetteki el-Ferrâ gibi âlimlerin de katkıları bulunmaktadır.
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SALİH AMELİN DÜŞÜNSEL ARKA PLANI OLARAK
AYET OKURYAZARLIĞI (*)
Ömer DEMİR (**)
Öz

Bu makalede Kuran’da geçen ayet kavramının düşünme alanı içinde bulunan kavramlarla olan ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Buna göre ayet kavramının çerçevesi
Kuran’daki yazılı ayetler, evren ile ilgili ayetler, insanın iç dünyası ve var oluşuyla ilgili
ayetler, şimdi, geçmiş ve gelecek sahnesi olarak zamanla ile ilgili ayetler olmak üzere
dört başlıkta incelenmiştir. Kuran’ın ayet kavramının kavramsal çerçevesi ve ilgili konular ile insanı “ayet okuryazarlığı” seviyesine yükseltmeyi amaçladığı savunulmakta; insanın kazanacağı ayet okuryazarlığı ile sıradan gibi görünen birçok olay ve olguya olan
bakış açısını üst düzey bir bilince dönüştürebileceği üzerinde durulmaktadır. İnsan ancak
ayet okuryazarlığı ile olayların arka planında Allah’ın esmasını fark edebilir, takdirin
imkanlarla olan ortak hesabını birlikte yapabilir, Allah ile ilişkisini sürekli canlı duruma
getirebilir. Çalışmada anlamlı bir hayatın ve deruni bir varlık algısının ayet okuryazarlığı ile oluşturabileceği sonucuna varılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ayet, Dini Düşünce, Ayet Okuryazarlığı

Verse Literacy as Philosophical Background of Good Deeds
Abstract

This article focuses on the relationship between the concepts in thinking of the meaning
of verse in Quoran. According to this, the framework of the concept of verses is examined
in four titles, such as; writing verses in the Qur’an, the verses of the universe, the verses
about man’s inner world and existance of humanbeing and the verses that appeared at the
time, now, past and future title scene. The conceptual framework of the concept of verse
and related subjects aim to dwell on creating high level mental perspective such as verse
literacy,a meaningful life and a deep sense of being a human.
Keywords: verse, religious thought, verses literacy of the Qur’an

*) Bu makale “Dini Kavramlar ve Öğrenme Ortamları: Salih Amel Örneği” adlı doktora tezinden
yararlanılarak hazırlanmıştır.
**) Dr., (e-posta: omerogretmen@msn.com)
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Giriş

Din, insanın aklını bilgi öğrenme ve işlemede, inancı temellendirme ve iknada, davranışlarının, hayatın, olay ve olguların sonucunu düşünüp değerlendirmede, yapılacak
işler ve davranışlar için doğru kararlar alabilmede, nefsin ve şeytanın telkinlerine kanmamak için önlem almada, gelecek vizyonu oluşturmada işlevsel olarak kullanması beklenir. Kuran’da akıl kelimesi isim olarak geçmez, bu kelimeden türetilmiş fiil kalıpları
ile geçer. Bu anlamda tefekkür, tezekkür, tedebbür, tefekkuh ve nazar gibi fiiller, anlam
ve kapsam olarak birbirlerinden farklı olsalar da temel anlamları akletme ve düşünmedir
(Kütük, 2005, s. 312 ). Kuran’da düşünme ile ilgili kavramlar; birbirlerine yakın anlamlı
kavramlar olan ayet, beyyinat, burhan, akibet, ibret, sultan, besair kavramlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavramsal ilişkiler dikkate alındığında Kuran’da düşünme eyleminin
kapsamı oldukça genişlemektedir.  

“Ayet” kelimesinin Kuran’daki anlam çerçevesini: Kuran, kitaplar, mucize, ibret, delil, hayret uyandıran iş, alamet, kıyamet alameti, tekvini ayetler, bina, azab anlamları
oluşturur (Yazır, 1979, s. 16). Ayet; imani konularda insan aklına rehberlik eden işaretler
ve alametler, deliller (Serinsu, 2012, s. 115) Allah’ın insan aklıyla konuştuğu dilin elemanları ve sembollerdir (Öztürk, 2004, s. 88). Ayet ve diğer yakın anlamlı kavramları
dört başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar Kuran’daki yazılı ayetler, evrendeki varlıklar
ve özellikleri ilgili ayetler, insanın iç dünyası ve var oluşuyla ilgili ayetler, şimdi, geçmiş
ve gelecek sahnesi olarak zamanla ilgili ayetlerdir. Kuran peygamberlerin mucizelerini
de ayet olarak nitelendirmiştir. Bu ayetlerin tamamı aynı veya yakın anlamlı kavramlarla
birleştirilerek insan idrakine muhatap kılınmıştır. Akıl ile Allah arasındaki bağ olan tüm
ayetler insanı aynı sonuca, yani Allah’a ulaştırır. Allah insandan bu ayetleri okumasını
istemiştir. Ayet okuma; varlık ve aşkın dünya arasındaki ilişkiyi fark etmektir.

Okuma, kişinin sembolleştirilmiş bilgileri algılayarak sentez yapabilmesi (Karafilik,
2012), bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları seslendirmesi veya düşünceyi anlaması, yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmesidir. Mecazi anlamda ise, bazı belirtiler ile bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak ve kavramaktır (TDK,
http://www.tdk.gov.tr). Mecaz anlam daha kapsamlı olmakla beraber Kuran’daki “okuma” emri okumanın bütün anlamlarını kapsayacak niteliktedir. Allah’ın insandan istediği
“okuma” iç içe geçmiş ayet okumaları barındırır. Bunlar Kuran, evren, zaman, insan okumalarıdır. Okumalar arasında sürekli geçişler yaşanır. Ayet okumaları birinden diğerine iç
içe geçmiş bir vaziyette hayat boyunca devam edip gider. Kuran’ı okuma da dahil olmak
üzere bütün okumalar; ders çıkarma, ibret alma, üzerinde düşünme, Allah’ın ayetlerinin farkında olma gibi sonuçları olan işlevsel bir okumadır. Allah, vahyin ilk ayetlerinde
“Yaratan Rabbinin adıyla oku (Kuran: 96. Alak /1)” emriyle insanın ayet okuryazarlığını
harekete geçirmek ister. Kuran kendi ayetlerinin okunmasını ve bütün ayetler üzerinde düşünülmesini istemektedir. İşte birbirini tamamlayan bu “okuma” ve “düşünmeler”
“ayet okuryazarlığı” başlığı altında birleştirilebilir. “Ayet okuryazarlığı” dini bilginin,
düşüncenin ve bilincin temelini oluşturur. Kuran, insan düşüncesini ayet okuryazarlığına
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yükseltmeyi amaçlar. Ayet okuryazarlığı yaşam boyu sürecek olan hakikat öğrenciliği
demektir.

Ayet okuryazarlığı açısından Kuran’ı okuma, insanı okuma, evreni okuma ve zamanı
okuma arasında nitelik olarak fazla bir fark yoktur. Bu dört okuma insanı aynı sonuçlarda
buluşturur. Bunlar birbirini tefsir eden gönül ve bilinç dünyasını dolduran Allah’ın ayetleridir. Zamanın sayfaları, everenin yaprakları, insanın gecesi ve gündüzü Kuran ayetleri
ile bir bütünlük oluşturur. Ayet okuryazarlığına Kur’an’dan başlamak, onun belirlediği
çerçevede okumak en kestirme ve en güvenilir yoldur.
Ku’ran’ı Okuma

Kuran’ı okumak salih amellerin kaynağı ve besleyicisidir. Kuran’ın birçok ayetinde
Kuran okuma emredilmiştir (Kuran: 27.Neml/92; 29.Ankebut/45; 7. A’raf/170). Kuran
okuma dini hayatı diri tutarak diğer okuyuşlara geçişi kolaylaştırır. Okumada yalnızca
Kuran’da kalanlar okumanın ilk düzeyinde kalırlar. Kur’an kendi ayetleri ile hayatın içindeki, varlıktaki ayetleri akıl ve gönül dağarcığında biriktirmeyi amaçlar. Gerçek anlamda
Kuran okuyanlar bu geçişi başarırlar. Bu geçişle her şey okunabilir.

Kuran’ın kendisini akıl ve ilim esaslarına göre okumaya davet etmesi Kuran’ın kendisine olan güveni gösterir. Kuran, kendisini okuyandan ve soru soran kişiden korkmaz
(Atay, 1983, s.10). Sorduğu sorularla insanı çok yönlü okumaya yöneltir. Düşünmesi için
insanı cesaretlendirir; düşüncelerini kamçılar. Kuran kendisinin doğruluğunu, benzersiz
ve taklit edilemez hakikat olduğunu ispat için insanlardan benzerini getirmeleri için adeta meydan okur (Kuran: 17.İsra/88). Düşünmeyi kısıtlama bir tarafa, akla ufuklar açar.
Tohumdan tüm bitkilere, yerküreden tüm gezegenlere, ilk yaratılıştan son yaratılışa atıf
yaparak insan düşüncesini çok yönlü harekete geçirir.
Kuran’daki ayet okuryazarlığı için temel ilkeler

a-Kuran’ı anlamak için okumalıdır. Aklı kullanmak, düşünmek, ibret almak, öğüt
almak, hidayete ermek, cehalette kalmamak için Kuran’ın manasını anlamak farzdır
(Özemre, 2006, s.114). İnsan vahye karşı anlama ve algılamadan kendi kapasitesi oranında sorumludur. Allah’ın bilgisi mutlak, insanın bilgisi ise sınırlı, değişken ve izafidir.
İnsan öğrenme yolunda olmalıdır. Kuran okumalarında sadece göz değil kulak, gönül,
akıl devrede olmalıdır. Akıl ile okuma, anlamak için okuma, idrak, basiret, iz’an(anlayış,
anlama yeteneği) ile okuma gerçekleştirilmelidir. Tefekkür, tedebbür, teaakkul, tezekkür
Kuran okuyuşlarında anlamayı gerekli kılan, anlamaya vurgu yapan düşünme biçimleridir. Vahyin insandan beklediği anlayarak okumasıdır (Kuran: 47.Muhammed/24). Kuran
insanla ilişkisini düşünme üzerinden kurmak ister (Kuran: İsra/41; 38. Sad/29; 73. Müzzemmil/4; 47. Muhammed/24; 39.Zümer/27; 17. İsra/89). Kuranın bir defada indirilmeyişinin sebebi anlayarak kalbe yerleştirilmesidir (Kuran: 25. Furkan/32; 76.İnsan/23).1
b-Kuran’ı başucu kitabı olarak yaşam boyu okumalıdır. Allah’ın kitabıyla sürekli ilişkiyi sürdürme ondan beslenme, ona sımsıkı sarılma birlikteliği devam ettirme, içindekileri tekrarlayarak hatırlayarak unutmama, vahyin inanan insandan beklediği salih ameller-
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dendir. İnsan zihni ve kalbi çabuk dağılmaya müsaittir. Kuran okuma zihnin ve kalbin toparlanması ve canlı kalmasına vesile olur; insanın gerçek gündemini yakalamasını sağlar.
Ayetler okunmadığı takdirde insan unutur. Ayet okuryazarlığı insanın gaflete düşmesini
engeller. Vahyin yönergelerini izleyen uzun yola giden yolcu gibi yeniden listeye bakılacak, unutulanlar hatırlanarak eksikler tamamlanacaktır. İnsan hayatında zor geçitler,
kuyu kenarları, uçurum dipleri, zehirli dikenler, sarp yokuşlarla karşılaşır. Bu yollardan
Kuran’sız geçilemez. Bazı zamanlarda fazla yol almak değil, kazasız belasız geçmek için
mutlaka Kuran’ın rehberliğine ihtiyaç vardır. İnanan her insanın yaşam boyu Kuran’dan
bir ezber dersi, bir meal dersi bir de öğrendiklerini paylaştığı sohbet dersi olmalıdır. Bu
etkinlikler Kuran’la yaşamaya vesiledir.

c-Uygulama için okumalıdır; Kuran okuma zihinsel ve duygusal kazanımlar sağlasa
da asıl beklenti eylemdir. Anlayarak okuma yaşadığın hayata, oluşturduğun davranışa,
bakışına, duruşuna, isteyişine kısaca eylemine kattığın anlamdır. Zihinde taşınan anlam
eylem ile birleşince tamamlanmış olur. Yalnızca zihinde taşınan Kuran anlamı eksik ve
etkisizdir. İnsan için bilgi tek başına hakikat değildir; hakikat inandığı bilgiyi salih amele
dönüştürmek, düşünceyi, inancı, kalbin lezzet alacağı bir kıvamda hayatın içinde yaşatmaktır. İmanın tadı eylemdedir. İnanmış olarak okumanın gereği; “işitmek ve itaat etmek
(Nur/51)” ve “sözü dinleyip en güzeline uymak”tır.(Zümer/18)

d-Amaca uygun okumalıdır. Kuran amacına uygun, iyi niyet ve samimiyetle okunduğu
zaman insana kendisini açar ve yarar sağlar. Kuran okumadan önce istiaze’nin emredilmesi bu niyetin gözden geçirilip düzeltilmesi içindir. Kuran okuduğunda kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak (Kuran: 16.Nahl/98) olan “istiaze” yalnızca şeytandan
sığınma değildir; insanın kendi hevasının kötülüğünden de Allah’a sığınmasıdır. İstiaze;
Kuran okumaya istikamet kazandırır. Kuran okuma insanın ğayb dünyasını etkiler, değiştirir. Ğaybın başka bir boyutu da Kuran’ın okunması ve insanları farklı etkilemesinde
ortaya çıkar.  “Sen Kuran okuduğun zaman seninle onlar arasına bir perde koyarız (Kuran:17. İsra/45).” Kuran abdestli mi okunmalı? Abdestsiz okunur mu? sorusu Kuran’dan
yararlanma atmosferi, ğaybi öğrenme ortamının hazırlanması açısından değerlendirilmelidir. Kalbin abdesti olan istiaze farzdır. Ahirete gidip gelmiş bir insan herhalde önce
Kuran’ı güzel bir okuyuşla okurdu. Ahirete inanmış ve ölüm gerçeğini iyice fark etmiş
inanan bir insan da Kuran’ı amacına uygun okumalıdır.
e-Kuran’ı her insan okumalıdır. Kuran yalnızca seçkin kişilere indirilmiş bir hitap
değildir. O her insanı, tüm insanlığı ve alemleri kendisine muhatap alır. Bazı sakıncalara neden olduğu için insanları Kuran’dan mahrum bırakmak, okuma ve anlama yasağı
koymak yerine, Kuran’ı okuma, anlama ve Kuran’dan yararlanma yöntemi konusunda
çalışmalar yapmak daha doğru bir çözümdür. Kuran her insanın kendi yetenekleri doğrultusunda zihinsel ve duygusal anlamda yararlanacağı ilahi bir kaynaktır. Hüküm vermek,
yargılamak, çıkarımlarda bulunmak ve anlayış tarzları önerilerde bulunmak için Kuran
okuma belli bir ilmi seviyeyi, birikimi ve uzmanlığı gerektirir. Bu konuda cahilce ve edebe aykırı davranmamalıdır. Fakat her mümin düşünce üretebilir. Görüşünü ve Kuran’dan
keşfettiği düşünceleri paylaşabilir. Fakat bunu uzman kişilerle istişare etmelidir. Kuran’ı
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anlama gayreti ile okuma ile Kuran’dan dini hüküm çıkarma faaliyeti arasında şöyle bir
fark vardır ki birincisi Müslüman olmamızın gereğidir. İkincisi ise bir uzmanlık işidir
(Kılıç, 2004, s.19). İnsanın herhangi bir alanda ilim sahibi olması Kuran’ı en azından
kendi alanı açısından daha iyi anlamasını kolaylaştırır. Hiçbir konuda ilmi yeteneği gelişmemiş kültür seviyesi zayıf insanların Kuran’dan yararlanma imkânları sınırlı olacaktır
(Kuran: 29.Ankebut/43). Kuran’da “kitabın anası” olarak tanımlanan ve dinin yaşamsal alanını oluşturan kısmı her insanın anlayacağı açık konulardan oluşur. Kuran’ı her
Müslüman mutlaka okumalı, anlamak için çaba harcamalı, ancak uzman görüşlerinden
yararlanmalıdır. Sonuçta her insan kendi anlayış kapasitesinden ve anlamak için emek ve
zaman harcayıp harcamadığından sorumlu tutulacaktır. İnsanın bilgi düzeyi geliştikçe ve
emek harcadıkça vahyin yüksek ve derin anlamlarının da farkına varabilir. Kuran konuları okuyucu açısından yalnızca zihinsel algılar ve hükümler içermez. Kuran insanı duygusal açıdan da etkiler ve doyurur. Kuran okuma zihinsel bir etkinlik olması yanında bir
ibadet, dua ve zikirdir. Bu anlayış hem vahyi bütün muhataplarına açık hale getirir hem
de insanın anladığı oranda derece derece, yavaş yavaş hakikat karşısında yükselmesini
sağlar. Bu konudaki ünlü bir söz şöyledir; “Alışık olmayan göze ışık, alıştıra alıştıra verilir.” (http://tr.wikipedia.org) Din eğitiminin görevlerinden biri de insanlara Kuran’dan
yararlanma yollarını göstermek suretiyle ışığın derecesini ayarlamak olabilir. Bu anlamda halkın, gençlerin ve çocukların seviyesinde Kuran’ı okuma ve anlama çalışmalarına
ihtiyaç vardır.
f-Yargılamak ve suçlamak için değil öncelikle kendini değerlendirmek için okumalıdır.
Okumalar inanan insan için ayna olmalıdır. Mü’min, kafir ve diğer dinden insanları ve
münafıkların özelliklerini başkalarını yargılamak için değil öncelikle inanan kendisini
değerlendirmek için okumalıdır.
İnsanı Okuma

“Yakında onlara hem âlemin ufuklarında, hem de kendi benliklerinde âyetlerimizi
göstereceğiz tâ ki Kur’an’ın hak olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?”(Kuran:41.Fussilet/53) Vahye göre dış dünyanın ayetlerle dolu
olması gibi insanın benliğinde de okunması ve anlaşılması gereken nice ayetler vardır.
İnsanın yaratılışına, benliğine ve hayatına yerleştirilmiş bu ayetler okundukça hem onu
Yaratan’ın yüceliği takdir edilecek ve hem de insana gönderdiği vahyin insana uygunluğu ortaya çıkacaktır. Vahyin değeri “insanı okuma” ile daha iyi anlaşılır. Bu yüzden
vahiy; insanın okunmasını ister.(41. Fussilet/53) İnsan; yaratılmadan önceki halini, hatırlamadığı bebeklik yıllarını, ailesinin himayesinde geçirdiği çocukluk yıllarını, özgürlük
ve gücün birleştiği gençlik çağını, yetişkinlikten yaşlılığa önlenemez değişimini, ölüm
anındaki halini ve mezarda çürüyen bedenini, kendisine yeniden hayat verilecek günü,
hesabını ve hesabın sonucunu ve sonsuz yaşamı düşünce kopukluğu olmadan bütüncül
olarak okumalıdır.
Kuran’da insanı okumayı kolaylaştırmak için, insanlık Hz. Adem peygamberden başlayarak iyi ve kötü örnekleriyle geçmişi, güçlü ve zayıf yönleri insana tanıtılır. Vahiy insan
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hakkında, insanın başka hiçbir yerde bulamayacağı bilgiler verir. Bu bilgiler insana: varlık
içindeki yerini, Allah katındaki değerini, varlık türü olarak geçmişini, sorumluluklarını,
üstün ve zayıf yönlerini, dostları ve düşmanlarını, iyi ve kötü örneklerini, ölümden sonraki
hayatında kendisini nelerin beklediği ile ilgili geleceği hakkında bilgi verir. Ancak vahyin
insana kendisini tanıtması yetmez. İnsanın, bizzat kendisi olarak “insanı okuması” şarttır.
Bütün beşeri bilimler, sanat, edebiyat ve felsefe insan okumalarına açık ayetlerle dolu
alanlardır.  Çünkü insan fiziksel ve ruhsal yapısıyla Allah’ın esma ve sıfatlarının tecelli
ettiği üstün bir eserdir. İnsan, dil, renk, akıl ve yetenekler gibi ayetlerle donatılmıştır.

İnsanı Allah’a yaklaştıran bütün okumalar ayet okuryazarlığı kapsamında değerlendirilebilir. İnsanı kuşatan yalnızca nimetler değildir. Denenme aracı olan hastalıklar,  kendi
eli ve diğer insanların neden olduğu musibetler ve acılar da insan için birer ayettir. İnsanın
üstün yanları yanında zayıf yönleri de vardır. İnsan bu özellikleri ile de Allah’a olan muhtaçlığını gösteren ayetlerle yaşamını sürdürür. İnsan, aceleciliği yüzünden çoğu zaman
pişman, paylaşamadığı acılarıyla yalnız, defedemediği hüzünle mutsuz, bin bir çeşit korku, endişe ve kaygılarıyla kendisini çaresiz hisseder. Sığınmak için Allah’ın rahmetini,
yardımını, bağışlamasını ve sevgisini arar. Bu rahmet, bağışlama ve sevgi ile kendisini ve
diğer insanları yeniden okur. Bu okumada insandan insana bir yol, insandan insana bir el,
insandan insana bir selam ve bir esenlik çağrısı bulur. Herhangi bir insanın başına gelen
her şey diğer insanın başına da gelebilir. İnsan olarak hayatın aynı evrelerinden geçilir.
Benzer acılar, kayıplar yaşanır. Yalnızlıklarının giderilmesi, insanların çektiği acıların hafifletilmesi büyük ölçüde insanların kendilerini iyi tanımaları ve birbirlerine olan destekleriyle mümkün olur. İnsan kendini tanıdıkça Rabbini tanır. Rabbini tanıdıkça kendisine
ve insanlığa yaklaşır. Bugün ve geçmişte insanların yaşadığı acıların, çektiği sıkıntıların,
çözülmeyen sorunların temelinde hep bu kendisine, Rabbine ve insanlığa yabancı kalan
insan eli yok mudur? İnsandan-insana reva görülen bu zulümler ortadan kalksa geriye acı
olarak ne kalır? İnsan öz benliğinin parçası durumunda olan heva’sına karşı mücadelesinde de Allah’ın yardımına muhtaçtır. Olumsuz yönüyle baş edememiş insan ise kendisinden başlayarak, bütün insanlığa acı, korku ve mutsuzluk saçar.

İnsanın sahip olduğu bütün güç, kudret ve güzellikler “sınırlı”dır. Güç, bilgi, özgürlük, akıl, sağlık ve yaşam bu sınırlılık üzerine kuruludur. İkinci olarak kendisi ve sahip
olduğu her şey “geçici”dir. Ayrıca insanın kendi varlığı ve sahip olduğu hiçbir şey için
hiçbir “garantisi” yoktur. Sınırlılık, geçicilik ve garantisizlik insanı mutlak anlamda Allah ile yüz yüze bırakır. Her insan için kaçınılmaz bu gerçeklik, insanı incitir, yaralar
ve yaşam zevkini kaçırır. Ruhunun derinliklerinde insana çaresizliğini ve yalnızlığını
fısıldar. Bu aslında Allah’ın insanı çağırmasıdır. İnsan yalnızlığını ve çaresizliğini gidermek için secde ve sığınma ihtiyacı hisseder. Bu üç özelliğin sonuçlarını iyi düşünen
insan, kendisini Allah’ın rahmetinde ve inayetinde bulur. “Sınırlılığını”,“geçiciliğini”
ve “garantisizliğini” ayete dönüştürüp okuyarak Allah’ın sonsuz güç ve kudretine iman
ile birleştirir. Her biri farklı bir ayet olan özlemleri, sevgisi, korkusu, ümitleri ve acıları,
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kaybettiği cenneti, zaman karşısındaki çaresizliği ve ulaşamadığı aşkın dili ile Allah’a her
an muhtaç olduğunu anlar. Namaz, dua, tevekkül, teslimiyet ile Allah’a sığınır.
Evreni okuma

Kuran’a göre evren ve içindekiler vahyin beden dilidir. Evreni okumak iman ve salih
amellerin esin kaynağıdır. Aslında evrende okunan ayet de vahiyden başkası değildir.
Allah varlığını yalnızca ilahi kitaplarla haber vermez; aynı şekilde varlık âlemi de O’nun
varlığından ayetler, belgeler, işaretler taşır. Akıl, bu işaretleri okuyacak anlayacak şekilde
insana bahşedilmiştir. Ayetler insana göredir, onun okuyabileceği, anlayabileceği, akledebileceği şekilde varlığa giydirilmiştir. Allah insana sadece vahiy göndermemiş, aynı
zamanda her varlığa iliştirilmiş ayetlerle insanın çok yönlü bir anlam dünyasında yaşadığını fark etmesini istemiştir.

Dini bilginin kavramsal-sözel kaynağı Kuran olurken, evren de insan için imgesel
düşünme için kaynak oluşturmuştur. Kuran’da bu imgesel dünyaya çok yönlü atıflar yapılarak bu iki bilgi kaynağı birleştirilmiştir. Böylece Kuran imgesel bir yapı kazanırken
evrende Kuran ile kavramsal bir anlam kazanmıştır. Bu okumalara göre evren ve içindekiler yalnızca bilimsel araştırmalar için keşfedilmeyi bekleyen bir laboratuvar malzemesi
değil; aynı zamanda Allah’ın eşsiz yaratış güzellikleri ile dolu bir sanat müzesidir.  Yeryüzü bu hayranlıkla Allah’a secdeye varılacak bir mesciddir. Sayısız şekil, renk ve tatlarıyla
akla ve tüm duyu organlarına hitap eden evrendeki varlıkların her biri öğrenmeye malzeme olması yanında insanı büyüleyen bir sanat eseridir. Evrenin yaratılışı, yasaları, Yüce
Allah’ın büyüklüğüne, sınırsız egemenliğine, sanatının inceliklerine,  takdirine, gücü ve
kudretinin eşsizliğine dikkat çeker (Derveze, 1998, s. 299). Bu ayet okuryazarlığı ile kainatın Yaratıcısı ve Düzenleyeni görülmüş olacaktır (Sabık, ts., s. 35). Okuma; varlık-oluş
ve Allah arasında keşfedilen ve kurulan bağlardır. Doğa; Allah ve insan arasında sözlü
olmayan iletişim dilidir. Allah yalnızca bal arısına değil, bir görev üstlenmiş her varlığa
kendi görevini vahyetmiştir. Var olan her şey okunması için yaratılmıştır. Dolayısı ile
anlamı olan her şey okunacaktır. Bu anlam dünyasında yağmur yağmaz yağdırılır. Güneş
doğmaz, doğurtulur. Gece olmaz, oluşturulur. Gündüz gelmez getirtilir. Yağan yağmur
değil, mübarek bir sudur aynı zamanda (Kuran: 50. Kaf/9). Bin bir çeşidi ile uçan, sürünen ve yüzen hayvanlar birer ayettir. Her varlık ve oluş bir emir ile meydana gelir. Bir
yaprak dahi Allah’ın izin ve bilgisi dahilinde hareket eder. Görünen evrenin içinde gizli
bir kudretin var olduğu, yerlerin ve göklerin korunuyor olduğu fark edilir (Kuran: 72.
Cin/8). İnsan kendi küçük dünyasında ancak kendi geçimi ve ihtiyaçları ile meşgul olurken dünyanın düzeni ve işleyişi ile ilgilenmez. Güneş doğdu mu? Rüzgar esti mi? Gece
geldi mi? Güneş doğdu mu? İnsan bunlarla ilgilenmez. Okunacak olan hassas ölçüler, güzellikler, düzen ve uyumdur. Her bilim kendi kavramları ile okuyacaktır evreni. Her sanat
kendi beğenisi ve hayranlığı ile anlamaya çalışacaktır bu güzelliği. İnsanın oluşturduğu
bütün ilim dallarının sonuçları okunacak ayetlerdir.
Kuran’a göre bu okumaları gerçekleştiremeyecek insan kördür, kalbi işlevsiz hale
gelmiştir (Kuran: 22.Hacc/46). Kalp kör olduğunda göz görmez, kulak işitmez, akıl idrak
etmez olur. Gönül boşalır. Ayetler boşa çıkar. Varlıktaki mucizeler, dikkatsiz insanların
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üzerine basıp geçtiği sıradan olaylara dönüşür. “Göklerde ve yerde nice âyetler vardır ki,
insanlar onlara sırt çevirir de yanlarından geçer, giderler (Kuran: 12.Yusuf/105).” Gerçek
anlamda okur olmak; varlığa yerleştirilmiş işaretler, alametler, simgeleri okuyabilmektir.
Mucizeler, Kuran ayetleri ve varlıktaki ayetler hep aynı kaynaktan doğmaktadır. Ayetler
sorgulayarak, merakla, inceleyerek okunmalıdır. İnsan için varlık alemi yalnızca zahirde
ve bedensel ihtiyaçlar ile ilgili olanları gören canlılar gibi yüzeysel anlama takılıp kalmamız için değildir; aksine bu görüntüler bizi mana evrenine sürükleyecek olan bir sinyal
işlevi görmelidir (Eaton, 2009, s. 132).
Evreni okuma insanı hangi sonuçlara ulaştırır?

Sonuç çıkarma bütün okumaların amacını oluşturur. Evreni okuma ile de insan bir
takım sonuçlara ulaşabilir.

a-Varlık aleminin bir Yaratıcısı vardır. Varlık yaratılarak var edilmiştir. Allah kesinlikle var ettiği ve yarattığından ayrıdır. Yaratma elbette Allah’ın varlıkla ilişkisi açısından en
önemli sıfatıdır. Evrendeki farklı canlı varlıklara “can verme” ise yaratmanın ileri bir formudur. Canlıların beslenmesi ise başlı başına bir mucizedir (Kuran:11. Hud/6). “Deveye
bakmazlar mı, nasıl yaratılmış? (Kuran: 88. Gaşiye /17)”Canlılarda tek tarz bir yaratma
ve yaşatma değil, çeşit çeşit yaratma ve yaşatma vardır. Havada, denizde, suda, karada,
bir ayaklı, iki ayaklı, çok ayaklı, karnı üstünde… İnsan aklı şu şekilde olmaz dediğinde,
Allah o şekilde olur deyip yaratmıştır. Adeta “Canlıları sakın suda yaşayamaz demeyin
yaşatırım. Havada yaşayamaz demeyin havada tutarım. Yerin altında yaşayamaz demeyin. Yerin karanlıklarında yaşatırım. İki ayakla olmaz demeyin. Annesiz demeyin, babasız demeyin. Yaratma ve yaşatma için benim dilememden başka bir şart yok. Hayatı da
hayatın şartlarını da ben belirlerim.” Diyerek seslenmiştir. Canlı varlıklar kadar cansız
varlıklar; gece, gündüz, dağlar ve tabiat olayları; yağmur, ateş, su ve toprak bilinen ve
bilinemeyen yönleriyle yaratılışın çeşit çeşit örnekleridir.

b-Varlık bir ölçü ve düzen içindedir; Yaratılışı anlatan ayetlerde yer alan “tedbir”
ve “takdir” ifadeleri yaratılışın bir ölçü ve plan doğrultusunda gerçekleştiğini göstermektedir (Öge, 2009, s. 132). Ölçü ve düzen evrendeki yasaları oluşturur. Her yasa ve
ölçü evreni okuyuşun bir çeşididir. Evrendeki varlıklar incelendiğinde, varlığı oluşturan
bütün parçaların, en küçük ayrıntıya kadar kusursuz bir uyum(hak) üzere olduğu görülür
(Kuran: 29.Ankebut/44). Akıl ve kalp Allah’ın yarattığı evrenin ve içindekilerin düzenini
inceliklerini fark ederek zevk alır. İçinde yaşadığı bu düzeni insanın kendisi sağlamamaktadır. İnsan bu düzenin bozulması alt üst olması karşısında güvende değildir (Kuran:50.
Kaf/6/7/8). Göklerin ve yeryüzünün varlığını ayakta tutan Allah’tır (Kuran: 35.Fatır/41).

c-Varlığın sahibi Allah’tır ve O’nun emri ile hareket etmektedir; Varlık; varlığını “vahiy” ve “emir” ile sürdürmektedir. Varlıktaki bin bir ilişki emirle yürütülmektedir. Allah
elini, ilmini, yaratmasını, gücünü ve kudretini varlıktan çekmemiştir. Varlık Allah’ın emriyle ve dilemesiyle varlığını sürdürmektedir (Kuran:16. Nahl/68; 41. Fussile,t/12). Allah
canlı ve cansız bütün varlıklara vahyetmiştir. Varlık emirle hareket eden bir askerdir (Ulutürk, 1985, s. 64). Allah kendisini “yeryüzünün ve göklerin Rabbi” olarak tanımlar. Allah
önemsiz ve değersiz hiçbir şey yaratmamıştır (Kuran:38. Sad/27). Ayet okuryazarlığında
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insanın merak duygusu hayranlık duygusuyla birleşerek hikmet toplayan, hikmet arayan,
hikmetle bakan bir bakışa taşır. Evrende boş olan, boşlukta kalan hiçbir şey yoktur. Nehirler kendi yolunda akar, yıldızların ise bir sahibi vardır. Sahipsiz hiçbir şey yoktur. Varlığın
görevine müdahale ifsaddır.

d-Her varlığın bir görevi vardır. Varlığa tesbih, salat, teslimiyet, secde ve teshir görevi
verilmiştir. Varlık, Allah’ın kendisine verdiği görevi yaparken tesbih ve salat halindedir.
Son durumda ise varlığın görevi insana hizmettir. Kuşları gökyüzünde tutan, gökyüzünü uzay boşluğunda tutan, varlığı ayakta tutan O’dur. Gönül gözüyle okumak varlığın
içine doğru gidildikçe ayrı mucizeler, uzaklaştıkça ayrı mucizeler, ilişkiler bağlamında
bakıldığında başka mucizeler gözlenmektedir. Varlık mucizeler ağı olarak insanı büyülemektedir. Kuran’da tesbih emrinin geçtiği bütün ayetlerde tesbih’in hamd ile yapıldığı
veya yapılması gerektiği emredilmiştir. Gerçek bir ilahın özelliği kendisinin ve yaptığı
işlerin eksiksiz ve kusursuz olmasıdır. Varlıkların görevlerini eksiksiz yerine getirmeleri
insana görev çağrısında bulunmaktadır. Bu okuyuşla insana düşen de hamd ile en yüce
isim (Kuran: 56. Vakıa/74) ve sıfatlarla Allah’a yönelip tesbih yapmasıdır. Bu anlamda tesbih varlıkla aynı yöne aynı akışta ve aynı Rab önünde görevini yerine getirmedir
(Kuran: 20. Taha/130). Tesbih, varlığın anlamı ve ruhudur. Bunu fısıldamayan bir varlık insana başıboşluğu, anlamsızlığı, sahipsizliği ve çürüyüp yok olup gitmeyi hatırlatır.
Bu okuyuşla kuş sesi tesbihat, kedi mırıldanması ise zikirdir.  Yapraklar ayet, meyveler
“salat” gök gürültüsü “hamd”dir. Kuşlar, deniz, bütün doğa, Yaratan için övgü müziği
ile konuşur (Uluç, 1997). Gök gürültüsü, dağlar, göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı
tesbih etmektedir. İnsanın da bu okuyuşla hayret ve hayranlık içinde “Sübhanallah” “Allahuekber” “Elhamdülillah” demesi beklenir. Allah’ın zikrine tesbihata hazır ve devamda
olan bu muhteşem koroda insanın da kendi yerini alması beklenir. İnsan Hz. Davut gibi
öyle güzel tespih etmeli ki dağlar ve kuşlar da onun tespihine katılsın, böylece insan,
varlık ve melekler ile tesbih, hamd, secde ve teslimiyetle Yaratıcıları karşısında anlamlı
bir bütünlük oluştursunlar. Varlık ve insan kardeş olsunlar. Tesbih ve salatlarını anlamasak ve şuurunda olmasak da insan ile evren “afak” ve “enfüs” olarak ayet realitesinde bir
bütünün iki parçasını oluşturur (Kuran: 41. Fussilet/ 53). Varlıkla aynı amaçta birleşmek
insanı varlıkla kardeş kılar. İnsanın bütün varlıkla eşit yanı kulluktur. İnsanın varlıkla
bütünleşmesi, ortak amaç oluşturması onlarla kardeş olması istenir. Nasıl onlar ibadet ve
itaatte kusur etmiyorlarsa insanların da kendi sahiplerine ibadet ve kullukta bulunması
beklenir (Kuran: 32.Secde/15). Çünkü varlık kendisine verilen her görevi ibadet coşkusu
içinde ifa etmektedir (Demirci, 2006, s. 28). İnsanın fiziki yapısı doğal elementlerden
yaratılmıştır. İnsan her iki atasını doğal olanı da insan olanı da birden sevmelidir. Toprağı
da hemcinsini de sevmelidir. İnsanlığı, insan olan anasını ve doğal anası olan yeryüzünü
sevmelidir (Serres, 1994, s. 64).

e-Varlık, Allah’ın varlığını, esma ve sıfatlarını yansıtan belgelerdir; Nasıl ki yola dikilen işaretler yolcunun gözlerini kendilerine değil, gidecekleri yönü gösteriyorsa, doğa
olayları da dikkatimizi kendi üzerine değil, kendilerinin ötesinde olan bir istikamete yöneltmeğe çalışır. Bu derin anlayışa göre doğa olayı artık bir doğa olayı olmaktan çıkar,
bir işaret bir sembol olur. Bu ayetler Allah’ın merhametinin, iyiliğinin, büyüklüğünün, ve
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güzel isimlerinin bir göstergesidir. Varlıkta Allah’ın esma ve sıfatlarını görmek, varlığının ayetlerini okumak varlığa saygı uyandırır. Bırakın canlıları, cansız varlıkları bile ruh
taşıyan bir canlı kadar sever ve değer verir (Kuran:24. Nur/41). Varlık; Allah’ın esma ve
sıfatlarını yansıtan bir aynadır. Her varlık Allah’ın büyüklüğünün küçük işaretleriyle süslenmiştir. Varlık insana sadece yararlanması için değil aynı zamanda bir anlam yüklemesi,
sanatı takdir etmesi, Yaratıcının esma ve sıfatlarını keşfetmesi içindir. Varlık ve ilişkileri;
Allah’ın iradesi, muradı, tecellileri, güzelliği, sanatı, temaşa ve aktarımdır. Varlıktaki en
küçük hareket ve değişim bizzat Allah’ın müdahalesi iledir. Allah esma ve sıfatlarıyla varlıkla ilişkisini canlı-hayy bir şekilde sürdürür. Allah’ın izni ve bilgisi olmadan kuru bir
yaprak bile yere düşmez, tohum çatlamaz, rüzgâr esmez. Bunlar da bir estetik ve düzen
içerisinde gerçekleşir. Allah’ın bal arısına, göklere ve yeryüzüne vahyetmesi, bunların okunaklı olduklarını gösterir. Vahiy insan içindir. Vahyi okumak insana özgü bir özelliktir.
f-İnsan varlıkla öğrenir, varlık öğreticidir; Varlık insana öncelikle Rabbini öğreten
işaretler ve ayetlerdir. Ondan öğreneceği çok şey vardır. Aslında insan varlık dışında ne
bilebilir ki? Allah evrendeki neden-sonuç ilişkisini biz insanlar için yaratmıştır. Varlık
çevresi insanlar için bitimsiz soru, merak ve öğrenme ortamları barındırır.  Doğa sayısız
yasaları ve ilişkileri ile bizi büyüler kendine çeker. Aşağı yukarı içeri dışarı tüm yönlerde
sonsuz ayrıntıya yönelerek ne varlığı ne de varlıkla ilgili bilgileri bitiremeyiz. Her şeyi
bildiğimiz sandığımız bir noktada yeni bir soruyla başa dönebiliriz (Hegel, 1997, s. 25).
g-Varlıktan dolayı şükretmelidir; Bütün varlık insan için nimettir (Kuran: 16. Nahl/18;
45.Casiye/13; 14. İbrahim/34). Nimetler; insanın pratik olarak yararlandığı tüm canlı ve
cansız varlıklardır. Kimi ile beslenir, kimi ile barınır kimi ile estetik bir haz duyar (Kuran:
2. Bakara/29; 14. İbrahim/32). Nimet insana şükür gerektirir. Varlık şükürsüz ve kanaatsız
korunamaz. İnsan bütün ihtiyaçlarını Allah’ın yarattığı evrenden karşılamaktadır. İnsan
Allah’ın lutfettiği üzerindeki nimetleri saymaya kalksa saymakla bitiremez (Kuran:14.
İbrahim/34). O insana nimet olarak isteyebileceği her şeyden vermiş; insan için göğü
tavan yeryüzünü beşik kılmıştır. Ancak nimetlerin tamamı insana ait değildir. Sonradan
gelecek nesillerin ve diğer canlıların da hakları vardır. İnsanın görevi tahrip değil; şükür
ve ıslahtır (Temel, 1992, s. 70).
h-Yaratılan ve hizmetinize verilen varlıklara değil Yaratana tapınmalıdır; Allah insanı eşyanın mahkumu değil hakimi ve yöneticisi olarak yaratmıştır (Yıldırım, 2004, s. 61).
Varlık Allah’a ibadet ederken, ona secde ederken, onu tesbih ve tenzih ederken insan nasıl
olur da kendisi gibi kullara tapınır? (Kuran:16. Nahl/48; 41. Fussilet/37; 13. Ra’d/15)
Varlık insana himetçi iken nasıl olur da insan hizmetçiye kul-köle olabilir?
ı-Varlık Korunmuştur; Allah varlıkları şeytantan ve kötülüklerden, zavalden, yokulup
gitmekten korumuştur (Kuran:37.Saffat/7). Allah “Kayyum” sıfatı ile ayakta olan ne varsa ayakta tutmakta, nefes alan ne varsa nefes ona vermekte, hareket eden ne varsa onun
hareketini yönetmektedir. Hiçbir canlı yoktur ki, Allah onu alnından yakalamış olmasın
(Kuran:11. Hud/56). Her varlık değişim halinde ve fanidir. Yalnız sonsuz olan Allah’tır.
Zamanı okuma
Zaman düşünen bütün insanları kendisine çekmiştir. Birçok düşünür zamanla insan
arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmıştır. Doğru zaman algısı insanın benliğini, kişiliğini
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ve dünya görüşünü oluşturmasında en etkin bir yoldur. Zamanı doğru algılamayanlar onu
doğru yaşayamazlar. Zamanı doğru algılayabilmek için zamanın ayetlerini okumak gerekir. İnsan zamanla anlam kazanır. Zaman aynasında kendisini görmedikçe insan kendisini
iyi değerlendiremez. “İnsan, adı anılmaya değer bir şey olana kadar, üzerinden uzun bir
süre geçmedi mi?” (Kuran:76. İnsan/1)

Zaman; bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakittir. Ay ve güneş gibi gök cisimlerinin hareketlerini dikkate alan bir tanıma göre de;
olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak
kullanan sanal bir kavramdır (TDK).

Felsefi olarak bakıldığında zaman çok derin bir konudur. Edebi çalışmalarda da en
fazla üzerinde durulan konulardan biri zaman olmuştur. Vahiy açısından bakıldığında da
salih amel zaman, olay ve kişi üçgeninde üretilen bir değerdir. Orada her şey bir defa
yaşanır. Zamana sadece bir defa tanıklık yapılır. Olaylar birbirine benzese de hepsi özeldir. Kişiler ise zaman ve olaylara etkin olarak katılan onları yönlendiren sorumlu elemanlardır. Vahyin zamana dikkat çektiği yönler her insanın ilgisini çekecek niteliktedir.
Bu anlamda Allah insandan zamanı okumasını istemektedir. Allah dışında her varlığın
zamandaki değeri faniliktir. Zamanın farkında olmak bilinç işidir. Zaman, ğaybın açığa
çıkması görünmesidir.   
Zamanın dışına çıkmak varlık için mümkün değildir. Canlıların ise zaman karşısında
daha özel bir durumu vardır. Bu durum insanın zamanda işgal ettiği yeri görmesi ile
ilgilidir. Zaman karşısında varlık bilinci taşıyan, kendisini zaman aynasında görüp değerlendirebilen yalnızca insandır.

Allah için zaman yoktur; ebed ve ezel vardır. Diğer varlıklar ise kendi sistemlerinin
ait olduğu zamana bağlıdırlar. Zamanın sahibi ve yöneticisi Allah’tır. Zaman kime ne
kadar takdir edilecekse O eder. Ecelleri tayin eden O’dur (Kuran:10.Yunus/49). Zamanı elinde tutmak gerçek bir ilahın özelliğidir. Zamana hükmetmek yalnızca Allah’ın bir
özelliğidir. Kuran, zamanın arkasındaki gerçek Fail’e işaret eder. Kuran’da zamana ve
zamanla ilişkili olan gök cisimleri üzerine ve zamanın bölümlerine yemin edilerek insanın zamanı düşünmesine aracılık yapılır (Kuran:103. Asr /1/3). Güneş ya da ay zamanın
varlık nedenleri değildir. Onlar sadece bizim gök saatlerimizdir. İnsandan insana, insandan Allah’a uzanan zaman algıları gibi her varlığın zaman algısı farklıdır. Allah için her
zaman şimdidir. Dün ve yarın bize göre kavramlardır (Kuran: 22.Hacc/47; 70. Mearic/4;
32.Secde/5).

İnsanın varlık sahnesine çıkışı, annesinden önceki hayatı, anne karnında geçirdiği hayatı, kendisini bilmeden yaşadığı bebeklik yılları, erken çocukluk, gençlik, yetişkinlik
ve yaşlılık dönemleri, mezardaki yaşamı, yeniden diriliş ve ebedi hayat zamanda insanın
yaşam evrelerini oluşturur. Kuran bu evrelerin her birini insanın okuması için zamana
serpiştirilmiş ayetler olarak kabul eder (Kuran: 30. Rum/54). Zamanda var olma ve yaşamanın Allah’ın bir lütfu olduğuna işaret eder. İnsanın dünya hayatı bir tanışma faslı
kadar çok kısadır ve çabuk geçmektedir (Kuran:10.Yunus/45). İnsan zamanı okuyuşunda

80 / Dr. Ömer DEMİR

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

kendi geçmişini, yaşadığı olumlu-olumsuz, acı-talı günleri, düşüp-kalktığı günleri, zamanın üzerindeki akışını, birlikte yaşadığı insanların hayattan çekilişlerini, yeni gelenleri,
hemen gidenleri, gelip de gidemeyenleri zaman içinde okur (Kuran: 3.Ali İmran/185).

Dünyaya gelen her varlık Allah’a dönüş yolundadır. Doğar doğmaz dönüş başlamış
ve devam etmektedir. İnsan zaman içinde makam kazanır, mekân değiştirir. Ruhlar âlemi,
anne rahmi, yeryüzü, mezar, mahşer insanın zaman içinde uğrayıp geçeceği cennet ve
cehennem ise yerleşip kalacağı mekânlardır.

Allah insanları yaptıklarına karşı hemen cezalandırmaz; hayat ve ölüm arasındaki süreç “belirlenmiş bir ecel” olarak işletilir. Ecel “erze li’l ömre” “ömrün en düşkün çağı
olan ileri yaşlılığa” kadar uzatılabilir (Kuran:16. Nahl/70). İnsan için ecel hep yanında
taşıdığı geriye çalışıp duran kurulu saatli bir bomba gibidir. Ecel bazan mühlete çevrilir.
Ceza gerektiren bir durumda ceza ertelenince mühlet durumu oluşur (Kuran:35. Fatır/45).
Acaba insan ecelini mi, yoksa mühletini mi yaşamaktadır? bilemez. İnsan iki çeşit geleceği vardır. Allah’ın takdiri, ölüm ve ahiret yaşamı insanın kesin geleceğidir. Muhtemel
gelecek ise dünya yaşamında insanın planladığı gelecektir. Akıllı insan öncelikle kesin
geleceğe hazırlanır. Geçmişini tevbe ile temizler, anın vacibini salih amelleri ile yaşar,
geleceğini planlarken Allah’ın takdirine teslimiyet gösterir.
Zaman Allah’tan başka her şeyi değiştirir.(Kuran: 28. Kasas/88) Ölümsüz olan yalnızca Allah’tır. Varlık için değişim kaçınılmaz. Ölüm bile değişimi durduramaz. “Biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz (Kuran:50. Kaf/4).” Zaman hızla
akar, zamandan kimse dışarı çıkamaz. Sırtını dönse de gözlerini kapasa da görmezden
gelse de zaman akıp gitmektedir. Zaman sahibine akmaktadır (Kuran:13. Ra’d /2).

Zamanı okumak ölümde zirve yapar. İnsanın kendi ölümünü okuması zamanın en can
alıcı bölümünü oluşturur.  İnsan için gelecek, “peki ya sonra” sorusuyla ilerletildiğinde
sonuçta karşılanacak şey ölümden başka bir şey değildir. Bir insan için zamanı okumak
ölümü okumakla eş anlamlıdır. Zamanın asaleti ve hayatın anlamı ölümde gizlidir. Ölüm
insana niçin yaşaması gerektiğini fısıldar. İnsanın ölümlü ve fani olması dünya hayatında
kaçınılmaz bir gerçektir. Bütün olarak düşünüldüğünde insanın zamanda çok büyük bir
yer işgal etmediği görülür.

Her insan için en yakın gelecek ölüm ve ahrettir. Bu gerçeğin üstü insanlar tarafından
örtülmeye çalışılır. Kuran ahiret hayatının tamamen ihmal edildiği dünya hayatının tek
tercih olduğu (Kuran:18. Kehf/28) durumların yanlışlığını dile getirerek ahiretin unutulmamasını tavsiye eder (Kuran:87. A’la /16/17). Dünya ve ahretin karışlaştırılarak okunmasını ister. Dünya hayatı, oyun, eğlence, övünme, mal ve evlatta çokluk (Kuran:57.
Hadid/20) olarak nitelendirilerek dünya hayatının geçiciliğine dikkat çekilir. Kuran’da
dünya hayatı oyun ve eğlence, kısa bir geçimlik (“leibün” “lehvün” “meta’ün”) ahiret
ise hayırlı ve sonsuz “hayrün ve ebka: daha hayırlı ve sonsuz”  olarak tanımlanır. Ahiret
inancı zamanı daha önemli hale getirir. İnsanın yaptıkları boşa gitmeyecek, sonsuz yaşamda gönderdiklerini kendisine azık olacaktır. Ahiret hayatı açısından bakıldığında dünya
hayatındaki zaman, cennet veya cehenneme akan bir nehir gibidir. Dünya ve ahretin karşı
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karşıya getirilmesi doğru değildir. Asıl birbirine karşıt olanlar; iman-küfür, helal-haram,
salih olan ve olmayan, yanlış-doğru, yararlı -zararlı, iyi ve kötüdür.   Zamanın ayetleri
olan gece-gündüz, sabah-akşam insana her gün uğrar. İnsanın kendisine verdiklerini alır
gider. Zamanı gelince de insanı verdiklerinin yanına götürür. İyi bir okuyuşta görülür ki,
zamanın ayetleri insanın zamana teslim ettikleridir. Kuran’da kalıcı olarak zamana bırakılanların, iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye olduğu belirtilir (103.Asr/3).
Sonuç

Kuran insandan bilinçli yaşamasını, ilahi bilgiyi kalbinde duyumsamasını, öğrendiklerini içselleştirmesini, olay ve olgulara duyarlı olmasını, paylaştığı şeylere bilinçli katılmasını, kendisine, insanlara, çevresine değer vermesini istemektedir. Bunun yolu olarak
da insanın duyu organlarını etkin kullanmasını aklını işlevsel durumda tutmasının gereği
üzerinde durmaktadır. Kuran, insanı kuşatan varlık çevresini afak ayetleri olarak, kalp ve
gönül dünyasını ise enfüs ayetleri olarak tanımlamaktadır (41.Fussilet/53). Ayetlerle kuşatılmış insanın nasıl anlamlı bir dünyada yaşadığını keşfetmesi ve varlığa karşı bilinçli
tepkilerde bulunması ancak ayet okuryazarlığı ile mümkündür. Kuran kendisine öğrenci
olan her insanın öğrenme seviyesini ayet okuryazarlığına yükseltmeyi amaçlamıştır. Ayet
okuryazarlığı yaşam boyu sürdürülecek bir etkinliktir. Her gün okunacak ayetlerle gelir,
her giden gün arkasında okunacak çok şey bırakır. Ayet okuryazarlığı ile “Rabbinin adı
ile oku” ayeti her bakılana, her görülene, her hissedilene yeniden iner. Ayetlerin Sahibi
ayetlerini düşünen zihinlere, arayışta olanlara, hiralara çıkanlara, varlık acısı çekenlere,
secde ile inabe edip yönelenlere, avuç açanlara, gönlünü yumuşatıp damıtanlara, kendinde hayır olanlara kısaca hak edene indirir. Kur’an, insanın ayet okuryazarı olabilmesi için
imanı, ilmi, işitmeyi, görmeyi, teslimiyeti, sabrı, takvayı, derin düşünmeyi, tezekkürü,
tefekkürü, tedebbürü, anlayış ve kavrayışı,  nimetleri fark edip şükretmeyi, Allah’a umutla bağlanmayı ve azabından korkmayı şart koşar. Kalbinde eğrilik ve hastalık, gözlerinde
perde, kulaklarında ağırlık olan engelliler, cahiller, gafiller, müstağniler ve uyurgezerler
için ayet körlüğünden başka bir nasip yoktur.

Bütün ayetler inansın veya inanmasın tüm insanlar için nesnel bir yapıdadır. Çünkü
ayetler insan aklından, gözünden ve gönlünden kaçmayacak şekilde apaçıktır. İnsanın yüzünü çevirdiği, aklını yönelttiği, gönlünü akıttığı her yerdedir. Ayetlerin tarafsız ve önyargısız okuması insanı imana ulaştırması beklenir. İmandan sonra da yaşam boyu sürecek
olan okumalar imanın canlı kalmasını sağlar. Bu okumalar tüm varlığa serpiştirilmiş, her
zaman rahatça erişilebilecek, hiçbir şartı ve engeli olmayan her yerde erişilmesi mümkün
ve kolayca okunabilecek salih amel kaynaklarıdır. Okumaların hepsi ibadetler gibi aslında insanın sorumluluklarını ve görevini hatırlatan birer zikirdir. Bu okuyuşlardan sonra
inanan insanın girdiği her ilişki hikmet, her adımı edep olabilir. Ayet okumaları insanı
sevgiye, merhamete, barışa ve insanlığa katkıya ileten duygu ve düşüncelerin üretilmesini
ve gelişmesini sağlar. Okumanın kendisi en büyük salih amel olmakla birlikte başka salih amellerin gerçekleşmesine de aracılık yapar. Bu okuyuşlar biraz daha insan olmanın,
Rabbini tanımanın, olgunlaşmanın adımlarını oluşturur. Ruhsal gelişimini zenginleştire-
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rek hayatı daha anlamlı bir şekilde yaşamaya katkı sağlar. İnsanın kendi iç dünyasında ve
varlıkların olay ve oluşların arkasındaki gizli elin, yüce kudretin, sonsuz ilmin, sınırsız
iradenin, derin hikmetin görülmesi; varlık ve olayda parlayan göz kamaştırıcı güzelliğin
fark edilmesi, müminin imanını, hayret ve hayranlığa yükseltir. Alıcıya bağlı olarak Allah
da vereceklerini kullarından esirgemez.
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CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRKİYE’SİNDEKİ GAZETE VE
DERGİLERDE YAYINLANAN SANAT VE SANAT TARİHİ YAZI
/MAKALELERİNDE FİKRİ YAPI
Mehmet NUHOĞLU (*)
Öz

Cumhuriyet’ten önceki Türkiye’nin bu dönemi, sadece sanat tarihine değil, yeni bir
devlet ve millet inşa ederken tarihe, edebiyata, topluma muhakkak bir kaynaklık etmiştir.
Bu kaynaklık ister olumlu ister olumsuz olsun sanat tarihimizin şekillenmesinde, belgelenmesinde, bir Türk sanat tarihi veya felsefesi kavramını temellendirmiştir. Sanat tarihi
kavramı bize Avrupa üzerinden gelmiştir. Sanat ve sanat tarihi kavramlarına yüklenen
anlam, terminoloji, sanat felsefesinin gelişmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. Sanat ve sanat tarihi felsefesi yazılarının çoğunda “sanat sanat içindir” görüşü hâkim olsa
da özellikle II. Meşrutiyetten sonra bilhassa mimari ile ilgili yazılarda Türk sanatı fikri
öne çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Türk Sanatı, sanat felsefesi, sanat terminolojisi

Newspapers and Journals Published Before the Turkish Republic Intellectual
Structure of Art and Art History in Writings and Articles
Abstract

Turkey are in this period, while building a new state and nation, not only the history
of art, but also history, literature, society certainly has a source. Whether these sources
prepare the ground for positive or negative, to the formation of the ours art history,
documenting, the concept of a Turkish art history or philosophy. The concept of art
history came to us from Europe. Meaning attributed to the concept of art and art history,
terminology, has been very useful for the development of the philosophy of art. Most
of the philosophy of art and art history writings of “art for art”, though the dominant
opinion, especially writings on architecture, especially the idea of the Turkish art came to
the fore, during in the Constitutional Monarchy II.
Keywords: Arts, Turkish art, philosophy of art, art terminology
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Giriş
Bu çalışmada cumhuriyet öncesi Türkiye’sinde yayınlanan gazete ve dergilerin ihtiva
ettikleri sanat ve sanat tarihi yazı/makaleleri ele alındı. Dönemin gazete ve dergileri taranarak araştırma konusu ile ilgili yazı/makaleler derlenerek içerikleri sanat kelimesine
yüklenen anlam, tercüme edilmiş olanlar, terimsel kullanım, ele alınan konular kapsamında değerlendirildi. Amaç dönemin basınında sanat ve sanat tarihi açısından ne gibi
fikri bir yaklaşımın olduğunu ortaya koymaktır. Bu döneme ait daha önceki çalışmalar
çoğunlukla atıf şeklinde ancak ayrıntıya girmeyen çalışmalardı. Örneğin II. Meşrutiyet
ile beraber Türkçülük fikri bu alandaki yazılara da yansımıştır denilir ancak çok az yazıda
bunlara kaynak gösterilerek yer verilmiştir.
Bu dönemin kitaplar dışında gazete ve dergilerinde yayınlanan sanat ve sanat tarihi
yazılarını değerlendirmemizin bir başka sebebi de gazete ve dergilerin göreceli de olsa
daha geniş kitleler tarafından okunmuş olmasıdır. O zaman ki dönemlerde kıraathanelerin
varlığı, okunan gazete ve dergilerin başkalarının da okunması için belli yerlere bırakılması bu yazıların kitaplara göre daha fazla kitleye ulaştığını ileri sürmede bir delildir.
Dönem olarak 1893 ile 1922 sonlarına kadar 18 dergi/gazetede yayınlanan kimi devam niteliğinde 42 makale/yazı ele alındı. Yazı/makalelerin yayınlandığı dönemde soyadı
bulunmadığı için yazarların iki adı beraber kullanılmıştır.
Sanat Kelimesine Yüklenen Anlam ve Terimsel Kullanım
İncelenen dönemin yazı ve makalelerindeki sanat kelimesine gerek terminolojik gerekse yüklenen anlam bakımından duruluk yoktur. Bu kelime, farklı anlamlar yüklenmiş
bir şekilde karşımıza çıkar. Henüz şeffaflaşmamış, zamanla oturaklaşıp bilimsel bir terim
haline gelmiştir. Yine bizim bugün kullandığımız anlamıyla o dönemde sınaat, sınaî terimleri de sanatla ilgilidir.
Bu dönem yazılarının bir kısmı tercüme yazılarıdır. Aslında siyasi tarih alanındaki
yazılı geleneğimiz oldukça kuvvetli olmasına rağmen sanat tarihi alanındaki yazılı geleneğimiz pek kuvvetli değildir. Zaten tarih biliminin alt dallarından biri olan sanat tarihi
kavramı bize Avrupa’dan gelmiştir ve bu tarih Avrupa’da da sonradan temellendirilmiştir.
Tercüme yazılarıyla Avrupa özellikle de Fransa’da sanatın ve sanat tarihini üzerinde yapılan tartışmaları bize aktarıldığı gibi bu fikri tartışmaların dünya gündemini takipte olumlu
rol oynamıştır. İncelenen dönemin Türkiye’sindeki yazarların bu tür felsefi yaklaşımları içine alan daha esaslı fikir üretilmesini sağlayan yazıları azdır. Bunda belki Osmanlı
Devleti’nin o dönemde içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin etkisi olduğu kadar sanat ve
sanat tarihi kavramlarının dönemin Türkiye’si için de yeni olmasının etkisi vardır.
Tercüme edilen makale/yazılarda sanat tarihinin terminolojisi Türkiye’ye taşınmıştır.
Yeni gelen bu kavramların bizdeki karşılıklarının bulunması ve kavramların yerli yerine
oturması çeviri yazılarının oldukça önemli katkısı olmuştur.
Gülhane Askeri Rüştiyesi Lisan Muallimi Ahmet Bey’in MAARİF Dergisi’nde kaleme aldığı Mimar Sinan (Şubat 1308 (Rumi), s. 70-71) adlı makalesinde mermer üzerindeki işlemeleri “arabesk” olarak nitelemektedir.
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Nureddin Ferruh, SERVET-İ FÜNUN Dergisindeki Sanatın Mevzu-u Gayesi (7 Mart
1312 (Rumi), s. 24-26) adlı makalesinde sanatı, daha çok edebi-felsefi yönlerden fikri tartışmalar içinde irdeler. Tenkit, realizm, idealizm, amprizm gibi edebi ve felsefi akımların
edebiyattaki yansımalarını ele alır. Sanatkârın kendini ifade etmesi ve sanat açısından
ifade ettiği anlam yönlerinden ele alır.

H. Ayni tarafından MEKTEB adlı dergide yayınlanan Sanat-ı Mülahaza-i Umumiye
(Nisan 1312 (Rumi), s. 504-507 ) adlı yazıda art karşılığı sanat, esthetique karşılığı fenn-i
bedii terimleri kullanılmıştır. Yine aynı makalede Latince ars ve Almanca kurs kelimelerini sanat karşılığı kullanır.

Rıza Tevfik’in MALUMAT Gazetesi’nde yayınlanan Sanat ile Fennin Münasebeti
Hakkında (Ağustos 1312 (Rumi), s. 51-52) adlı ve Nureddin Ferruh Bey’e cevaben yazdığı makalesinde, sanatı, estetik meselesi ile fen münasebeti açısından ele alır. Nureddin
Ferruh Bey’in eksikliği üzerinde durur. Yazı, fenni olmayan bir estetik eleştirisidir ve
sanat eserinin insanı duygulandıran “psikolojik estetik” yönünün olması gerektiğini vurgular.

H. Ayni’nin MEKTEB Dergisi’nde yayınlanan Sanat-ı Mülahaza-i Umumiye (Nisan
1312 (Rumi), s. 504-507) adlı yazısında sanat kelimesine hem suret hem de maharet anlamı yükler. Bu anlamları Litre ve Joubert adlı yazarlara dayandırır. Sanatı şiir, musiki,
mimarlık, hakkaklık, resim olmak üzere beş gruba ayırır. Bu makalede sanat günümüzdeki anlamıyla ve terim olarak yerli yerinde kullanılır.

Saffet Suad SERVET-İ FÜNUN Dergisi’ndeki Mimarlık Sanat-ı Nefisesi (Haziran
1318 (Rumi), s. 202-205) adlı, bir binanın estetik açıdan güzel sayılabilmesi için taşıması gerekli özelliklerini ele aldığı makalesinde sanat kavramını “güzel sanatlar” içinde
değerlendirir.
Yazarı belirtilmeyen SERVET-İ FÜNUN Dergisi’nin Sanat-ı Tezyin adlı, insanların ve
özellikle eski çağlardan beri kadınların süslenmesinin ele alındığı makalede, sanat kelimesi “insanların süslenmesi, makyaj, kuşam” anlamları verilerek kullanılmıştır.

Ahmet İhsan Tokgöz’ün SERVET-İ FÜNÜN Dergisi’ndeki Fenn-i Mimari ve Âsâr-ı
Cesime-i Mimariye (Kanunusani 1322 (Rumi), s. 244-247) adlı tercüme makalesinde
sanat kavramı, mimarlık sanatı açısından ele alınmış ve döneminde inşaatta yeni yeni
kullanıma başlanmış olan çeliğin sanat sayılıp sayılamayacağı ya da sanat olup olmadığı
tartışmasını gündeme getirmiştir. Ahmet İhsan bu makaleyi kaynağını belirtmediği Revoblo adlı yabancı bir dergiden tercüme etmiştir.
Köprülüzade (Mehmet Fuat Köprülü), Behçet Kemal Bey’e bir cevap olarak yazdığı ve SERVET-İ FÜNUN Dergisinde üç kere tefrika halinde yayınladığı Sanat ve Taklit
Meselesi (Kanunuevvel 1325, 11 Şubat 1325, 11 Mart 1326 (Rumi), s.136-139, 228-235,
295-300) adlı makalesinde sanat kavramını edebi sanatlar ve akımlar açısından ele alır.
Burada, kavramı sanat felsefesi açısından değerlendirip bir eserin (ister edebi olsun ister
başka bir sanat eseri olsun) “sanat eseri” sayılabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerektiğini dile getirir.
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Abdülfeyyaz Tevfik, MÜLKİYE Dergisi’nde yayınladığı Sanat-ı Talim ve Terbiye (Eylül 1326 (Rumi), s. 22-25) adlı makalesinde eğitim pedagojisini “terbiye sanatı” olarak
değerlendirir.

Kemal Derviş’e ait SERVET-İ FÜNUN Dergisi’nde yayınlanan Sanat ve İlim (Kanunuevvel 1326 (Rumi), s. 105-107) adlı Remi de Gormon’dan tercüme ettiği makalede,
sanat ile bilimin konuları bakımından birbiriyle yakınlık ve zıtlık açısından değerlendirilmesi yapılır. Burada sanat daha çok felsefi açıdan değerlendirilir ve sanatın kaynağı
olarak hissiyat ve hissiyattan ortaya çıkan şeyler anlamı yüklenir.
Ahmet İhsan Tokgöz’ün SERVET-İ FÜNUN Dergisi’nde yayınladığı Sanat ve Hüsn
(Kanun-u Sani 1327 (Rumi), s. 220-224) adlı makalesi, sanat felsefesi hakkındadır. Sanatın estetik bir değer olduğunu, hüsn ise “sanatın en önemli yönü” olduğu fikri işlenmiştir.
Yazar makalesinde estetik karşılığı hikmet-i bedayi kavramını kullanır. Makalenin genelinde güzellik ve hüsn, harici objektif, şahsi sübjektif, terimlerini ve fikirlerini işler.

Bursalı Mehmet Tahir Bin Rıfat’a ait SEBİLÜRREŞAD Dergisi’ndeki Sanat-ı Hatt
(Nisan 1328 (Rumi), s. 184-185) adlı makalesinde hat sanatının korunması gerektiğini
dile getirir. Aynı zamanda da hat sanatının terminolojik kavramlarını kullanır.

Müze Müdürü (Arkeoloji Müzesi) Halil Edhem Bey’in ŞEHBAL Dergisi’nde yayınlanan Sinan Paşa Köşkü (Eylül 1328 (Rumi), s. 224-225) adlı makalede sanat kavramı,
yazarın kendisinin de sanat tarihçisi olması hasebiyle sanat tarihi için terminolojik kavram olarak kullanılmıştır. Halil Edhem Bey’in terminolojik kullanımı daha sonraki makalelerinde de devam etmiştir.

Mehmet Sedat BÜYÜK DUYGU Dergisi’nde kaleme aldığı Sanat ve Bizdeki Mevkii
(Mart 1329 (Rumi), s. 26-28) adlı makalede sanat ile ehli hirfetin üretimini yani zanaatı
birbirinden ayırır. Sanatın insanda hissi etkiler bırakmak için yapılan eserler olduğunu
ifade eder.

Ahmet Rüştü DONANMA Dergisi’nde yazdığı Sanatın Bir Tarifi ve Tarihçesi (Temmuz 1329 (Rumi), s. 783-786) adlı makalesinde sanatı zevk ve menfaat temin etmek
maksadıyla icra edilen bir ameliye-i zihniye ve zekaiye olduğunu belirtir ve buradan yola
çıkarak sanayi-i müfide ve sanayi-i nefise kavramlarını ele alır. Birincisini zanaat, diğerini sanat tarihi için terminolojik bir kavram bağlamında ele alır. Sanat denilince bu ikinci
anlamının kastedildiğini belirtir.
A. Şükrü MEKTEB MÜZESİ Dergisi’nde çıkan Sanat Nasıl Terakki Eder (Teşrinievvel 1329 (Rumi), s. 283-285) adlı yazısında sanat kelimesini el emeğiyle işlenen meslekler yani zanaat anlamında kullanır.

Yazarı belirtilmemiş yine MEKTEB MÜZESİ Dergisi’nde yayınlanan Sanat ve Ticaret
(Teşrinisani 1329 (Rumi), s. 311) adlı makalede sanat kelimesi yine zanaat anlamında
kullanılmıştır.

Halil Edhem Bey’in ŞEHBAL Dergisi’nde yayınladığı Âsâr-ı Atîka: Şark Minyatürleri
(Kanunuevvel 1329 (Rumi), s. 288-289) adlı bir başka makalesinde minyatürleri ele alır.
Burada minyatürü kadim bir İslam sanatı olarak niteler. Yazar makalesinde Avrupalıların
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kitap resimlerine minyatür dediklerini bizde bunun karşılığında musavver kelimesinin
kullanıldığını ancak bizim de minyatür kelimesini kullanabileceğimizi teklif eder ve bu
terimi kullanır.
Celal Nuri’nin MEKTEBLİ Dergisi’nde çıkan Sanat Hakkında Bir Mütalaa (Kanunuevvel 1329 (Rumi), s. 370-371) adlı yazısında sanat kavramı felsefi açıdan ele alınır ve
sanatın tabiatın taklidi olmadığı fikrini savunur.

Yazarı belirtilmemiş ve SEBİLÜRREŞAD Dergisi’nde yayınlanan, Fransız Figaro
Gazetesi’nden tercüme edilen Âsâr-ı Atîkadan Konya Karatay Medresesi (Yazarı belirtilmemiş, Nisan 1330 (Rumi), s. 167) adlı makalede medresenin mozaikleri sanat tarihi
açısından ele alınır. Yabancı bir kaynaktan alınan bu yazıda sanat bilimsel bir kavram
olarak karşımıza çıkar.

İstanbul Darülfünun’da hocalık da yapan, Tarih-i Sanat Müderrisi Vahid Bey’in DARÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI Dergisi’nde yayınlanan Sanat Nedir? Sanatın Bir Tarifi (İstanbul, 1332 (Rumi), s. 97-109) adlı aynı zamanda sanat tarihi
iye de ilgilenen Rus Genaral Jan Novikov’dan çevirdiği makalesinde sanatı, felsefi açıdan
ele alır. Sanatı “fikr-i beşerinin bir tecellisi ve hadise-i ruhiye” şeklinde tanımlar. Yazar
makalesinde esthetique karşılığı ilm-i hüsn, sculpture karşılığı naht, peinture karşılığı
nakış terimlerini kullanır.

İkinci Ana Mektebi Müdürü Emine Nazende Nuri’nin MUALLİM Dergisi’nde yayınlanan Sanatımızı Sevelim (Mayıs 1332 (Rumi), s. 138) adlı yazısında sanat kelimesini
zanaat anlamında kullanır.

Mimar Kemalettin’in YENİ MECMUA Dergisi’nde kaleme aldığı Türk Mimarisinde
Renge Verilen Ehemmiyet (Ağustos 1917, s. 129-133) adlı makalesinde Türk sanatındaki
tuğla ve çini sanatını ele alır. Yazarın mimar olması sanat kelimesini terminolojik bir
kavram olarak kullandığını gösterir.

Süleyman Şevket’in EDEBİYAT-I UMUMİYE MECMUASI Dergisi’nde yazdığı Sanat
ve Hayat Arasında (Kanunusani 1918, s. 404-408) adlı makalesinde eski medeniyetlerin
sanatlarını, edebiyat özellikle şiir ve mimari ile diğer sanatlar arasındaki ilişkiyi inceler.
Bu makalede sanat, bilimsel bir kavram olarak kullanılır.

Vahid Bey’in YENİ MECMUA Dergisi’ndeki Sanat-ı Nakş ve Te’bid-i Mefahir (Teşrinievvel 1918, s. 44-46) adlı yazısında sanatı bir toplumsal araç ya da toplumsal bir eğitim
değeri olarak görür ve Çanakkale zaferinin sadece edebi değil, levhalarda (tuvallerde) da
yaşatılması gerektiğini ifade ettikten sonra, sanatın siyasi ve felsefi bütün tartışmaların
üzerinde yer aldığını, insanları belli bir amaç doğrultusunda bir araya getirip mesajını
kabul ettirdiğini dile getirmektedir.

Halil Edhem Bey’in ŞEHBAL Dergisi’nde kaleme aldığı Âsâr-ı Atîka-i Milliyemiz Nasıl Mahvoluyor? (Mart 1327 (Rumi), s. 226-228) adlı makalesinde Selçuklu ve Osmanlı
eserlerinin tahrip olmasını ele alırken bilimsel bir sanat tarihi terminolojisini kullanır. Bu
makalede milli bir sanat tarihi anlayışı vardır.
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Mimar Mazhar’a ait DERGAH Dergisi’nde çıkan İstanbul’un İmarı ve Eski Eserleri
Muhafaza (Haziran 1337 (Rumi), s. 60-62) adlı makalede eski eserlerimizin korunması
için alınması gereken tedbirler üzerinde dururken sanat tarihi terminolojisini kullanır.

Mimar Semih Rüstem’in Macar Mimar Kuşkoray’dan tercüme ettiği, DERGAH
Dergisi’nde yayınladığı Mimari: Osmanlı Türklerinin Camii (Haziran 1337 (Rumi), s.
74-76) adlı makalesinde Türk mimarisinden ve Türk sanatından söz eder. Makalenin içeriğinde sanat ve sanat tarihi bilimsel bir kavram olarak kullanılır.

Namık İsmail’in DERGAH Dergisi’nde yazdığı Üç Mel’un ve Sanatkâr (Teşrinisani 1337 (Rumi), s. 21-22) adlı makalesinde Rönesans dönemi sanatçısı Bokatel ile
Cellini’nin eserleri üzerinde durur. Sanat kavramı burada bilimsel bir terminoloji olarak
kullanılmıştır.

Vahid Bey’in DARÜLFÜNUN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MECMUASI Dergisi’nde bir
dizi halinde yayınladığı Sanat, Metafizik, Felsefe, Hads, Felsefi Hads (Mart-Mayıs 1338
(Rumi), başlıkları altında yayınladığı makaleler oldukça kapsamlı ve geniştir. Sanatın ne
olduğu, kaynağı, felsefe, hads (sezgi), sanat eserlerinin özellikleri üzerinde durduğu bu
grup yazısında sanat felsefesi terminolojisi kullanır. Makaleler dipnotlarında belirtildiği
üzere Bergson ve Durrelshawer gibi sezgiselciliği savunan filozofların görüşleri doğrultusunda kaleme alınmıştır.
Ele Alınan Konular

Bu dönem yazı/makalelerinde sanatın ne olduğu, konusu, kaynağı, felsefesi, sanatçının eserini nasıl ortaya çıkardığı, nelerden etkilendiği ve sanat tarihi ele alınmıştır.

Gülhane Askeri Rüştiyesi Lisan Muallimi Ahmed Bey’in MAARİF Dergisi’nde yayınladığı Mimar Sinan ( Şubat 1308 (Rumi), s. 70-71) adlı yazısında, Mimar Sinan’ın
hayatı hakkında kısa bilgiler verir ve mimarlığının ne derece yüksek olduğunu anlatır.
Yazının genelinde Osmanlılık fikri vardır. Edirne Selimiye’yi sanat tarihi bakımından
anlatır. Mermerlerinin üzerindeki işlemeleri arabesk olarak niteler.

Nureddin Ferruh, Sanatın Mevzu-u Gayesi (Mart 1312 (Rumi), s. 24-26) adlı makalesinde sanattaki fikir tartışmalarını ele alır. Tenkit, realizm, idealizm, ampirizm vs yöntem
ve felsefelerin sanatla ilişkisi ve ilintisini belirterek sanatta taklit meselesine değinir. Bir
eserde mutlaka sanatkârın yorumu olması gerektiği savunup sanatçıların eserleriyle kendilerini ifade ettiklerini dile getirir.

H. Ayni, Sanat-ı Mülahaza-i Umumiye (Nisan 1312 (Rumi), s. 504-507 ) adlı makalesinde sanat kavramını hem suret hem de maharet (iş) anlamında kullanır. Sanatı beş
büyük gruba irca eder: şiir, musiki, mimarlık, hakkaklık, resim. Bunlardan özellikle üç
tanesi öne çıkarmakta (mimarlık, hakkaklık ve resim) ve sanat tarihi denilince bunların
akla geldiğini belirtmektedir. Makalesinde sanat tarihini inceler ve sanatın ve sanat tarihinin başlangıcını ilk insanlara kadar götürür. Bu fikrini mağara buluntuları ve resimlerinden örnekler vererek destekler. Sanat eğilimini insanın tabiatına bağlayıp bir mağara
buluntusu üzerine kabataslak bir şeyler yapan kişi ile Rafael ve Fidyas arasında sanat
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eğilimi tabiatı arasında bir fark görmemektedir. Sanat eserleri ile algı ve ihtiyaç meselesini irdeler.

Rıza Tevfik’in Nureddin Ferruh’a cevap için kaleme aldığı Sanat ile Fennin Münasebeti Hakkında (Ağustos 1312 (Rumi), s. 51-52) başlıklı makalesinde, estetik meselesi ile
fennin (pozitif bilimlerin) ilişkisi üzerinde durur. Nureddin Ferruh’un kendisi ile kaleme
aldığı yazısının eksikliklerini ortaya koyar. “En güzel eser insanı ağlatır, düşündürür. Niçin?” sorusuna cevap aramaktadır. Bu soruyu cevaplarken sanat eserinde bir yerden sonra
estetiğin durduğunu, psikolojik bir estetiğin başladığını savunur. Yazı, fenni olmayan estetik eleştirisidir.

Saffet Suad’ın Mimarlık Sanat-ı Nefisesi (Haziran 1318 (Rumi), s. 202-205) başlıklı
makalesinde mimariyi hayat-ı içtimaiye ve siyasiye yapıları (sivil), dini, askeri, su yapıları vs şeklinde gruplandırılır. Sanayi-i nefiseden sayılan mimarinin bir takım eşkâl-i
mücesseme(somut şekiller) ile güzellik fikrini hariçte hoş bir his tesiri oluşturduğunu, güzellik, rahatlık, metinlik bir binanın her cihetçe mükemmelliğini gösterdiğini belirtir. Bir
binanın estetik açıdan güzel sayılabilmesi için neleri taşıması gerektiğini ortaya koyar.
Taşıması gerekli özellikleri tezyinat, tenazur, ahenk ve tevafuk olarak sıralayıp açıklar.
İnsanoğlunun ilk mimari tecrübelerine değinir. Eski medeniyetlerin mimari birikimlerini
de bahsederek ilk mimari eserlerin mesken olduğunu, bunların coğrafya ve ekonomik
faaliyete göre şekillendiğinden bahseder.
Ahmet İhsan (Tokgöz) Fenn-i Mimari ve Âsâr-ı Cesime-i Mimariye (Kanunusani
1322 (Rumi), s. 244-247) adlı tercüme makalesinde sanatkârın kuvve-i fikir ve hayalinden bahseder. Güzel sanatların kaynağının insanın dehası olduğunu ifade eder. “Bugün
neden sanat değeri taşıyan binalar yapılmıyor?” sorusunu yönelterek sanat esereni ortaya
çıkaranın dış etkiler ve ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Genel eğilimin, şimdiki mimarların, sanat eserlerini ortaya koyacak ve mimari eserleri yaptıracak şekilde olmadığını,
mimaride de maddi menfaatin hissiyata üstün geldiğini, demirin inşaatta kullanılmasının
sanat olup olmadığını tartışır.

Köprülüzade (Mehmet Fuat Köprülü)’nin Behçet Kemal Bey’e cevaben yazdığı ve
üç kere tefrika edilen) Sanat ve Taklit Meselesi (31 Kanunuevvel 1325, 11 Şubat 1325,
11 Mart 1326 (Rumi), s. 136-139, 228-235, 295-300adlı yazısında, sanat ve edebiyatta
tabiatın taklit edilip edilemeyeceğini tartışır. Buradan yola çıkarak resim, heykeltıraşlık
ve şiirin ilkin tabiatı taklitle başladığını sonradan gelişip değiştiğini savunur. “edebiyat,
hayat-ı beşeriyenin fotoğrafını almaktır” fikrini eleştirerek tam taklide en iyi örnek olan
fotoğrafların, kalıp ile imal olunan heykellerin hiç bir vakit sanat eseri olamayacağını
ifade etmektedir. Sanatçının tabiatı taklit ederken esere yeni bir tarz ve yorum getirdiğini
ve sanat değerinin de bu olduğunu savunur.

Kemal Derviş Sanat ve İlim (Kanunuevvel 1326 (Rumi), s. 105-107) adlı tercüme
yazısında, sanat ve bilimin arasındaki zıtlığı ele alır. Zıtlığın kabul edilmesi gerektiğini,
bunun çok önemli olduğunu ancak bu durumda sanat ile bilimin sınırlarının belirlenebileceğini ifade etmektedir. Sanatın garaz ve menfaatten, şahsiyetten en az etkilendiğini ve bu
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suretle hayata yardım ettiğini, duyguların çocuğu olan sanatın, yine hissiyatın analığında
inkişaf edeceğini belirtmektedir.

İbnürrahmi Ali Tayyar’ın BEYANULHAK Gazetesi’nde kaleme aldığı Eski Bir Türk
Mezarı: Sarı Saltuk Gazi ( Ağustos 1327 (Rumi), s. 2242-2243) adlı yazısında Osmanlılık
ve Türklük fikri ön plana çıkmaktadır. Çanakkale yakınlarındaki Sarı Saltuk Gazi’nin mezarından ve civar halkın burada düzenlediği ihtifalden bahseder. Mezar taşının II. Mahmut
zamanında İsa Bey tarafından yaptırıldığı, Sarı Saltuk hem ismiyle, hem kahramanlığıyla
hem mezarıyla Türkün buradaki emsali olduğunu dile getirmektedir.

Ahmet İhsan Sanat ve Hüsn (Tokgöz), (Kanunusani 1327 (Rumi), s. 220-224) adlı
makalesinde, sanatın en önemli yönü olan “hüsn” yani güzellik üzerinde durmaktadır.
Hüsnün maddi ve manevi yönlerini, hüsn denilen şeyin harici veya dâhili olsun(ister dıştan ister içten olsun), estetik bir heyecandan başka bir şey olmadığını belirterek bütün
güzelliklerin “Ene” den yani “ben”den geldiğini dile getirmektedir. Bireyin bir eser ortaya koyuşunu ve dolaysıyla bu eserin çıkışı ile esasının sübjektif olmakla beraber objektif
yani harici ve diğerlerine tebliğ edici bir yönünün, bir “hüsn”ün olduğunu savunmaktadır.
Bursalı Mehmet Tahir bin Rıfat, Sanat-ı Hatt (Nisan 1328 (Rumi), s. 184-185) adlı yazısında, hat sanatı hakkında matbu ve gayri matbu kitaplar ile bunların yazarları hakkında
kısa bilgiler vermektedir. Bu sanatın Müze-i Osmanî çatısı altında eserlerin hem koruma
altına alınmasını hem de desteklenmesini ifade etmektedir.

Mehmed Ziya’nın ŞEHBAL Dergisi’ndeki Şimdiye Kadar Tedkik Olunmamış Bir
Şehzade Mezarı (Ağustos 1328 (Rumi), s. 194) adlı yazısında Ezine civarındaki ismi
bilinmeyen bir Osmanlı şehzadesine ait olduğu ileri sürülen mezarından ve Ezine’nin
kuruluşundan bahsedilir.

Müze Müdürü (İstanbul Arkeoloji Müzesi) Halil Edhem Bey’in kaleme aldığı Âsâr-ı
Atika-i Milliyemiz Nasıl Mahvoluyor? (Mart 1327 (Rumi), s. 226-228) başlıklı makalesi
bazı Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin kayıtsızlıktan, çalınmaktan, bakımsızlıktan tahrip
edimesini ele almaktadır. Bu makaledeki sanat eserlerinin işlenişinin fikrinde “milli mimari eserlerimiz” ilkesi vardır.

Halil Edhem Bey’in Sinan Paşa Köşkü (Eylül 1328 (Rumi), s. 224-225) adlı makalesinde köşkün inşası, kullanımı, tezyini ve tefrişi, sanat tarihi açısından önemi bazı tarihi
olaylarla beraber anlatılmaktadır. Köşkün Osmanlı mimarisindeki yerine değinerek günümüze gelemeyişine, şu an yerinin izbelik bir durumda bulunmasından yakınmaktadır.

Halil Edhem Bey Âsâr-ı Atika: Şark Minyatürleri (Kanunuevvel 1329 (Rumi), s. 288289) başlıklı bir başka makalesinde minyatürü ele almaktadır. Minyatürü kadim bir islam
sanatı olarak nitelemekte, Avrupalıların kitap resimlerine minyatür dediklerini bizim de
bu tabiri kabul edebileceğimizi belirtmektedir. Tüm İslam dünyasında var olan minyatürcülük öncelikle İranlıların sonra Türklerin mahareti altında geliştiğini anlatmaktadır.
Önemli İranlı ve Osmanlı/Türk minyatürcülerini ve eserlerini, Avrupa’ya giden veya ka-
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çırılan kitapları anlatır. Eskiden hem İran’da hem de bizde zenginlerin bu tür kitaplara
sahip çıktıklarını belirtip Evliya Çelebi’den bir minyatürlü eserin tahrip edilmesini konu
alan olayı nakleder.

Mehmed Sedat Sanat ve Bizdeki Mevkii (Mart 1329 (Rumi), s. 26-28) makalesinde
sanat ile zanaat arasında bir tartışma açmaktadır. Öncelikle hirfet (zanaat) ile sanatı bir
birinden ayırır. Sanatın insanı geçindirmek için yapılan faaliyetler olmadığını, insanın
hissi etkiler bırakmak için ortaya koyduğu eserlerin sanat eserleri olduğunu dile getirerek
mimarlığın önemini, milli kimlikteki yerini anlatmaktadır. Makalesinde milli bir sanat
ve milli sanat tarihi fikri vardır. Türk mimari tarzını Selçuklu ve Osmanlı diye iki gruba
ayırıp bunları tarihi süreç içinde oluşturdukları mimariyi Türk tarzı, tarz-ı milli, Osmanlı
Türkleri tarzı şeklinde irdeler.

Ahmet Rüştü Sanatın Bir Tarifi ve Tarihçesi (Teşrinievvel 1329 (Rumi), s. 283-285)
başlıklı makalesinde “sanat nedir?” sorusuna cevap arar. Sanatın zevk ve menfaat temin
etmek maksadıyla icra edilen zihni ve zekaî bir eylem olduğunu savunarak sanayi-i müfideyi (faydalı sanat) zanaata ve sanayi-i nefiseyi (güzel sanat) bizatihi sanat anlamında ele
almaktadır. Sanat denilince bu ikinci anlamının kastedildiğini belirtip sanatın menşei ile
güzellik hissi ve aşkı üzerinde durmaktadır.
Celal Nuri Sanat Hakkında Bir Mütalaa başlıklı(Kanunuevvel 1329 (Rumi), s. 370371) yazısında sanat ve tabiatı taklit meselesi üzerinde durmaktadır. Sanatın tabiatın taklidinden başka bir şey olduğunu savunmaktadır.

Sebilürreşad’da yazarı belirtilmeyen ve Fransız Figaro Gazetesi’nden tercüme edilen
Âsâr-ı Atîkadan Konya’da Karatay Medresesi (Nisan 1330 (Rumi), s. 167) adlı yazıda
Konya Karatay Medresesi’nin diğer bazı Selçuklu eserlerinin “mozaik” çinileri hakkında
bilgi verilmektedir. Konya’ya giden iki Fransız kardeşin, Mösyö Arnets ve Mösyö Habirrad(?) çalışmalar yaptıklarını ve bunları “Anestito(?)” Müzesi’ne takdim ettiklerini
belirtmektedir.
Vahid Bey, Sanat Nedir? Sanatın Bir Tarifi (İstanbul, 1332 (Rumi), s. 97-109) başlıklı tercüme makalesinde “sanat nedir?” sorusuna cevap arar. Eskilerin sanat tabiatın bir
temsili, bir taklididir tarifine karşı çıkar ve mimari, şiir, musiki ve raks gibi türlerin tabiatı
taklit etmediğini buna delil olarak gösterir. Sanatın beşerin fikri bir tecellisi ve ruhi bir
hadisesi olduğunu savunur. Sanat tarihinin yerini vurgularken, bir dönemin tarihi eserini
görmekle o dönemi anlatan bir kitabı okumanın aynı hissi vermediğini eseri görmenin
daha tesirli olduğunu ifade etmektedir.

Vahid Bey’in daha sonra yayınlanan Sanat-ı Nakş ve Te’bid-i Mefahir (Teşrinievvel
1918, s. 44-46) adlı yazısında sanatın eğitim fonksiyonu üzerinde durulmaktadır. Çanakkale zaferinin sadece edebi değil, levhalarda yani tuvallerde de yaşatılması gerektiğini,
amacın sanat eserleriyle olayı insanlara öğretmek olduğunu ifade etmektedir. Sanat bütün
siyasi ve felsefi tartışmaların üzerinde insanları bir araya getirip mesajını kabul ettirdiğini
dile getirmektedir.
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Mimar Kemalettin Türk Sanatında Renge Verilen Ehemmiyet (Ağustos 1917, s. 129133) başlıklı makalesinde tuğla ile çini sanatını ele almaktadır. Türk mimarlık mesleğinin renkli bir tezyin sanatı olmak üzere temayüz ettiğini, renklerin inşaatta kullanılan
muhtelif malzemelerin adeta tabii renklerinden çıktığını dile getirmektedir. Selçuklu ve
Osmanlı’yı beraber ele alıp her iki devletinin mimari ve sanat birikimini Türklük üzerine
kurgulamaktadır. Türk meslek-i mimarisinin çıktığı iklime ve o iklimin malzeme-i inşaiyesine göre reng-i mahsusu olduğunu (Tıpkı granitin Mısır, mermerin Yunan olması gibi),
“Milletini seven ve tarihine hürmet eden ve muhabbeti olan her Türk ve Müslümanın
elimizde kalan şu âsârı muhafaza için elinden geleni yapması gerektiğini” yazısı içinde
işlemektedir.
Süleyman Şevket Sanat ve Hayat Arasında (Kanunusani 1918, s. 404-408) adlı yazısında sanat ile edebiyat akımları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Ele aldığı konular
Eski Mısır, Yunan, Roma, Gotik, Rönesans mimarisi, ressamlar ve eserleri ile edebiyat ve
özellikle şiir ile mimari ve diğer sanatlar arasındaki ilişkiyi karşılaştırmaktadır. Edebiyat
ve sanat temayülleri arasındaki paralellikleri ortaya koymaktadır.

Mimar Mazhar’ın İstanbul’un İmarı ve Eski Eserleri Muhafaza (Haziran 1337 (Rumi),
s. 60-62) başlıklı makalesinde İstanbul’un imar edilirken eski eserlerinin mutlaka korunması gerektiğini vurgulanmaktadır. Türk milletinin mazideki yüksek ve parlak medeni
eserlerini bugünkü medeniyet âlemine gösteren ve şahit tutanın mimarisi olduğunu, eski
eserleri korumanın milliyet duygusundan kaynaklandığını dile getirerek İstanbul’daki
eski eserlerimizi korumada şehrin yeniden imarında dikkate almamız gereken bir ilke
olması gerektiğini, tahribatı önlemek için alternatifler sunmaktadır. Öyle ki isim vererek
bazı eserlerin yıktırılmasını eleştirir. “Tanzimat devrinde bir ibtizal ile memlekete giren
ve Avrupa taklit karığı Sultan Abdülaziz ve sultan Abdülhamit merhumlar zamanında da
bakımsızlık yüzünden öyle ilerlemiş ki Frenklerden aldıklarımız asıl olunacak kadar bize
hoş görünmeye başlamıştır.” Diyerek şimdiki Divanyolu’nun genişletilirken kimi eserlerin yıktırılmasını, tıraş ettirilmesini ve geri çekilmesini eleştirmektedir.

Mimar Semih Rüstem’in Mimari: Osmanlı Türklerinin Camii (Haziran 1337 (Rumi),
s. 74-76) tercüme makalesinde bazı sanat tarihçilerinin İstanbul’un fethiyle Türklerin bu
şehirde kendi sanatkâr kabiliyetini bina edecek temeli buluncaya kadar Osmanlı Türklerinin özel ve bağımsız bir sanatı olmadığını fikrini eleştirilir. Yazıda Osmanlı Türklerinin daha tarih sahnesinde müstakil bir millet olarak gözüktüğü anda bile Garbi Asya
sanatının en mühimi olan mimarinin dahi Türk’ün elinde olduğunu dile getirir. Arapların
çok ayaklı camilerini, İranlıların avlulu (harimli) camilerini anlatır, İran ve etrafındaki
kubbeli yapıların Turan halklarıyla başladığını ifade eder. Türk’ün medeni kabiliyetinin
inkâr edilmesine, bunun İranlılara verilmesine karşı çıkar. İran’ın, Turan’ın sevk ettiği
sermayeye ancak kendi zevkini ve maharetini ilave ettiğini çiniyi, halıyı Türk’ün icadı olduğunu, Avrupalıların Turanlıları kabul etmek istemediklerini dile getirir. Osmanlı
Türklerinin merkezi inşaat ülküsünü, Ayasofya’yı ve Bizans mimarisini, Avrupa’nın mimarisini, Türklerin Ayasofya’yı aşmasını ayrıntılarıyla irdeler.
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Namık İsmail’in Üç Mel’un ve Sanatkâr (1337 (Rumi), s. 21-22) adlı makalesi, daha
çok Rönesans sanatçılarını ve eserlerini ele almaktadır. Eserlerin psikolojik ve ruhi yorumlarını özellikle Bokatel ve Cellini’nin eserleri üzerinde yoğunlaşarak dile getirmektedir.

Vahid Bey, bir dizi halinde yayınladığı Sanat, Metafizik, Felsefe, Hads, Felsefi Hads
(1338 (Rumi), Mart-Mayıs sayıları) başlıklı makalelerinde sanatın ne olduğu, felsefesi,
bilimle ilişkisi, fikir ve duyu ve duygular bağlamında ele almaktadır. Kâinatta madde ve
hayat olmak üzere iki hakikatin var olduğunu, maddenin ötesinde bilim ve akıldan başka
meleke olmadığını ifade eder. Tefekkürün (derinlemesine düşünmenin) sanattaki yerini,
güzelliğin akıl ve mantıkta yerinin olup olmadığını ele alır. Asıl önemli olanın his ve hads
(sezgi) olduğunu, sanatkârın hisseden, duyan insan olduğunu savunur. Bunu temellendirmek için her varlık önce zihinde bir hads(sezgi) bir his olarak yer aldığını ifade eder.
Sanat ve felsefenin farklı ve benzer yönlerini tartışır. Sanatı, hayatı terennüm için akıldan
başka meleke, bilimden başka vasıta olarak gösterir. Sanatın, felsefe ve bilim gibi başka
uğraş alanlarının dışına çıkarak hayatı kuşatarak anlamlandırdığını belirtir. Akıl, şuur,
felsefe, hads (sezgi) gibi unsurların sanatın kanunları içinde kendi âlemini ve ilmini ortaya koyduğunu, sanatkârın vazifesi dikkatimizi dışarıya avdet etmek değil içeri çevirmek
olduğunu söyler. Bu görüşlerini sağlamlaştırmak için resim ve müziğin sezgisel yönlerini
öne sürer. Hayatın maddi kısımları takdir edilmedikçe sezgisel bir yoldan çıkışa mahkûm
olduğu fikrini işler. Sanatın asıl meselesi sezgisel ve fiili muhabbet olmakla beraber akla,
hesaba, tahlile müracaattan tamamıyla müstağni kalamadığını, sanatın rolü insana hayatı anlatmak değil insanı bu hayatı duymaya yetenekli kılmak olduğunu söyler. İnsanın
kendi enesine (ben’ine) vuslatı için, onun yakinen ruyetine mani olan bir akıl ve zaruret
tabakasını yırtmanın ancak sanatla mümkün olduğunu dile getirir. Sanatın harici âlemle
bağlantısını keserek batıni âleme iade ettiğini söyler. Zekâ ve sevk-i tabii başlığı altında
tekâmül filozoflarının fikirlerini anlatır. Zekâ ile sevk-i tabiiyi inceler.
Sonuç

Cumhuriyet öncesi dönemdeki yazı/makalelerde sanat ve sanat tarihi ile ilgili oldukça
farklı konular işlenmiştir. Dönemin yazılarından bazıları tercüme yazılardır ve bu yazıların büyük çoğunluğu Fransızcadan tercüme edilmiştir. Bu durum Avrupa’daki sanat ve
sanat tarihi fikirlerinin bize de gelmesini sağlamıştır. Yazarların kimi makaleleri kendi
telif eserleri olsa da gerek yazı içindeki göndermeler, gerekse tercüme yazılarındaki bilgi
ve üsluplar bu telif makaleleri üzerinde Fransız ya da başka yabancılardan edindikleri
bilgi ve görüşlerin etkisi olduğu hemen sezilebilmektedir.
Sanat ve sanat felsefesi yazılarında sadece sanat tarihi değil diğer sanat dalları özellikle edebiyat ve resim ön plana çıkarak ele alınmıştır. Kimi zaman edebiyattaki sanat
akımlarının diğer sanat akımları üzerindeki etkisi veya karşılıklı etkileşimi fikirlerin ispat
edilmesinde çok kullanılmıştır. Dönemin bir diğer ilginç yanı ise yazarların verdikleri
bilgiler için tenkit yazıları kaleme almış olmalarıdır. Seviye bakımından oldukça yüksek
olan bu yazılarda da en dikkati çeken husus fikirlerini ispat etmek için Avrupalı aydınların

94 / Dr. Mehmet NUHOĞLU

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

düşüncelerini öne sürmeleridir. Bizim yazarlarımız en güvendikleri fikirlerini temellendirmek ve doğruluğunu ispat etmek için kendi kültürel birikimi yerine hep Avrupa’ya
atıf yapmaktadırlar. Tartışma konuları sanat, mimari, edebiyat ve resimdir. Felsefi sanat
tartışmalarında en öne çıkan ilke “sanat sanat içindir” fikridir. Bu fikri savunsunlar ya da
savunmasınlar sanatın bir fonksiyonunun olup olmadığını da dile getirirler.

Yazıların çoğunda sanatın kökeni ilham, sezgi, his, ruhi durum, yetenek, tabiatı taklit,
sevk-i tabii, ideal, şuur gösterilir. Bunlar dönemin Avrupalı aydınlar arasında tartışılan
konuları olup bizim aydınlarımıza da yansımıştır. Yani fikirler Avrupa’da oluşturulmuş,
tartışması bize de düşmüştür.
Yukarıda da belirtildiği gibi dönemin bu yazılarında sanat ve sanat tarihinin terminolojisi oluşturulmaya başlanmış, sanat ile zanaat ayrışmaya başlamıştır.

Sanat tarihi yazılarından Lisan Muallimi Ahmet Bey, Müze Müdürü Halil Edhem Bey,
İbnürrahmi Ali Tayyar, Mehmet Ziya, Mehmet Sedat, Mimar Kemalettin, Mimar Mazhar, Mimar Semih Rüstem, Osmanlı, Selçuklu sanatını, sanat eserlerini ve sanatçılarını
işlerler. Bunlar yukarıdaki daha çok sanat felsefesi yerine ele aldıkları konular itibariyle
Türk sanatını işlemişlerdir. Bizde Türk sanatı fikrinin yerleşmesinde önemli görevler icra
etmişlerdir. Bu grup yazı/makalelerinde milliyetçilik fikrinin Türkiye’de yerleşmesine
şahit oluruz.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ilköğretim okulları dikkate alınarak, eğitim denetmenlerin rollerini gerçekleştirmedeki yeterliklerine ilişkin mevcut durumu, yapılan araştırma
sonuçlarından yola çıkarak, meta-sentez yöntemi ile ortaya koymaktır. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, dahil edilme ve
hariç tutulma işlemleri eşliğinde taranmış ve sonuçta 18 yüksek lisans ve doktora çalışması
araştırma kapsamına alınmıştır. Bu tezlerde ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma yönteminin içerdiği aşamalar çerçevesinde analiz ve sentez süreçlerinden geçirilerek, belirlenen
temalar eşliğinde meta sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Denetmenlik rollerini gerçekleştirme açısından, araştırmada ulaşılan sonuçlar, denetmenlerin, kendilerini “yüksek” düzeyde
yeterli bulduklarını ortaya koymuştur. Buna karşılık, öğretmenler, denetmenleri “düşük” düzeyde; okul yöneticileri ise “orta” düzeyde yeterli görmüşlerdir. Ulaşılan sonuçlar eşliğinde
birtakım önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İlköğretim okulu, eğitim denetimi, denetmen, rol yeterliliği, meta-sentez
The Efficacies of Educational Supervisors in Performing Their Supervisory Roles:
A Meta-Synthesis Study
Abstract
The aim of that research is, taking into consideration the researches done in Turkey
related to the educational supervision in elementary schools, to determine the efficacy levels
of education supervisors in performing their supervisory roles via a meta-synthesis method.
The thesis and dissertations were scrutinized through inclusion and exclusion processes and
ultimately 18 researches were chosen to be included in that study. In these researches, the
findings that obtained through analysis and synthesis processes within the framework of metasynthesis research steps, a meta-synthesis study was carried out, along with the determined
themes. In terms of performing supervisory roles, the obtained results revealed that supervisors
found themselves efficient at high level. However, they were found efficient at “low” level by
teachers and “medium” level by school principals. Some recommendations have been made
concomitant with the obtained results.
Keywords: Primary school, educational supervision, supervisor, role competency, metasynthesis
*)
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Giriş

Eğitim denetimi, eğitimin amaçlarına ulaşmasını etkili şekilde sağlayabilmek amacıyla, mevcut durumu belirlemek ve beklentileri karşılayabilmek için, müdahale etme,
iyileştirme ve geliştirme yönündeki uygulamaları kapsayan yönetsel bir süreçtir. Bu bakımdan denetim yönetimsel bir zorunluluk olarak da görülmektedir (Oliva ve Powels,
2001, s.39; Yıldırım, 2001, s.214).

Eğitimde beklenen amaçlara ulaşılabilmek ve denetim öğelerinin insan kaynağının
geliştirilmesine dönük olarak uygulanabilmesinde esas unsur denetmenlerdir. Denetmenler, eğitim sistemini doğrudan etkileyebilmeleri ve değerlendirebilmeleri nedeniyle
eğitim örgütlerinde önemli bir role sahiptirler. Ancak Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmalar, bu rolün etkili şekilde gerçekleştirilemediğini ortaya koymaktadır (Arabacı ve
Akar, 2010, s.80; Burgaz, 1995, s.129; Sarpkaya, 2004, s.116). Denetmenlerin uygulamada en çok yaptığı görev, gözleme dayalı durum saptamasıdır. Çağdaş anlamda eğitimde
niteliği artırma yönündeki mesleki rehberlik ve destek yeterince sunulmamakta; bilimsel
nitelikli, sisteme ve sorunlarına yönelik inceleme ve araştırma çalışmalarına ise hemen
hiç girilmemektedir. Denetmenlerin görevlerini etkili şekilde yerine getirememesinde,
soruşturmaların fazla olması ve bu soruşturmaların çok zaman alması, sorun çözme bilgi
ve becerisinin noksanlığı vb. birçok neden etkili olmaktadır (Bursalıoğlu, 1980, akt: Karaman, 1983, s.589; Korkmaz ve Özdoğan, 2005, s.24).  
Eğitim sistemimizin temelini oluşturan ilköğretim kurumlarının belirlenen amaçlara
ulaşmasında önemli bir görev icra eden eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme
düzeyleri, denetim hizmetini daha genel anlamda ise eğitimin kalitesini etkileyeceğinden,
bunun çağdaş kabul edilen denetim anlayışlarıyla örtüşüp örtüşmediğinin tespit edilmesi
büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmakta ve
belirli bir konuda yapılmış, birbirinden bağımsız çalışmalarda sıklıkla birbirinden farklı
sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu bilgi yığınını yorumlamak ve yeni çalışmalara yol açmak
için, kapsayıcı ve güvenilir nitelikte üst çalışmalara ihtiyaç vardır (Akgöz, Ercan ve Kan,
2004, s.107).
Ülkemizde eğitim denetimi üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında benzer problemler üzerine yapılan çok sayıda çalışma görülebilir. Araştırmacıların bireysel çabalarıyla
çeşitli bulgular elde edilmiştir. Ancak ülkemizde eğitim denetiminin mevcut durumunu
ortaya koymak için yapılmış araştırmalardan yola çıkarak, durumu sentezleyen bir çalışma bulunmamaktadır.
Araştırmanın amacı

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de, eğitim denetmenlerin rollerini gerçekleştirme yeterliklerine ilişkin mevcut durumu,  yapılan araştırma sonuçlarından yola çıkarak,  metasentez yöntemi ile ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır. İl eğitim denetmenleri;
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1. Rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rollerini hangi düzeyde gerçekleştirmektedirler?
2. Yöneticilik rollerini hangi düzeyde gerçekleştirmektedirler?
3. Liderlik rollerini hangi düzeyde gerçekleştirmektedirler?

4. Araştırıcı rollerini hangi düzeyde gerçekleştirmektedirler?

5. Soruşturma rollerini hangi düzeyde gerçekleştirmektedirler?
Denetmen Rolleri

Denetmen rollerinin tanım ve gruplandırılmaları bir yandan denetimin işlevlerini
diğer yandan denetmenlerin yeterliklerini ya da özelliklerini gündeme getirmektedir.
Çağdaş yönetimin bir aracı olarak denetimin amacı, örgütün verimliliğini artırmaktır. Bu
yaklaşımla tanımlandığında denetmenin rolü, kurumun amaçlarına ulaşılmasına katkıda
bulunmak ve ulaşılan düzeyin kesintisiz yükseltilmesi çalışmalarına katılmaktır denebilir
(Açıkalın, 1992, s.118). Denetmen rolleri, eğitim kurumunun amaçlarına ve beklentilerine göre değişmesine rağmen, Beach ve Reinhartz (2000) unvan dikkate alınmaksızın,
tüm denetmen rollerinin genellikle liderlik, planlayıcı/organize edici, denetleyici, güdüleyici, kolaylaştırıcı, iletişim kurucu, değişim ajanı, koç/mentor gibi alanları kapsadığını
belirtirler (s.16). Denetmen rollerine yönelik benzer bir sınıflandırmada; eşgüdümleyici,
danışman, grup lideri ve değerlendirici şeklinde belirtilmektedir (media.wiley, 1.4. 2004,
s.23).
Diğer yandan, görev, süreç, rol ve davranış boyutlarını kapsayan denetmen rolleri,
birçok bilim adamı tarafından; liderlik, yöneticilik, rehberlik, öğreticilik, araştırmacılık
ve denetçilik şeklinde sınıflandırılmaktadır (Başar, 1995, ss.18-20; Taymaz, 2010, ss.4950). Bu roller aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Denetmenin yöneticilik rolü

Örgütsel amaçları gerçekleştirme ve çalışanların yaşamlarını kolaylaştırabilme yönünde yönetici, örgütteki madde kaynağını en verimli şekilde kullanmak ve insan kaynağından en etkili şekilde yararlanmak durumundadır. Bu yönetsel eylemler için güçlü
yönetim bilgisine, liderliğe ve iletişim becerisi gibi rollere ihtiyaç vardır (Cemaloğlu,
2005, s.249). Denetmen, bir yönetici olarak grubun çalışmalarına yön vermekte ve bütünlük kazandırmakta, gerektiğinde yol göstermekte ve hükmetmektedir (Bilir, 1989, akt.
Eyi, 2006, s.23).  Bu kapsamda, denetmen, öğretmenlerin performansını ve okulun eğitim
programını ölçmek ve değerlendirmek durumundadır. Olivia ve Powel (2001, s.51), James ve diğerlerine (1975) atıfta bulunarak, denetçilerin bir yönetici olarak ölçme ve değerlendirme görevlerine ilişkin, okul programlarının değerlendirilmesine yardımcı olma;
sistem içi ziyaretler yaparak, umut vadeden uygulamaları gözlemleme; yeni başlayan öğretmenlerin okula alışmasına yardımcı olma; sınıfları ziyaret ederek öğretici ders işleme;
materyal geliştirilmesine yardımcı olma gibi görevleri dile getirmektedirler. Bununla birlikte, eğitim denetmeni, insan öğesinin egemen olduğu eğitim örgütlerinde çalıştığından,
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yetkilerinden çok etkisini kullanabilmeli, yetkiyi bir çözüm olarak düşünmelidir. Çünkü
bir yasal güç olarak, eyleme geçme ya da geçmeme konusunda başkalarına emir verme
hakkı olarak tanımlanan yetki, bir isteksizlik veya karşı koyma nedeni oluşturabilir. Oysa
etki, güdüleme ve özendirme yaratabilir (Aydın, 1998, s.156; Başar, 1995, s.31; Bursalıoğlu, 2002, s. 119-133).
Denetmenin liderlik rolü

Örgütsel değişim, yenileşme ve gelişmenin sağlanabilmesi açısından son yıllarda üzerinde oldukça çok durulan hususlardan birisi liderliktir. Lider, örgüte yeni bir ruh ve yeni
bir vizyon kazandırarak, örgüt üyelerinin coşkulu bir şekilde çalışmasını sağlayan, yaratıcılığı, değişim ve yenileşmeyi teşvik eden kişidir. Yönetici ve lider kavramları arasında
farklılık olduğu birçok bilim adamı tarafından dile getirilmektedir. Beach ve Reinhartz
(2000, s.75), Kotter (1990)’e atıfta bulunarak, yöneticinin, örgüt misyonu veya vizyonunun gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktan sorumlu kişi olduğunu; liderin ise, örgütün
misyonunu yarattığını dile getirmektedir. Denetmen, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yeni öğretim programlarının veya öğretim modellerinin benimsenmesinde öğretmenleri ikna edebilmeli ve öğretmenlerle birlikte çalışabilmelidir (Beach ve
Reinhartz, 2000, s.16).
Denetmenin öğreticilik rolü

Denetmenin amacı, öğretmenlerin de katkısıyla, tüm öğretim kadrosu olarak istenilen
eğitimsel amaçlara ulaşmaktır. Amaçların ortak olması ve ortak sorunların çözümü ancak
sorunların ve amaçların birlikte saptanması, birlikte karar alınması, ortak eyleme geçilmesi ve sonuçlarının birlikte değerlendirilmesiyle olasıdır (Ünal, 1989, s.454). Bu bakımdan
denetmen aynı zamanda profesyonel bir eğiticidir. Bu eğitici rolünde başarılı olabilmek
için denetmen, önce kendinden başlayarak, denetlediği personelin inançlarını, eğilimlerini, algılarını, amaçlarını anlayıp onları tanıyabilmelidir (Açıkalın, 1992, s.118).
Denetmenin rehberlik rolü

Öğretmenlerin okulda çok çeşitli işleri yapmak zorunda oldukları ve yeteri kadar zaman bulamadıkları göz önünde bulundurulursa, özellikle eğitim alanındaki gelişmeleri
takip edemedikleri söylenebilir. Bunun için hızla değişen dünyamızda bugün öğretmenin
geliştirilmesi en önemli konulardan biri olarak denetmenin de önemli görevlerinden biridir (Sağlamer, 1975, s.10).

Denetimin ilk hedefi, öğretmeni kendine mesleki yön verecek bir duruma getirmek,
diğer bir deyişle mesleki yardımda bulunabilmektir (Bursalıoğlu, 2002, s.128). Öğretmenlerin bilgilerini artırma, varsa eksiklerini giderme, öğretim yöntemleri ile ilgili bilgi
ve uygulama desteğinde bulunma, mesleğe ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak mesleki yardım kapsamında görülür (Kepenekçi, 1995, ss.137-143).
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Denetmenin araştırma uzmanlığı rolü

Denetmenlerin görevlerinden biri de, denetlenen kurum ve kuruluşların, eğitimsel
amaçlarını gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmalar ile etkinliklerinin yeterlik durumlarına ilişkin araştırmalar yapmaktır (Resmi Gazete-21501, 1993, s.4). Denetmen, sistemin
geliştirebilmesi için eğitim kurumlarının yapı ve davranışlarını ve de yenilikleri yakından
izler, üretim, öğretim ve diğer süreçlerle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar ve sonuçlarından yararlanılmasına çalışır (Bilgen, 2004, akt. Yılmaz, 2007, s.23; Kavas, 2005,
s.14). Böylece denetmenler, sorun çözme kararlarına dayanak olarak, bilimsel yöntemle
üretilmiş bilgiler elde edebilir (Başar, 1995, s.46).

Birlikte çalışmayı, uygulanabilirliği olan çözüm üretmeyi amaç edinen bu rol, denetmene güven, itibar ve statü kazandırıcı olacağından, aynı oranda hizmete katkılarının da
doğacağı ve kabul göreceği bir ortamı da hazırlar. Hiç şüphe yok ki bu rol, denetmenlerin teknik bilgi ve becerilerle, bilimsel tutum ve davranış kazanmış olmalarını gerektirir
(Cengiz, 1992, akt. Ateş, 2008, s.39). Denetmenin araştırmacı rolünü oynaması, birlikte
çalışma ve sorun çözme yollarını kullanarak aynı zamanda denetleyen-denetlenen ilişkilerini geliştirebilir, yakınlaşma ve anlaşma sağlayarak, eğitim ortamındaki uzaklık ve
soğukluk sorunlarının çözümüne de katkıda bulunabilir (Başar, 1995, s.46).
Denetmenin sorgu yargıçlığı rolü

Kamuda görevli personelin güven altına alınarak devlet işlerinin tam olarak yürütülmesi, huzur içinde çalışma ortamının sağlanması, yapılan eylemlerin suç olup olmadığının belirlenmesi için eğitim denetmenlerine soruşturma işi görev olarak verilmiştir (Yılmaz, 2007, s.21). Bu aşamada denetmenlerin görevi, disiplin soruşturması sonucunda,
eylemin suç olup olmadığını, suç ise suçlunun kim olduğunu, suçun hangi yasaya göre
nasıl bir ceza gerektirdiğini saptamak ve önermektir (Başar, 1995, ss.62-63).

Soruşturma görevleri denetmenlerin eğitimci kimlikleriyle birebir örtüşmemekte (Özmen ve Şahin, 2010, s. 93) ve bilim adamlarının çoğunluğu, bu görevin çağdaş eğitim
denetimi ile uyuşmadığını ifade etmektedir. Asıl olan, rehberlik fonksiyonunun gereği,
kendisine duyulması gereken güveni ortadan kaldırmayacak ve bu hüviyeti ile çatışmayacak bir tutum, davranış ve görevlendirme düzeni sergilemektir (Balcı, 2007, s.47). Soruşturma görevi özel yeterlilik isteyen bir görevdir. Öğretmen ve yönetici menşeli denetmenin iyi bir soruşturmacı olması için özel olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun
için soruşturma görevinin özel niteliklere sahip kendini yetiştirmiş soruşturmacı ya da
soruşturma grubuna verilmesi daha yararlı olacaktır (Bilgen, 2004, akt. Yılmaz, 2007, s.
22).
Yöntem

Araştırma deseni

Bu araştırmada, hem nicel hem de nitel araştırma bulgularını sentezlemek için nitel
araştırma deseni olan “meta-sentez” araştırma yöntemi kullanılmıştır. Meta-sentez, bir-
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den çok araştırmanın bulgularını (ham verilerden farklı olarak) inceleyen ve yorumlayan
bir çalışmadır (Finfgeld, 2003, s.894). Neden ve etkileri çevreleyen sonuçların kesinliğini
artırmayı amaçlayan ve çalışmalar arasında birleştirici olan nicel meta-analizden farklı
olarak (Walsh ve Downe, 2005, s.205) meta-sentez, yorumlayıcıdır. Ayrıca, nitel metasentezde asıl amaç, incelenen bütün çalışmaların daha geniş yorumlayıcı dönüşümlerini
yaratmak ve her bir özel çalışmadaki yorumlayıcı dönüşümlere sadık kalmaktır (Sandelowski ve Barroso, 2003, s.154).  
Bir süreç ve bir bilimsel araştırma ürününü ifade eden niteliksel sentezde (Sandelowski ve Barroso, 2007), çoklu çalışmaların ifadeleri karşılıklı olarak birbirlerine dönüştürülür. Bu çalışmalarda kullanılan yaklaşımlar, dahil edilen araştırmaların kapsamı, bulguların içeriği, tanımı ve çalışmaların sonuçları meta-sentezin odak noktalarıdır. Meta-sentez,
fikirleri, düşünce setlerini ve yaklaşımları hatta çalışmaların sonuçlarındaki ayrıntılı bulguları ve ulaşılan sonuçları incelemektedir (Bair, 1999, ss.7-8).
Verilerin toplanması

Meta-sentez çalışmasına dahil edilecek çalışmaları belirlemek amacıyla, Yüksek
Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında yüksek lisans ve doktora tezleri,
başlığında ve anahtar kelimelerinde Türkçe olarak içinde “Denetim, Teftiş, Denetmen,
Denetçi, Müfettiş, Okul, İlköğretim, Yönetici, Okul Müdürü ve Öğretmen” terimleri olan
tezler listelenmiştir. Listelenen tezlerin başlıkları tek tek kontrol edilerek araştırmanın
konusuna ve amacına uygun olabilecek 73 yüksek lisans ve doktora tezi belirlenmiştir. Bu
tezler, “dahil edilme ve hariç tutulma işlemleri” çerçevesinde bu meta çalışmanın amacına hizmet edebilecek, nitel veya nicel araştırma yöntemlerini kullanarak hazırlanmış 18
yüksek lisans ve doktora tezi araştırma kapsamına alınmıştır.
Çalışmaların dâhil edilme ve hariç tutulmasındaki ölçütler

Noblit ve Hare (1988)’nin meta-senteze ilişkin önerileri doğrultusunda bu meta-sentez çalışmasında, araştırmaların dahil edilme veya hariç tutumla kriterleri aşağıda verilmiştir (akt. Welch, 2008, ss.45-46). Çalışmaların;
1. Yönteminin açıkça belirtilmiş olması,

2. İlköğretim okullarında yapılmış olması,

3. İl eğitim denetmenleri tarafından yapılan denetim uygulamalarını içermesi,

4. İl eğitim denetmenlerinin, ilköğretim okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin algılarını içermesi,

5. Yüksek lisans tezi veya doktora tezi olması,

6. Tez başlığının denetmen rol yeterliklerini içermesi,

7. Çalışmaya konu olan örneklemin Türkiye sınırları içinde olması gibi kriterlerle
sınırlandırılmıştır.
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Kodlama yöntemi

Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda ele alınan ana temalar ve alt temalar bütün
yönleriyle detaylı bir biçimde (nicel ve nitel bulgularının tamamı) incelenerek hem tablolarda hem de analizlerde konu bütünlüğünü ve sentezleme aşamasında kolaylık sağlaması
açısından bu çalışmalarda baskın olan temalar, denetmen rolleri dikkate alınarak belli bir
kodlama ile sunulmuştur (Tablo 1).  

Ayrıca, araştırmaya dahil edilen çalışmalar yayın yılına göre sıralanarak analizlerde
tanımlayıcı olması açısından “A1, A2…A18” olacak şekilde kodlanmış ve yapılan analizler bu kodlama değerleri esas alınarak yapılmıştır (Tablo 2).
Tablo 1. Meta-Sentez Kod Şablonu
Temalar / Denetmen Rolleri

* Rehberlik, Mesleki Yardım ve
İşbaşında Yetiştirme Rolleri

* Yöneticilik Rolleri
* Liderlik Rolleri
* Araştırma Rolleri
* Soruşturma Rolleri

Tema Kodları

DÖR- Denetmenlerin öğretmenlere yönelik
rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında
yetiştirme rolleri
DOR- Denetmenlerin okul yönetimine yönelik
rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında
yetiştirme rolleri
DYR- Denetmenlerin yöneticilik rolleri
DLR- Denetmenlerin liderlik rolleri
DAR- Denetmenlerin araştırıcı rolleri
DSR-  Denetmenlerin soruşturma rolleri

Meta-senteze dâhil edilen çalışmalar

Araştırmaya dâhil edilen her bir çalışmanın kodu, yazarı, yılı, yayın türü, yöntem bilgileri ve tema kodu aşağıda sunulmuştur. Denetmen rollerini konu edinen bu çalışmaların
genel niteliklerinin verildiği Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, çalışmalardan 4’ünün
doktora tezi, 14’ünün ise yüksek lisans tezi olduğu görülmektedir. Ayrıca, çalışmaların
tamamında “tarama modeli” kullanılmış olup, veri toplama aracı olarak 1 çalışmada görüşme formu, 17 çalışmada ise anket kullanıldığı görülmektedir.
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Tablo 2. Meta-Senteze Dahil Edilen Çalışmalar ve Kodları
Araştırma modeli a
Araştırma
Veri toplama aracı b
Araştırma
Yayın Türü
Temalar 1
Örneklem c
Kodu
Verilerin analizi d
a
Tarama
b
Anket
Yüksek
c
A1
Cerit, 1996
31 müfettiş, 44 okul yöneticisi
DÖR
Lisans Tezi 98 öğretmen
d
f, %, t-testi, ANOVA
a
Tarama
b
Yüksek
Anket
A2
Gökyer, 1997
DÖR
Lisans Tezi c 349 öğretmen
d
f, %, X, SS, t-testi, ANOVA
a
Tarama
b
Yüksek
Anket
A3
Demirtaş, 2000
DÖR
Lisans Tezi c 55 müfettiş, 105 öğretmen
d
X,SS, t-testi
a
Tarama
b
Yüksek
Anket
A4
Balaban, 2005
DÖR
Lisans Tezi c 26 müfettiş, 221 öğretmen
d
f, %, X, SS, t-testi, ANOVA
a
Tarama (Nitel)
b
Yüksek
Görüşme
A5
Gürer, 2005
DÖR
Lisans Tezi c 10 müfettiş, 10 öğretmen
d
İçerik analizi
a
Tarama
b
Anket
Yüksek
DYR, DLR,
c
A6
Renklier, 2005
41 müfettiş,73 okul yöneticisi
Lisans Tezi 354 öğretmen
DÖR, DAR
d
f, %, X, ANOVA
a
Tarama
b
Yüksek
Anket
A7
Uygur, 2006
DÖR
Lisans Tezi c 411 öğretmen
d
f, %, X, t- testi, ANOVA
A8

Vezne, 2006

Yüksek
Lisans Tezi

A9

Eyi, 2006

Yüksek
Lisans Tezi

Tarama
Anket
c
45 müfettiş, 170 öğretmen
d
f, %, X, SS, t-testi, ANOVA
a
Tarama
b
Anket
c
76 müfettiş
d
f, %, X, SS, t-testi

a

b

DÖR

DAR
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Tarama
Anket
c
344 müfettiş,  383 okul
DLR
Doktora Tezi
yöneticisi, 954 öğretmen
d
f, %, X, SS, t-testi, ANOVA,
Mann-Whitney U testi
a
Tarama
b
Anket
Yüksek
c
125 müfettiş, 257 okul
DÖR, DOR
Lisans Tezi
müdürü
d
f, %, X, SS, t-testi
a
Tarama
b
Anket
DÖR, DAR,
Doktora Tezi c 175 müfettiş, 1109 öğretmen
DSR
d
f, %, t-testi, ANOVA,
Regresyon Analizi
a

b

A10

Ünal, 2006

A11

Balcı, 2007

A12

Yılmaz, 2007

Tarama
Anket
Arslantaş, 2007 Doktora Tezi c
1068 öğretmen
d
f, %, X, SS, t-testi, ANOVA
a
Tarama
b
Anket
Yüksek
c
131 müfettiş, 384 öğretmen
Altındağ, 2007
Lisans Tezi d
X, SS, Mann-Whitney U
testi, ANOVA,
a

A13

A14

b

Tarama
Anket
c
61 yönetici, 580 öğretmen
d
f, %, X, t-testi, ANOVA

DÖR

DÖR, DSR

a

A15

Yüksek
Korkmaz, 2007
Lisans Tezi

b

Tarama
Anket
c
87 öğretmen
d
f, %, X, SS, Kruskal-Wallis H
testi, ANOVA

DOR,  DÖR

a

A16

Yıldırım, 2007

Yüksek
Lisans Tezi

b

Tarama
Anket
c
165 öğretmen
d
f, %, X, SS, t-testi, ANOVA,
Kruskal-Wallis H testi

DÖR

a

A17

Karaaslan, 2008

Yüksek
Lisans Tezi

b

ÖR
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Tarama
Anket
c
35 müfettiş, 50 okul
Yüksek
A18
Ovalı, 2010
Lisans Tezi yöneticisi, 315 öğretmen
d
f, %, X, SS, Mann-Whitney
U testi
1
Kodların açıklamaları için Tablo 1’e bakınız
a

b

DOR, DÖR

Verilerin analizi

Noblit ve Hare (1988), bir meta-sentez yaklaşımında, verilerin analizini yedi başlık
altında toplamaktadırlar (ss.26-29). Bu araştırmada da, aşağıda verilen analiz basamakları
dikkate alınarak çalışmaların analizi yapılmıştır:  

Aşama 1. Olgusal bir çalışmaya karar verme ve başlama. Bu, sentezlenmeye değer
bir ilgi alanını (araştırılacak konuyu) tanımlamanın ilk basamağıdır. Bu araştırmada ilgi
alanı olarak “denetmen rolleri” seçilmiştir.

Aşama 2. İlgi alanına ilişkin hangi çalışmaların kullanılacağına karar verme. Bu aşama, analize dahil edilecek çalışmalar için bir literatür taramasını yürütmeyi içermektedir.
Dolayısıyla araştırmaya dahil edilecek çalışmaların seçilmesi bu aşamada yapılmaktadır.
Bu araştırmada, dahil edilme ve hariç tutulma kriterlerine uygun olan yüksek lisans ve
doktora tezleri araştırmaya dâhil edilmiştir.

Aşama 3: Nitel verileri okuma. Bu aşama, yorumsal metaforların çıkarılmasına olanak
sağlamaktadır. Bu araştırmada, dahil edilen çalışmaların tema ve alt temalarında yer alan
fikirler, metaforlar/kavramlar detaylı bir şekilde not edilmiştir. Uzman görüşleri doğrultusunda, verilerin birbirleriyle ilişkisini tespit etmek, gerekli yerlerde verileri birbirlerine
dönüştürmek ve sentezlemek için,  Tablo 4’te yer alan “Temalara ilişkin anahtar ifadeler
ve kavramlar” elde edilmiştir.

Aşama 4: Verilerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu belirleme. Bu aşama, anahtar
metaforların, ifadelerin, fikirlerin ve kavramların (analizde gerektiği kadarıyla geliştirici ve yorumlayıcı tablolarla) listelenip karşılaştırılmasıyla çalışmaların hangi yönlerden
benzer olduklarının belirlenmesidir. Bu meta çalışmada, dâhil edilen “araştırmaların genel
niteliklerini yansıtan tablo (Tablo 2)” ile birlikte, denek gruplarının söz konusu araştırma
boyutlarındaki katılım düzeylerini vermek amacıyla, her bir tema ve alt temada, araştırmaya katılan denek gruplarının sayısını gösteren “frekans” değerleri ile, katılım düzeylerini gösteren betimsel istatistiki tablolar oluşturulmuştur. Çalışmalarda çok seçenekli
ölçekler ve bu ölçeklere bağlı farklı dereceleme şekilleri kullanıldığından, çalışmaların
orijinalliğini bozmamak açısından elde edilen katılım düzeyleri bu tablolarda, çalışmalarda yer aldıkları şekliyle verilmiştir (Tablo 3). Ayrıca çalışmalarda, orijinal yazarların fikirleri, orijinal metinlerden elde edilen anlamları mümkün olduğu kadar korunarak
oluşturulan anahtar ifadeler ve kavramlar tablosunda (Tablo 4), denek gruplarının katılım
düzeyleri belirlenirken, bu ifadelere ilişkin algı düzeylerini gösteren aritmetik ortalama
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değerleri dikkate alınmıştır. Tabloların oluşturulması, kategorilerin, kodların, temaların
homojenliğini tanımlamak için anahtar kavramların sıralanmasına izin verdiği gibi, herhangi bir uyumsuzluk varsa bunu ortaya çıkarmada da yardımcı olmaktadır.

Aşama 5. Verileri birbirine dönüştürme. Dönüştürmeler, önceki aşamadan türetilen
muhtemel varsayımlara dayanılarak yapılır.

Aşama 6: Dönüştürmeleri sentezleme. Bu aşama, ikinci düzey bir sentezleme olup
araştırmaya çok sayıda veri dâhil edildiği zaman kullanılır ve yüksek düzeyde bir soyutlama olanağı sağlar. Dâhil edilen çalışmaların boyutlarına ilişkin betimsel istatistiki
tablolarda denek gruplarının katılım düzeylerini vermek için yararlanılan aritmetik ortalama değerleri, araştırmalarda kullanılan değerlendirme aralıklarına bağlı kalınarak verildiğinden, bir araştırmanın bir boyutunda “düşük” düzeyde olan bir değer, başka bir araştırmanın bir boyutunda “yüksek” veya “orta” düzeyde olabilmektedir. Ancak bu durum,
meta-sentezde yorumlamada zorluklar getireceğinden, araştırmalarda genel olarak belli
bir değerlendirme aralığına denk gelen aritmetik ortalama değerleri, “düşük”, “orta” ve
“yüksek” olarak yorumlandığından, bu meta-sentez çalışmasında da değerlendirme aralığı olarak, asıl araştırma yazarlarınca yapılan yorumlara bağlı kalınarak “düşük”, “orta” ve
“yüksek” olarak üç düzey belirlenmiş ve yorumlar bunun üzerinden yapılmıştır (Tablo 3).
Benzer durum, anahtar ifadeleri ve kavramları göstermede de dikkate alınmış ve “düşük”,
“orta” ve “yüksek” olarak üç düzey belirlenmiş ve yorumlar bunun üzerinden yapılmıştır
(Tablo 4).
Aşama 7. Sentezleri ifade etme. Bu son aşamada sentez, hedef kitlesi ile etkili bir
şekilde iletişim kuracak bir biçimde ifade edilir. Bu araştırmada da, yukarıda verilen
meta-sentez araştırma yönteminin veri analiz basamakları uygulanarak elde edilen veriler
sentezlenerek ifade edilmiştir.   
Geçerlilik ölçütleri

Nitel araştırma bulgularının geçerliliğinde açıklık, yapı, uyumluluk, kapsam, genellenebilirlik ve eğitici kullanılabilirlik kriterleri önerilmektedir (Bondas ve Hall, 2007,
s.118).   Sandelowski ve Barroso’nun (2007), meta-sentezde geçerliliği sağlamak için
tanımladıkları üç tür geçerlilikten hareketle, bu araştırma aşağıdaki geçerlilik ölçütleri
çerçevesinde yürütülmüştür:  
1. Tanımlayıcı geçerlilik: Verilerin doğruluğunu gerçeklere dayanarak tanımlamayan
bir geçerlilik türüdür. Bu, çalışmada kullanılan her bir rapordan elde edilen anlamlı ve doğru tanımlamalardır.

2. Yorumlayıcı geçerlilik: Bakış açılarıyla ilgili araştırmacıların anlayışlarının tam
ve doğru temsil edilmesini sağlamaktadır.

3. Kuramsal geçerlilik: Bulguların yorumlanmasında araştırmacının güvenirliliğine
başvurmaktadır. Bu, bilgileri birleştirmede, verileri yorumlamak için kullanılan
yönteme bağlı olmak anlamına gelmektedir.
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Bulgular ve Yorum
Araştırmalarda kullanılan veri analiz tekniklerine bağlı olarak, araştırma boyutlarına
ilişkin betimsel istatistiklerin verildiği Tablo 3’te temalara ait frekans değerleri ve katılım düzeyleri verilmiştir. Bu değerler, araştırmalarda ifade edildikleri şekliyle, denetmen,
öğretmen ve okul yöneticisi gruplarından her birinin sayısını ve temalara ilişkin katılım
düzeylerini (Düşük-Orta-Yüksek) göstermektedir. Denek gruplarının, bu rollerin gerçekleşme düzeylerine ilişkin katılım düzeyleri aşağıda özetlenmiştir:
Denetmenlerin “öğretmenlere yönelik rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rollerini” gerçekleştirme düzeylerine yönelik denetmen grubunun algıları genel olarak
“yüksek” düzeyde iken; öğretmen grubunun algılarının “düşük” ve “orta” düzeylerde; okul
yöneticisi grubunun algılarının ise, “orta” düzeyde olduğu görülmektedir (A1), (A2), (A3),
(A4), (A5), (A6), (A7), (A8), (A11), (A12), (A13), (A14), (A15), (A16), (A17), (A18).
Denetmenlerin “okul yönetimine ilişkin rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rollerini” gerçekleştirme düzeylerine yönelik denetmen grubunun algıları “yüksek”
düzeyde iken; okul yöneticisi grubunun algıları, genel olarak “orta” düzeydedir (A11),
(A15), (A18).
Denetmenlerin “yöneticilik rollerini” gerçekleştirme düzeyleri, denetmen grubu tarafından “yüksek” düzeyde yeterli görülürken, öğretmen ve okul yöneticisi grupları tarafından, “orta” düzeyde yeterli görülmektedir (A6).
Denetmenlerin “liderlik rollerini” gerçekleştirme düzeyleri, denetmen grubu tarafından “yüksek” düzeyde yeterli görülürken, öğretmen grubu tarafından “düşük” ve “orta”
düzeylerde, okul yöneticisi grubu tarafından ise, “orta” düzeyde yeterli görülmektedir
(A6), (A10).
Denetmenlerin “araştırıcı rollerini” gerçekleştirme düzeyleri, denetmen grubu tarafından “yüksek” düzeyde, öğretmen grubu tarafından “düşük” ve “orta” düzeylerde, okul
yöneticisi grubu tarafından ise, “orta” düzeyde yeterli görülmektedir (A6), (A12).
Denetmenlerin “soruşturma rollerini” gerçekleştirme düzeyleri, denetmen grubu tarafından “orta” ve “yüksek” düzeylerde; öğretmen grubu tarafından “yüksek” düzeyde
yeterli görülmüştür (A12), (A14).
Denetmenlerin, denetim sürecinde rollerini gerçekleştirme düzeylerine genel olarak
bakıldığında, önemli görülen hususlar şöyle özetlenebilir (Tablo 3):
Denetmen grubunun, aday öğretmenlerin işbaşında yetiştirilmesinde, alan dışından
gelen sınıf öğretmenlerinin mesleki açıdan yetiştirilmesinde, öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlamada, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesinde, hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde, sınıf yönetimi, ders programları, planlama ve değerlendirme konularındaki
rehberlik rollerini kapsayan ve “öğretmenlere yönelik rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rolleri” başlığı altında toplanan rollerini “yüksek” düzeyde gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri görülmektedir.
Denetmenlerin ayrıca, okul yönetimine ilişkin rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında
yetiştirme rolleri ile, yöneticilik, liderlik, araştırma ve soruşturma rollerini de “yüksek”
düzeyde gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri görülmektedir.

f

F

f

F

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

f

DÖR
- 31
98
✓
✓
DÖR
349 ✓
DÖR
55
105
✓
DÖR
26
✓ 221 ✓
DÖR
10
10
✓
✓
DYR
41
354
✓
DLR
41
✓ 354 ✓
A6
DÖR
41
✓ 354 ✓
DAR
41
✓ 354 ✓
A7
DÖR
411
A8
DÖR
45
✓ 170 ✓
A9
DAR
76
✓
A10
DLR
344 ✓
954
DÖR
125 ✓
A11
DOR
125 ✓
DÖR
175 ✓
- 1109
A12
DAR
175 ✓
- 1109
DSR
175 ✓
A13
DÖR
- 1068 ✓
DÖR
131 ✓ 384 ✓
A14
DSR
131 ✓
DOR
A15
DÖR
A16
DÖR
87
A17
DÖR
165
DOR
35
✓
A18
DÖR
35
315
✓
1
Tema kodları için Tablo 1’e bakınız   2 Araştırma kodları için tablo 2’ye bakınız

A1
A2
A3
A4
A5

Araştırmalar 1 Temalar 2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Orta
F
1109
384
580
-

Öğretmen
Katılım Düzeyi

✓
✓
✓
-

f
-

44
73
73
73
73
383
257
257
50
-

f
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

f
61
-

Okul Yöneticisi
Katılım Düzeyi
Düşük

Denetmen
Katılım Düzeyi
Orta

Tablo 3. Denetmenlerin, Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri

✓
-
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Yüksek

Yüksek
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Denetmen rollerinin gerçekleşme düzeyi, öğretmen ve okul yöneticisi grupları açısından değerlendirildiğinde, denetmen grubundan farklı olarak öğretmen ve okul yöneticilerinin, denetmenleri rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme, yöneticilik, liderlik, araştırma ve soruşturma rollerini gerçekleştirmeleri konusunda “düşük” ve “orta”
düzeylerde yeterli gördükleri anlaşılmaktadır.
Temalara ilişkin bulgular

Denetmen rollerinin yeterlilikleri ile ilgili verilen genel bulguların (Tablo 3) yanında,
meta-sentez araştırma yönteminin analiz basamaklarına bağlı kalınarak, denetmen rolleri
ile ilgili araştırma boyutlarında yer alan ifadelerin ilk anlamları korunmak şartıyla, benzer
olan ifadeler gruplandırılarak, Tablo 4’te görüldüğü gibi denetim sürecindeki bu rollerin
hangi uygulamalardan ibaret olduğu verilmiştir. Böylece, araştırmanın genel bulguları
(Tablo 3) nitel verilerle desteklendiği gibi, temalara ilişkin daha geniş bir anlayış sağlanmaya çalışılmıştır.
Denetmenlerin öğretmenlere yönelik rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rollerine ilişkin ifadeler incelendiğinde, denetmenlerin, “öğretmenlerin sınıf yönetimini sağlamada, hem mesleki hem de bireysel olarak gelişmelerini sağlamada, öğretim
yöntem ve tekniklerini seçmelerinde ve uygulamalarında, okul yönetimi, meslektaşlar ve
diğer personelle ilişkilerini geliştirmelerinde, öğrencileri tanıma ve başarılarının ölçülüp
değerlendirmelerinde, ders programı ve planlarını hazırlamalarında ve okul-çevre ilişkilerinin geliştirilmesinde yardımcı olma” konularındaki rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rolleri, denetmenler tarafından “yüksek” düzeyde yeterli bulunmuştur.
Öğretmenler bu rollerin “düşük” düzeyde gerçekleştiğini düşünmektedirler. Okul yöneticilerinin ise, denetmenleri “orta” düzeyde yeterli gördüğü anlaşılmaktadır.

Denetmenlerin okul yönetimine yönelik rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rollerine ilişkin ifadeler incelendiğinde, denetmenlerin, “okul yönetiminin mesleki gelişimini sağlamada, okulun eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenleme, geliştirme
ve değerlendirmede,   okulun defter, dosya ve evrak gibi büro işlerini düzenlenme ve
yürütmede, okul yönetiminin çevre ile olan ilişkilerinin geliştirilmesinde ve kurumun
fiziksel durumunu koruma, düzenleme veya geliştirmede yardımcı olma” konularındaki
rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme rollerine ilişkin olarak da denetmenlerin kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli gördükleri, buna karşılık okul yöneticilerinin,
denetmenleri “orta” düzeyde yeterli gördükleri anlaşılmaktadır.

Denetmenlerin yöneticilik rolleri incelendiğinde, denetmenler, yöneticilikle ilgili
rollerini gerçekleştirme konusunda kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli bulmaktadır.
“Denetimin sonuçlarından denetlenenleri zamanında haberdar etme ve bu sonuçlara göre
denetlenenlerle birlikte gelişim ve etkili öğretim stratejileri belirleme, karşılaşılan sorunları paylaşma ve çözümüne katkıda bulunma” konularında öğretmenlerin, denetmenleri
“düşük” düzeyde, okul yöneticilerinin ise, “orta” düzeyde yeterli gördükleri anlaşılmaktadır. Denetmenlerin “tüm eğitim çalışanlarının eğitim süreci ve eğitim araç gereçlerine

EĞİTİM DENETMENLERİNİN ROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME
YETERLİKLERİ BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

111

ilişkin istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek üst makamlara bildirme” gibi yöneticilik rolünü
gerçekleştirme düzeyleri, her iki denek grubu tarafından “orta” düzeyde yeterli görülürken, “denetimin etkili biçimde uygulanması için amaçlara uygun planlama yapma, denetim ve rehberlik görevinin gerektirdiği teorik, teknik bilgiye sahip olma ve öğretmen
ve yöneticilerin kişisel ve mesleksel haklarını koruma davranışları, öğretmenlere göre
“orta” düzeyde, okul yöneticilerine göre ise, “yüksek” düzeyde gerçekleşen yöneticilik
davranışlarıdır.

Denetmenlerin liderlik rolleri ile ilgili verilen ifadelere bakıldığında, denetmenler liderlik rollerini gerçekleştirme konusunda kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli görürken,
“eğitim sisteminin amaçlarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlama, denetlediği kişilerin, kendisini değişimi başlatacak katalizör olarak görmelerini sağlama,
yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere kaynak ve bilgi verme” liderlik rollerini
sergilemeleri bakımından denetmenler, hem öğretmen hem de okul yöneticisi grupları tarafından “orta” düzeyde yeterli görülmektedir. Ayrıca, “eğitimle ilgili kurumları harekete
geçirme ve bunlar arasında koordinasyonu sağlama, çalışanlar üzerinde yetki kullanımından çok etki yollarına başvurma, güven verici açık ve dürüst bir biçimde iletişim kurma,
denetimi denetleyen ve denetlenenlerin sürekli bir işbirliği süreci olarak algılama ve uygulama, bürokratik işlerden ziyade öğretim liderliği rollerine yoğunlaşma” davranışları, öğretmenlere göre “düşük” düzeyde, okul yöneticilerine göre ise, “yüksek” düzeyde
gerçekleşen liderlik davranışlarıdır. Dolayısıyla okul yöneticilerinin, denetmenlerin diğer
rollerinde olduğu gibi liderlik rolleri konusunda da öğretmenlere göre daha olumlu görüşlere sahip oldukları söylenebilir.
Denetmenlerin araştırıcı rollerine ilişkin ifadeler incelendiğinde, denetmenlerin, araştırıcı rollerini gerçekleştirme konusunda kendilerini “yüksek” düzeyde yeterli gördükleri
anlaşılmaktadır. Öğretmenler, aynı yeterlilik alanı ile ilgili “düşük” ve “orta” düzeylerde
görüş belirtmişlerdir. Özellikle, “ilköğretim çağındaki çocukların devamsızlık nedenleri, okullarda alınması gereken önlemler, eğitim-öğretim, okulların yönetimi, okullardaki
personelin yeterlikleri ve verimlilikleri, okulların eğitimi programları ve eğitimin niteliğini artıracak gelişmeleri inceleme ve araştırma” konularında, denetmenlerin yapmış
oldukları araştırmalar öğretmenler tarafından yetersiz görülmektedir.

Denetmenlerin soruşturma rolleri incelendiğinde, hem denetmen hem de öğretmen
gruplarının, soruşturma rollerini gerçekleştirme konusunda genel olarak denetmenleri
“yüksek” düzeyde yeterli gördükleri anlaşılmaktadır. Buna göre, “suç sayılan eylemin
tespitinde soruşturma emri isteme, soruşturmayı gizlilik içinde yürütme, soruşturma sırasında objektif davranma, kurumun çalışmalarını aksatmadan soruşturma yapma, yapılan
ihbar ve şikayetleri dikkate alma” konularında denetmenler, her iki denek grubu tarafından “yüksek” düzeyde yeterli görülmektedirler. Ancak, “soruşturmanın okulda bir gerilim
havası oluşturması, rehberlik için geldikleri okullara soruşturma için de gelmelerinin öğretmenleri tedirgin etmesi, soruşturmalarda yargılayıcı davranışlar nedeniyle öğretmenlerin denetmenlerden yardım istemesini güçleştirmesi, öğretmenlerin, soruşturmalarını

112 /

Yrd. Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM
Doç. Dr. Fatma ÖZMEN

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Tablo 4. Temalara İlişkin Anahtar İfadeler ve Kavramlar

❖ Sınıf yönetimi konusunda rehberlik yapma
❖ Okul-çevre ilişkileri konusunda rehberlik
Denetmenlerin yapma
Öğretmenlere ❖ Ders programları ve planlama konusunda
rehberlik yapma
Yönelik
❖ Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda
Rehberlik,
rehberlik yapma
Mesleki
❖ Okul yönetimi, meslektaşlar ve diğer
Yardım ve
personelle ilişkiler konusunda rehberlik yapma
İşbaşında
❖ Öğrencileri tanıma ve başarılarının ölçülüp
Yetiştirme
değerlendirilmesi konusunda rehberlik yapma
Rolleri
❖ Öğretmenlerin bireysel gelişimleri konusunda
rehberlik yapma
Denetmenlerin ❖ Kurumun fiziki durumu konusunda rehberlik
Okul
yapma
Yönetimine ❖ Eğitim-öğretim ve değerlendirme konusunda
Yönelik
rehberlik yapma
Rehberlik,
❖ Büro işleri konusunda rehberlik yapma
Mesleki
❖ Yönetim ve çevre işleri konusunda rehberlik
Yardım ve
yapma
İşbaşında
Yetiştirme
❖ Mesleki gelişim konusunda rehberlik yapma
Rolleri
❖ Denetimin etkili biçimde uygulanması için
amaçlara uygun bir planlama yapma
❖ Tüm eğitim çalışanlarının eğitim süreci
ve eğitim araç gereçlerine ilişkin istek ve
ihtiyaçlarını belirleyerek üst makamlara
bildirme
❖ Karşılaşılan sorunları çalışan personel ile
Denetmenlerin paylaşma ve sorunların çözümüne birlikte karar
Yöneticilik verme
❖ Denetim ve rehberlik görevinin gerektirdiği
Rolleri
teorik, teknik bilgi ve becerilere sahip olma
❖ Öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve
mesleksel haklarını koruma
❖ Denetim süreçlerinin değerlendirilmesinde
öğretmen ve yöneticilerin katkılarını sağlayarak
gelişim ve etkili öğretim stratejileri belirleme
❖ Denetimin sonuçlarından denetlenenleri
zamanında haberdar etme

Orta

Düşük

Orta

Düşük

Yüksek

Yüksek

Katılım
Düzeyi

Katılım
Düzeyi
Orta

Temalara ilişkin anahtar ifadeler ve
kavramlar

Düşük

Temalar

Yüksek

Okul
Yöneticisi
Katılım
Düzeyi

Denetmen Öğretmen

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓
✓

✓
✓

✓
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❖ Eğitim sisteminin amaçlarının tüm çalışanlar
tarafından benimsenmesini sağlama

❖ Eğitimle ilgili olabilecek tüm kurum, kuruluş
ve kişileri harekete geçirme ve bunlar arasında
koordinasyonu sağlama

✓
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✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

❖ Bürokratik işlerden ziyade öğretim liderliği
rollerine yoğunlaşma

✓ ✓

✓

❖ Denetlediği kişilerin, kendisini değişimi
başlatacak katalizör olarak görmelerini sağlama

✓

✓

✓

❖ Yenilik yapmak isteyen grup ya da bireylere
kaynak ve bilgi verme

✓

✓

✓

❖ Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her türlü eğitsel
konuda araştırma yapma

✓

✓

❖ Okullarda alınması gereken önlemlere esas
olacak konularda araştırmalar yapma

✓ ✓

❖ Eğitimde sorunlara çözüm önerileri
geliştirme ile ilgili araştırma yapma

✓ ✓

❖ Okulların yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyulan
konularda araştırma yapma

✓ ✓

❖ Çalışanlar üzerinde yetki kullanımından çok
etki yollarına başvurma
❖ Bireylere güven verici açık ve dürüst bir
Denetmenlerin biçimde iletişim kurma
Liderlik Rolleri ❖ Denetimi, denetleyen ve denetlenenlerin
sürekli işbirliği süreci olarak algılama ve
uygulama

Denetmenlerin
❖ Okullardaki personellerin verimliliğini ve
Araştırıcı
yeterliliğini artırmaya yönelik araştırmalar
Rolleri
yapma

❖ Okulların eğitim programlarıyla ilgili
sorunlara çözüm önerileri geliştirme konusunda
araştırma yapma

❖ Okullardaki eğitimin niteliğini artırarak etkin
ve verimli olarak gerçekleştirilmesine yönelik
araştırma yapma
❖ Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerden
yararlanmayla ilgili araştırma yapma

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓
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❖ Yapılan ihbar ve şikayetleri dikkate alma

✓

✓

❖ Suç sayılan eylemin tespitinde soruşturma
emri isteme

✓

✓

❖ Soruşturmayı gizlilik içinde yürütme ve
objektif davranma

✓

✓

❖ Kurumun çalışmasını aksatmadan soruşturma
yapma

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Denetmenlerin ❖ Rehberlik için geldikleri okullara soruşturma
Soruşturma için de gelmelerinin öğretmenleri tedirgin
etmesi ve okulda bir gerilim havası oluşması
Rolleri
❖ Soruşturmalarda savcı ve yargıç davranışı
sergilemeleri neticesinde öğretmenlerin,
kendilerinden mesleki yardım istemesini
güçleştirmesi
❖ Soruşturma rolünü öğretmenlere karşı bir
tehdit unsuru olarak kullanmaları

❖ Öğretmenlerin, soruşturmalarını yapan
denetmenler tarafından rehberlik almak veya
değerlendirilmek istememeleri

✓

✓

✓

✓

yapan denetmenler tarafından rehberlik almak veya değerlendirilmek istememeleri” gibi
soruşturma rolünden doğan olumsuzluklara hem denetmenlerin hem de öğretmenlerin
“yüksek” düzeyde katılım göstermiş olmaları dikkat çekici bir sonuçtur. Ayrıca denetmenler, “soruşturma rollerini öğretmenlere karşı bir baskı unsuru olarak kullanmadıklarını” belirtmiş olsalar da, öğretmenlerin, soruşturmaları bir baskı unsuru olarak gördükleri
anlaşılmaktadır.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Denetmen rollerinin yeterliklerine ilişkin araştırma sonuçlarının incelenmesi ile öne
çıkan hususlar, denetmenlerin rollerini “yüksek” düzeyde gerçekleştirdiklerini, buna karşılık öğretmenlerin, denetmenlerin bu rollerini gerçekleştirme düzeyini “düşük” düzeyde,
okul yöneticilerinin ise genellikle “orta” düzeyde yeterli buldukları yönündedir. Görüşler
arasındaki bu farklılığın nedeninin, tarafların değerlendirmeye esas aldıkları ölçütlerin
farklılığından kaynaklandığı düşünülebilir. Denetmenler, yasal düzenlemeler gereği dört
farklı görev yürütmekle sorumludur. Bu konuda yapılan araştırmalar, denetmenlerin rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme görevleri ile ancak değerlendirme ve soruşturma görevlerinden arta kalan zamanda ilgilenebildiklerini göstermektedir (Sabancı
ve Şahin, 2007, s.93).
Denetmenlerin öğretmenlere yönelik rehberlik görevlerini gerçekleştirmelerine ilişkin farklı zaman dilimlerinde yapılan araştırma sonuçları, denetmenlerin rollerini ger-
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çekleştirme konusunda hala sorunların devam ettiğini ve güncelliğini kaybetmediğini
göstermektedir. Bu durumun asıl nedeninin, denetim kurumunun yapısal sorunlarından
kaynaklandığı ve denetim kurumunun soruşturma, denetim ve rehberlik birimleri şeklinde yeniden yapılandırılmasının işlevsellik kazandıracağı düşünülmektedir. Rehberlik ve
iş başında yardım çalışmaları, denetim çalışmalarının özünü oluşturmaktadır. Pozisyonu
gereği, yönetici ve öğretmenlere en yakın konumda bulunan denetmenlerin işbirliği içinde ve ihtiyaca yanıt verecek süre ve sıklıkta yapacakları geliştirici denetim büyük yarar
sağlayacaktır. Ancak uygulamada bu yöne beklenen ağırlığın verilmediği araştırmalarla
saptanmıştır. Bu durum iş hacmi yoğunluğundan, denetmenlerin bu alanda istenilen düzeyde yetiştirilmediğinden ve denetim örgütünün bu temel amacı gerçekleştirecek şekilde
kurulmamasından kaynaklandığını göstermektedir. Öte yandan, denetmenlerin liderlik,
araştırma ve soruşturma rolleri de öğretmen ve okul yöneticileri tarafından “düşük” ve
“orta” düzeylerde yeterli görülmüştür. Denetmenlerin görev çeşitliliğinin fazla olması,
iş yüklerine bağlı olarak görevlerinden her birinin gerçekleşme düzeyini olumsuz etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Bu nedenle, öncelikle her bir görevle ilgili performanslarının düşük düzeyde gerçekleşmesini önlemek amacıyla görevsel karmaşanın azaltılması,
iş yüklerini hafifletici önlemlerin alınması gerekir. Britton, Goodman ve Rak’ın (2002)
ABD’de yapmış oldukları araştırmada da eğitimcilerin mesleki gelişimini sağlamada denetmenlerin istenilen düzeyde olmadıklarını ve etkili bir denetimde yapılması gerekenler
konusunda rehberliğin eksik görüldüğünü belirlemiş ve karşılıklı güvene dayalı olarak,
denetimin bir danışmanlık süreci gibi olması gerektiğini önermişlerdir. Houk’un (1999)
Kanada’da yaptığı araştırmanın sonuçları, öğretmenlerin, denetmenlerin rollerini iyi sergileyemediklerini ve genellikle bilgi, beceri ve yetenekleri konusunda yetersiz olduklarını, öğretmenlerin, denetmenlere ve denetim sürecine ilişkin güvensizliklerinin olduğunu
ortaya çıkarmıştır.
Elde edilen bu sonuçlardan yola çıkarak şu önerilere yer verilebilir:

Farklı yeterlilik alanlarını kapsayan ve denetmenlerin iş yüklerini artırıcı bir neden
olarak görülen “araştırma-inceleme ve soruşturma”, “rehberlik-mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme” görevleri, ayrı birer uzmanlık ve mesleki birikim gerektirmektedir. Bir
denetmenin bu iki temel alandaki görevlerin tümüne bakmasındaki güçlükler göz önünde
bulundurulduğunda, işgörenlere birçok iş verme yerine uzmanlaşmaya dayalı alanda yetişmeyi/yetiştirmeyi yeğlemek gerekir. Bu iki yeterlilik alanın her birinde uzman denetmenlerin yetiştirilmesinin ve istihdam edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.  
Denetmenlerin lisans üstü eğitim alması ve bu eğitimde, kuramsal bilgiler yanında,
okul ortamında sorun çözmeye dayalı uygulamalara da büyük oranda yer verilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde, denetmenlerin liderlik, araştırıcılık, yöneticilik, rehberlik ve soruşturma rolleri hakkında derinlemesine bilgi ve beceri kazanması sağlanabilir.

Eğitim denetmenlerinin önemli rollerinden bir diğeri de araştırıcı, sorgulayıcı olmalarıdır. Bu şekilde değişme ve yenileşme yönünde vizyon geliştirebilir, hedefler koyabilirler. Denetmenlerin lisans üstü eğitim yapmaları onların araştırıcı rollerinin de gelişmesine
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katkı sağlayacaktır. Ayrıca, denetmenlerin olanaklar ölçüsünde yurt dışı deneyimlerinin
artırılması araştırıcı rollerinin gelişmesine katkıda bulunabilecektir.
Denetmenlerin hizmet içi süreçte yetiştirilmeleri kuramsal bilgilerden çok, sorun
çözmeye dayalı, durum analizleri, proje çalışmaları, takım çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmelidir. Denetmenlerin etkili olabilmesi, insan kaynağını yönetme yanında, alan
bilgisi, mesleki bilgi gibi alanlarda yüksek düzeyde yeterli olmasına bağlıdır. Bu nedenle,
çok yönlü eğitim programları hazırlanmalı ve bu programların etkililik durumu sürekli
incelenmeli, gerekli düzeltme ve geliştirmeler yapılmalıdır.

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, sanal çalışma ve uygulama toplulukları aracılığı
ile sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaklaşa aranmasında etkili sonuçlar doğurmakta, gelişme ve yenileşmeye katkı sunmaktadır. Bu nedenle denetmenlerin, mesleki
açıdan bilgi paylaşımını ve kendilerini geliştirmelerini kolaylaştıracak olan sosyal ağlar
oluşturmaları ve bunlara katılımları teşvik edilmelidir.
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HZ. ÂDEM’İN BOYU İLE İLGİLİ RİVÂYETLER ÜZERİNE
Yunus Emre GÖRDÜK (*)
Öz

İslam Dini’ne göre ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’dir. Değişik kaynaklarda
yer alan rivayetlerde Hz. Âdem’in boyu ile ilgili farklı rakamlar zikredilmiştir. Özellikle Hadîs, Tefsir ve İslam Tarihi kaynaklarında Hz. Âdem’in altmış zira’, yani yaklaşık
otuz beş - kırk metre boyunda olduğu belirtilir. (“Zira”, bölgeden bölgeye küçük farklar
göstermekle birlikte dirsekten parmak uçlarına kadar olan ölçüyü ifade eden birimdir)
Kanaatimizce rivayetlerde yer alan altmış zira’ ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiği
net değildir. Bu makale, söz konusu rivayetlerin bilimsel veriler ışığında tahlilini yapmak
amacıyla kaleme alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Âdem, boy, altmış, zira’.

About Narrations of Prophet Adam’s Height
Abstract

According to Islam, the first human and the first prophet is Adam. Especially Hadith,
Tafsir and İslamic History resources are include various narrations about his height.
Some of them indicate that Adam’s height is sixty dhira’a (The term of “dhira’a” refers to
the lenght from elbow to fingertips, cubits) approximately thirthy five or forty meter. But
in my opinion, it is not clear what is meant by this measure. The purpose of this article
is to make analyse of the narrations which concerning the Adam’s height in the light of
scientific data.
Keywords: Prophet Adam, height, sixty, dhira’a.

*) Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
(e-posta: yunusemre.gorduk@gmail.com)
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Giriş

İslam düşüncesine göre ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’dir. Kur’ân-ı Kerîm’de
Hz. Âdem’in yaratılışından bahseden bazı âyetler şöyledir, “Hani, Rabbin meleklere,
‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’ demişti...(Bakara, 2/ 30)”; “Rabbin meleklere,
‘Ben çamurdan bir insan yaratacağım demişti (Sâd, 38/ 71)”; “Hani Rabbin meleklere,
‘Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin’ demişti (Hicr, 15/
28-29)”; “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir, Onu (Âdem’i) topraktan yarattı. Sonra ona ‘ol’ dedi. O da hemen oluverdi.
(Âl-i İmran, 3/ 59)”; “Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratan, ondan eşini
var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabb’inize hürmetsizlikten sakının... (Nisa, 4/ 1).”
İlk insan olarak yaratılan Hz. Âdem’in boyunun ne kadar olduğu öteden beri merak
konusu olmuştur. Kuşkusuz böyle bir merakın ortaya çıkmış olması dikkat çekicidir. Yani
insanların, kendi yakın atalarından herhangi bir ferdin olağanüstü uzunlukta olabileceğine ihtimal vermedikleri halde bütün insanların atası olan Hz. Âdem’in boyunun “bizden
ne kadar daha uzun” olduğunu merak edebildikleri görülmektedir. Oysa ki aklen ilk insanın şimdikine oranla çok daha uzun olmasını gerektirecek bir sebebin bulunduğu söylenemez. Dolayısıyla söz konusu merakın kendi kendine ortaya çıkmadığı, Hz. Âdem’in
boyunun günümüz insanlarına göre olağanüstü farklı bir uzunlukta olduğunu ifade eden
bazı rivayetler sebebiyle oluştuğu; diğer bir deyişle akıldan değil nakilden kaynaklandığı
anlaşılmaktadır.
Başta en önemli hadîs kaynaklarından olan Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim’de, ayrıca birçok tefsir ve tarih kaynağında konuyla ilgili çeşitli haberler bulunmaktadır. Şimdi
bunları kısaca gözden geçirelim.
Rivayetlerde Hz. Âdem’in Boyu

Çeşitli kaynaklarda Ebû Hureyre’den rivâyet edilen bir hadîste, Hz. Âdem’in uzunluğunun altmış zira’ olduğu nakledilmektedir (Buhârî, 2002, Ehâdîsu’l-Enbiya, 1; Müslim,
1992, Cenne, 28; Ahmed b. Hanbel, 2001, XIII, s. 504; el-Bezzar, 1988, XV, s. 163; İbn
Hibban, 1988, XIV, s. 33; el-Bağavî, 1983, XII, s. 254),

“Yüce Allah, Âdem’i kendi sûreti üzere1 (mükemmel ve düzgün bir şekilde) yarattı.
Boyunun uzunluğu altmış zirâ’2 idi. Allah ona, ‘Haydi, şurada oturan Meleklerin yanına
git de onlara selâm ver! Ve onların senin selâmını nasıl karşıladıklarını dinle! Çünkü hem
1)
2)

Burada “Kendi sûreti üzere” ifadesiyle, Hz. Âdem’e tekrîm ve teşrîf izâfesi söz konusudur. Bkz.
el-Kastalânî, 1905-1906, V, s. 319.
Zira’ en genel anlamıyla, “Dirsekten parmak uçlarına kadar olan uzunluk” diye tarif edilmektedir.
Eskiden kullanılan bu ölçü birimi bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama 60 cm. kadar
bir uzunluğu ifade etmektedir. Osmanlıda kullanılan ve yaklaşık 68 cm. olan “arşın” da zira’ ile
aynıdır. Bkz. el-Mutarrizî, t.y., s. 174; ez-Zebîdî, t.y., XXI, s. 5-8; İbn Manzûr, 1992, VIII, s. 93-95;
Mutçalı, 1995, s. 293.
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senin, hem de (senden sonra) zürriyetinin selâmlaşması bu şekilde olacaktır’ buyurdu.
Bunun üzerine Âdem Meleklere, ‘es-Selâmü aleyküm’ dedi. Onlar da, ‘es-Selâmü aleyke
ve rahmetullah’ diyerek, selâmlarına “ve rahmetullah” duasını ziyâde ederek karşılık verdiler. Cennete girecek olan herkes, Âdem’in (ilk yaratıldığında sahip olduğu mükemmel)
sûretine uygun olarak girecektir. Âdem’in torunları, şimdiye kadar onun güzelliğinden
birer parçayı kaybetmiştir. Nihâyet bu eksiliş şimdi (Muhammed ümmetinde) sona erdi
(Buhârî, 2002, Ehâdîsu’l-Enbiya, 1; Müslim, 1992, Cenne, 28; Ahmed b. Hanbel, 2001,
XIII, s. 504; İbn Kesîr, 1988, I, s. 98).”

Ahmed b. Hanbel, Müslim ve Bağavî gibi bazı muhaddisler aynı hadîsi, “...Cennete
girecek olan herkes, Âdem’in sûretine uygun bir şekilde, uzunluğu altmış zira’ olarak
girecektir...” ziyadesiyle nakleder (Ahmed b. Hanbel, 2001, XIII, s. 504; Müslim, 1992,
Cenne, 28; Bağavî, 1983, XII, s. 254).

Kezâ Ebû Hureyre’den rivayet edilen, hem Sahîh-i Buhârî hem de Sahîh-i Müslim’de
geçen diğer bir hadîste Ehl-i Cennet şöyle tarif edilir: “Cennete ilk girecek zümre, oraya
ayın on dördündeki dolunay gibi parlak; onları takip eden zümre ise gökyüzündeki en
parlak yıldız gibi girer. Orada küçük ve büyük abdest bozmazlar. Tükürmeye ve sümkürmeye ihtiyaç hissetmezler. Tarakları altın, terleri misk, buhurdanlıkları ise öd ağacındandır. Eşleri iri gözlü hurilerdir. Herkes orada (fizik itibariyle) bir yaratılış üzere olacak ve
babaları Âdem gibi altmış zira’ olarak halkedilecektir (Buhârî, 2002, Ehâdîsi’l-Enbiya, 1;
Müslim, 1992, Cenne, s. 6).”
Yine Ebû Hureyre’den rivâyet edilen ve cennete girecek olan müminlerden bahseden
diğer bir hadîste Hz. Âdem’in boyundan şöyle bahsedilmiştir: “Ehl-i Cennet, cennete
Âdem’in yaradılışı üzere kılsız, sakalsız, beyaz, dalgalı saçlı, sürmeli gözlü, otuz üç yaşında ve altmış zira’ boyunda olarak girerler (İbn Ebî Şeybe, 1988, VII, s. 35; Ahmed b.
Hanbel, 2001, XIII, s. 315; Taberânî, 1985, II, s. 75; Ebû Nuaym, t.y, II, s. 99).” Çeşitli
kaynaklarda bu rivâyetlere benzer daha birçok nakil bulmak da mümkündür.

Bu rivayetlerle ilgili değişik fikir ve yorumların ortaya çıktığı görülmektedir. Muhaddisler, Hz. Âdem’in boyundan bahsederken “doğrusunu Allah bilir” kaydıyla birtakım
tahminlerde bulunmuştur. Burada bahsedilen altmış zira’ uzunluğun, Hz. Âdem’in kendi
zira’ı ile mi yoksa günümüzde kullanılan zira’ miktarına göre mi olduğu konusunun netlik
kazanmadığı görülmektedir. Çoğunluğa göre söz konusu ölçü Hz. Âdem’in kendi zira’ı
ile değildir çünkü zira’, dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluktur ve herkesin
zira’ı, ortalama kendi boyunun dörtte biri kadardır. Şayet Hz. Âdem’in boyu olarak ifade
edilen altmış zira’ onun kendi zira’ına göre olsa, vücut uzunluğu yanında kol boyu orantısız derecede kısa kalmış olurdu (İbn Hacer, 1959, VI, s. 366-367; el-Münâvî, 1938, III,
s. 445; Aliyyü’l-Kârî, 2002, IX, s. 3669; el-Aynî, t.y, XV, s. 208-209; el-Irakî, t.y, VIII, s.
105; Kastallânî, 1906, IX, s. 130).
Hadîste geçen “nihâyet bu eksiliş şimdi (Muhammed ümmetinde) sona erdi” ifadesine istinâden bazı şârihler, insanların cemâliyle beraber boy uzunluğunun da her devirde
biraz daha azalarak şimdiki haline geldiğini, yani söz konusu azalmanın Hz. Peygamber
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zamanında son bulduğunu ifade etmiştir (İbn Kesîr, 1988, I, s. 102, 129, 323; İbn Hacer
1959, VI, s. 367; el-Aynî, t.y, XV, s. 209; el-Irakî, t.y, VIII, s. 106-107). Bu bakış açısına
göre, söz konusu hadîs müminlerin Hz. Âdem’in ilk yaratıldığı hali gibi, hem cemâlinden hem de boyundan bir şey kaybetmemiş olarak cennete gireceğini belirtmektedir (elMünâvî, 1938, III, s. 445).
Bazı muhaddisler Hz. Âdem’in altmış zira’ olarak zikredilen uzunluğunun, onun dünyaya indikten sonraki boyu değil cennetteki boyu olduğunu savunurken, (İbn Kuteybe,
1999, s. 321) diğer bir kısmına göre ise onun cennetteki sûreti ile Arz’a indikten sonraki
sûreti arasında değişim olmamıştır (Suyutî, 1996, VI, s. 187). Bazı rivayetlerde ise söz
konusu uzunluğun yetmiş zira’ olduğunu ifade edilmiştir (Mukâtil b. Süleyman, 2001, IV,
532; Suyûtî, ed-Dürr, I, s. 135-136).

Öte yandan hadîsçilerin bir kısmı Hz. Âdem’in cismi ve boyu ile ilgili rivayetlerin
sahîh ve mevsuk olmadığına, Ka’bu’l-Ahbâr ve Vehb b. Münebbih gibi şahısların Tevrat
temelli birtakım haberleri kabilinden olduğuna kanaat getirmiştir. Çünkü söz konusu boy
uzunluğu, alışılmış beşer boyunun çok ötesinde bir aşırılık arz etmektedir (İbn Fûrek,
1985, s. 55).
Tefsirlerin ve tarih kaynaklarının çoğunda da, ilgili hadîs ve haberlere istinaden Hz.
Âdem’in boyunun altmış zira’ olduğunun ifade edildiği; “Âdem’in boyu altmış zira’ idi,
ancak hangi zira’ olduğunu Allah bilir” (İbn Ebî Zemenîn, 2002, IV, s. 48) şeklindeki bazı
kısa yorumlar dışında ayrıntılı bir fikir yürütme faaliyeti içine girilmediği görülmektedir
(Taberî, 1965, I, 124; İbn Ebî Hâtim, 1998, V, 1459; Semerkandî, t.y, III, s. 394; esSa’lebî, 2002, IX, s. 209; el-Bağavî, 1998, I, s. 96; V, s. 11; İbn Atıyye, 2000, I, s. 105;
III, s. 335; Kurtubî, 1964, I, s. 321; V, s. 300; XX, s. 45; İbn Kesîr, 1999, III, s. 76; VII, s.
120, 535; Ebû Hayyân, 1999, VI, s. 432; Suyûtî, ed-Dürr, I, s. 118; İbn Asâkir, 1995, VII,
s. 391; el-Isâmî, 1998, I, s. 121).
Hz. Âdem yeryüzüne indikten sonra boyunun semâya ulaştığı, semâdaki meleklerin
sohbetini dinleyebildiği, hatta melekleri rahatsız ettiği için boyunun altmış zira’a indirildiği şeklinde abartılı rivayetler de mevcuttur (Taberî, 1965, I, s. 123; İbnü’l-Cevzî, 1992,
I, s. 202; el-Aynî, t.y, XIX, s. 209).
Yine bazı rivayetlerde ayakları Safâ Tepesi’ndeyken başının semâya yetiştiği,
Güneş’in hararetinden rahatsız olduğu için bu durumu Rabbine şekvâ suretinde arz ettiği
ve sonrasında boyunun kendi zira’ıyla yetmiş zira’a düştüğü, Havvâ’nın boyunun ise otuz
beş zira’ olduğu nakledilmektedir (el-Isâmî, 1998, I, s. 121).

İbnü’l-Cevzî, Hz. Âdem’in boyunun sonradan kısaltıldığının doğru olmadığını, bu tür
rivayetlerin İslâmî bir kaynağa dayanmayıp Süryânîlere ait kitaplardan alındığını belirtir
(1992, I, s. 202). İbn Hacer el-Askalânî ise, sahîh hadîste Hz. Âdem’in ilk yaratıldığı
zaman altmış zira’ olarak yaratıldığının ifade edildiğine, sonradan kısaltıldığına dair ise
geçerli bir delil olmadığına dikkat çeker (1959, VI, s. 367).
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Tarihî Eserler ve Arkeolojik Kalıntılar Açısından Hz. Âdem’in Boyu İle İlgili
Bazı Mülahazalar

Hz. Âdem’in boyu konusunda bize ışık tutabilecek bazı tarihî ve arkeolojik veriler
mevcuttur. Söz konusu verilerden yola çıkarak düşündüğümüz zaman bazı mülahazalara
varmamız mümkündür. Bunları birkaç madde halinde özetlemek gerekirse şunları söyleyebiliriz:

a) Hadîste geçen ifadelerden Hz. Âdem’in dünyaya indirildikten sonraki boyunun
altmış zira’ yani otuz beş-kırk metre civarı olduğu kat’î bir hüküm sayılırsa, aklî olarak
eşinin ve çocuklarının da bu ölçüye uygun boyutlarda olduğu ve insan neslinin tarihsel
süreç içinde giderek kısaldığı sonucuna varılmış olur. Çünkü bu uzunluğun sadece Hz.
Âdem’e mahsus olması ve sonraki nesillerin birdenbire küçülmesi hem mantığa hem de
hikmete uygun değildir. İnsanoğlunun süreç içinde kısalıp küçüldüğü varsayıldığında ise
ister istemez evrimcilerin bir takım iddialarına kapı aralanmış olmaktadır. Bu meyanda
bazı araştırmacıların konuyla ilgili hadîslerden yola çıkarak Hz. Âdem’in dünya hayatında altmış zira’ olduğu ihtimalini göz önüne alıp buna bağlı olarak da tedrîci küçülmenin
evrimle ilgili olmadığını ispatlama ihtiyacı hissettiği görülmektedir (Bedir ve Sarsılmaz,
1998, s. 133-138).
İlk yaratıldığında takrîben kırk metre olduğu ve süreç içinde küçüldüğü varsayılan
insanın bineceği atın, çift sürmek için kullanacağı öküzün, sütünü sağacağı koyunun,
yumurtasını alacağı tavuğun, toplayacağı elmanın, gölgesinde oturacağı ağacın, kısacası
istifade edeceği her şeyin de tedrîcen küçülmüş olması gerekecektir. Nitekim hikmet-i
İlâhî gereği, yeryüzünde insanın hizmetine sunulmuş olan mahlûkatın, “ahsen-i takvîm”
üzere yaratılan (Tîn, 95/4) insanın boyutlarına uygun olması lazımdır. Halbuki şimdiye
kadar yapılan arkeolojik kazılarda ne yüz metre boyunda bir elma ağacı kalıntısına, ne
otuz metre boyunda bir at fosiline ne de on metrelik bir tavuk iskeletine rastlandığı vaki
değildir (Jo McDonald, 2005; Zur Nedden D. vd., 1994, s. 809-818). İnsanların kendi
imal ettikleri eşya ve araç-gereç türünden olan kalıntıların da bilâistisna hâlihazırdaki
insan boyutlarına uygun olduğu görülmektedir (Keeley L.H., 1996; Manuel Dominguez
Rodrigo vd., 2005, s. 109–121; Semaw S., 2000, s. 1197–1214; Swend Hansen, 2010, s.
10-98).
Eski çağlarda dinozorların yaşamış olması ve günümüzde onlara ait bazı dev kemik
ve fosillerin ortaya çıkması üstte belirttiğimiz hususa aykırı değildir. Şüphesiz Allah yeryüzünü insan nesli için yaşanılır bir mekân kılarak müheyya etmiş daha sonra Hz. Âdem
ve eşini oraya göndermiştir. Aksi düşünülürse koca dinozorlar ve canavarlar arasında Hz.
Âdem’in dünya hayatı bir kâbustan ibaret olurdu. Dolayısıyla altmış beş milyon ila yüz
milyon yıl önce tükendiği sanılan (Rick Gore, 1993, s. 26) dinozorların Hz. Âdem dünyaya gönderilmeden çok daha önce yaşadıkları anlaşılmaktadır. Nitekim en eski insan
fosili kalıntıları otuz beş bin ila yüz bin yıl önceden kalmadır (Barbara Ann Kipfer, 2000,
s. 383). Evrim fikrini savunanların ara form diye takdim ettikleri iskelet kalıntıları bile
ancak beş altı milyon yıl öteye gidebilmektedir (Alan Thorne vd., 1999, s. 591-612) ki
bunlar zaten Âdemoğulları’na değil maymun türlerine ait kalıntılardır.
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b) Zamanımıza kadar ulaşabilmiş olan en eski mağara resimlerinin, en eski heykellerin (Gregory Curtis, 2006; R. Dale Guthrie, 2006; Klaus Schmidt, 2007, s. 7-65;
Antonio Beltran Martinez, 1982; Nancy K. Sandars, 1968) ve bütün tarihî yapıların günümüz insanının boyutlarıyla uyumlu olduğu görülmektedir. Bir kısım tarihi eserlerin son
derece görkemli olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda tartışmaların halen devam ettiği bir
hakikattir ancak bunlar yine de eski devirlerde yaşamış olan insanların, boyut olarak günümüz insanından çok daha farklı olduğunu gösterir nitelikte değildir. Örneğin muazzam
taş bloklardan oluşan Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığı hala gizemini korumakta fakat
piramitlerin içindeki koridorlar ve kapı boyları, onları inşâ eden insanların da şimdiki
insanlarla aynı boyutlarda olduğunu göstermektedir (J. Davidovits, 1988; Dows Dunham,
1956, s. 156-165; Rolf Krauss, 1997, s. 45-67; Anthony B. Sakovitch, 2005-2006, s. 113).
c) Müslümanlar için en eski tarihî eserlerden biri şüphesiz Kâbe’dir. Çeşitli zamanlarda tahribe uğradığı bilinen bu yapının geçmişi ilk insan olan Hz. Âdem’e kadar uzanmaktadır. “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk
beyt (mâbet), Mekke’deki (Kâbe)dir. Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrâhim’in makamı
vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o beyti haccetmesi, Allah’ın
insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki Allah bütün âlemlerden
müstağnîdir” (Âl-i İmran, 3/96) nassı ile sabit olduğu üzere Kâbe insanlar için mâbed
olarak vaz’edilen ilk beyttir ve bu hususta ihtilaf yoktur (el-Mâverdî, t.y., I, s. 410).
Bize ulaşan hadîslerde Hz. Peygamber’den yeryüzünde kurulan ilk mescidin sorulduğunu ve O’nun bu soruya “Mescidü’l-Harâm” yanıtını verdiğini görmekteyiz (Ahmed b.
Hanbel, 2001, XXXV, s. 310; Buhârî, Ehâdîsi’l-Enbiyâ, 39; İbn Mâce, 1952, Mesâcid, 7;
Nesâî, 2001, Mesâcid, 3; İbn Hibban, 1988, IV, s. 475).

Bazı nakillere göre Kâbe’den önce de evler vardı ancak o, mübarek kılınan, âlemlere
hidâyet vesilesi olan (Tâberî, 2000, VI, s. 19; İbn Ebî Hâtim, 1998, III, s. 707; İbn Kesîr,
1988, II, s. 78; Suyûtî, ed-Dürr, II, s. 265) ve insanlar için ibadet mahalli olarak seçilen
ilk beyttir (Taberî, 2000, VI, s. 20; İbn Ebî Hâtim, 1998, III, s. 708; Semerkandî, t.y., I, s.
232; Sa’lebî, 2002, III, s. 115; Suyûtî, ed-Dürr, II, s. 265). Diğer bir kısım rivayetlerde ise
Kâbe’nin bilâ istisna yeryüzündeki ilk beyt olduğu (Taberî, 2000, VI, s. 20; Sa’lebî, 2002,
III, s. 115); dünya yaratılmadan evvel halk edildiği, (Taberî, 2000, VI, s. 20-21; Sa’lebî,
2002, III, s. 114; Kurtubî, 1964, IV, s. 137; Suyûtî, ed-Dürr, II, s. 265) dünya ile beraber
yaratıldığı (Taberî, 2000, VI, s. 21; İbn Ebî Hâtim, 1998, III, s. 707; Suyûtî, ed-Dürr, II,
s. 265) veya Hz. Âdem tarafından inşâ edildiği nakledilmektedir (Taberî, 2000, VI, s. 21;
Sa’lebî, 2002, III, s. 115). İnsaniyetin ayrılmaz bir parçası ibadet olduğuna göre, ilk mâbedin de ilk insandan beri var olması kanaatimizce İlâhî hikmetin bir gereğidir.
Abdullah b. Amr b. el-Âs’dan merfû olarak rivâyet edilen bir hadîs şöyledir, “Allah
Cebrâil’i, Kâbe’yi binâ etmelerini emretmesi için Âdem ve Havvâ’ya gönderdi. Âdem
Kâbe’yi binâ ettikten sonra ise onu tavaf etmeleri emredildi ve, ‘Sen ilk insansın, bu da
insanlar için binâ edilen ilk beyt!’ denildi (Beyhakî, 1982, II, s. 45; İbn Kesîr, 1988, I, s.

HZ. ÂDEM’İN BOYU İLE İLGİLİ RİVÂYETLER ÜZERİNE

127

102; el-Aynî, tsz, IX, s. 211; Suyûtî, Câmiu’l-Ehâdîs, XI, s. 121; el-Hindî, 1975, XII, s.
213) .”

Tefsir ve tarih kaynaklarında üstteki hadîsi destekler mahiyette nakiller mevcuttur.
Bunlara göre, Hz. Âdem yeryüzüne indikten sonra arşı çevreleyen meleklerin zikir ve
tespihlerini duyamadığı için Rabbine hüznünü ifade etmişti. Cenâb-ı Allah da ona Harem
Bölgesi’nde, Arş’ta bulunan “Beytu’l-Ma’mûr”un hizasına denk gelen yerde kendisi için
bir beyt binâ etmesini ve melekler Arş’ın çevresinde nasıl tavaf ediyorsa aynı şekilde bu
beyti tavaf etmesini; melekler Arş’ta nasıl namaz kılıyorsa, aynı şekilde bu beytte namaz
kılmasını emretmiştir. Daha sonra bu emri yerine getirebilmesi için ona Kâbe’nin binâ
edileceği yeri gösteren ve nasıl tavaf edeceğini öğreten bir melek, yani Cebrâil gönderilmiştir (İbn Sa’d, 1990, I, s. 33; Taberî, 1965, I, s. 124; Camiu’l-Beyân, III, s. 57-58; İbn
Asâkîr, 1990, VII, s. 422; XXIII, s. 271; İbnü’l-Esîr, 1997, I, s. 35; İbn Hacer, 1959, VI, s.
406; İbnü’l-Cevzî, 1992, I, s. 214; İbn Kesîr, 1988, I, s. 102; İbn Haldûn, 1988, I, s. 436;
Suyûtî, ed-Dürr, I, s. 313).

Üstte bazı örneklerini verdiğimiz rivayetlerin kâhir ekseriyeti Kâbe’yi ilk binâ edenin Hz. Âdem olduğuna işaret etmektedir. Bunun yanında bize ulaşan nakiller arasında
Kâbe’nin ilk olarak melekler tarafından yapıldığına (Sa’lebî, 2002, III, s. 115; İbn Kesîr,
1999, I, s. 421), onu Hz. Âdem’in oğlu Şis’in binâ ettiğine (İbn Kesîr, 1999, I, s. 421) ve
semâdan indirildiğine dair (Taberî, 2000, III, s. 57-58; İbn Kesîr, 1999, I, s. 434) çeşitli
haberler de mevcuttur. Kâbe, zaman içinde tahribata uğramış, yıkılarak kaybolmuştur (İbn
Atıyye, 2000, I, s. 210; es-Seâlebî, 1997, I, s. 316). Bazı rivâyetlerde Nuh Tufanı’ndan
sonra yıkılıp kaybolduğu (Suyûtî, ed-Dürr, I, s. 313) veya semaya çekildiği belirtilen
(Taberî, 2000, III, s. 58) Kâbe’yi, Hz. İbrâhim Allah’ın emriyle ilk kurulduğu yerde ve
aynı kâide üzere tekrar bina etmiş (Taberî, 2000, III, s. 58-60; VI, s. 21; İbn Ebî Hâtim,
1998, s. 232; İbn Atıyye, 2000, I, s. 210; İbn Kesîr, 1999, I, s. 434; İbn Haldûn, 1988, I,
s. 436; Seâlebî, 1997, I, s. 317), bu emri Hz. Cebrâil’in rehberliğinde yerine getirmiştir
(Bkz. Taberî, 2000, III, s. 58-60; İbn Atıyye, 2000, I, s. 210; İbn Kesîr, 1999, I, s. 434; İbn
Haldûn, 1988, I, s. 436; Suyûtî, ed-Dürr, I, s. 313).
İster Hz. Âdem inşâ etmiş, ister melekler binâ etmiş, isterse semâdan indirilmiş olsun kanaatimizce burada önemli olan nokta; süreç içinde bazı tahribatlara maruz kalmış
olsa bile özellikle kaidesindeki boyutların korunarak günümüze kadar geldiği bilinen
Kâbe’nin fizikî büyüklüğüdür.3 Yaklaşık yüz kırk beş metrekarelik alan üzerine kurulmuş
olan Kâbe’nin birbirine eşit olmayan dört duvarının uzunlukları 10-12 metre arasında
değişmektedir. Yüksekliği ise 15 metredir (Ünal, 2001, XXIV, s. 15). Dolayısıyla kırk

3)

Kâbenin yüksekliğinin Hz. İbrâhim zamanında 9 zira’ (yaklaşık 5 metre) olduğu, daha sonra Kureyşîlerin bu yüksekliği 18 zira’a (yaklaşık 10 metre) çıkardığı nakledilmektedir. Emevîler zamanında halîfeliğini ilan eden Abdullah b. Zübeyr Mekke’yi kuşatan Emevî ordusunun mancınıklarla
attığı taşlar ve bu sırada çıkan yangın yüzünden Kâbe’nin tamamen tahrip edilmesi üzerine duvarların kalan kısımlarını yıktırıp binayı Hz. İbrahim’in temellerini esas alarak yeniden yaptırmış ve
bu arada güneybatı, kuzeydoğu duvarlarını hatim ile birleştirerek hicri binaya dahil edip binanın
yüksekliğini 27 zira’a çıkarmıştır (yaklaşık 15 metre). Bkz. Sadettin Ünal, 2001, XXIV, 14-20.
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metre boyundaki Hz. Âdem’in, böyle bir yapıyı “beyt” olarak algılaması ve tavaf etmesi
aklen mümkün görünmemektedir.

d) Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Hûd’un elçi olarak gönderildiği Âd Kavmi’nin özellikle
uzun boylu, iri cüsseli ve güçlü kuvvetli insanlardan oluştuğu belirtilmektedir (Taberî,
2000, XXI, s. 443-444; İbn Ebî Hâtim, 1998, V, s. 1510; İbn Atıyye, 2000, II, s. 418419; İbn Kesîr, 1999, III, s. 433-434). Bu husus değişik ayetlerde şöyle vurgulanır: “Sizi
uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir (vahiy ve öğüt)
gelmesine şaştınız mı? Allah’ın sizi Nuh’un Milleti yerine getirdiğini, kâmet ve kuvvetçe
de onlardan üstün kıldığını hatırlayın. O halde Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa
eresiniz (A’raf, 7/ 69)”; “Âd Kavmi’ne gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve, Bizden daha kuvvetli kim var? dediler ... (Fussilet, 41/ 15)”; “Rabbinin, hiçbir
memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Âd milletine
ne ettiğini görmedin mi? (Fecr, 89/ 6-8)”
Kanaatimizce eğer Hz. Âdem’den bu yana tedrîcî bir küçülme söz konusu olsaydı, zaten bu sürecin doğal bir parçası olarak Âd Kavmi’nin, Kur’ân’ın nâzil olduğu dönemdeki
insanlardan daha iri ve cüsseli olmaları gerekirdi. Dolayısıyla Âd Kavmi’nin, iri ve güçlü
insanlardan oluştuğunun belirtilmesine gerek kalmazdı.
Meşhur muhaddislerden İbn Hacer el-Askalânî Sahîh-i Buharî’deki hadîslerin şerhini
içeren Fethu’l-Bârî adlı eserinde İbnü’t-Tîn’in konuyla ilgili görüşünü nakleder. Üstte
ifade ettiğimiz kanaati destekler nitelikteki açıklamasında İbnü’t-Tîn, insanların süreç
içinde kısaldıklarıyla ilgili husûsun noksaniyet içerdiğini ve müşkil bir mesele olduğunu
söyler. Nitekim Semûd Kavmi gibi geçmiş ümmetlerin eserleri halen mevcuttur ve bu
eserlerden onların aşırı bir uzunluğa sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Oysa ki tedrîci kısalma fikrine göre onların bizden çok daha uzun olmaları gerekirdi. Bu nedenle hadîste işkâl
söz konusudur ve şu ana kadar izâle edilebilmiş değildir (İbn Hacer, 1959, VI, s. 367;
el-Münâvî, 1938, III, s. 445).

Keza büyük tarihçi ve sosyolog İbn Haldûn da aynı paralelde görüş belirtenlerdendir.
O’na göre, halkın inandığı gibi eski kavimlerin vücutları bizimkinden olağanüstü büyük
ve kuvvetleri bizimkinden fazla değildi. Onlardan bugüne intikal eden eserlerin çoğu
ilim, geometri ve makinelerin yardımıyla vücuda getirilmiştir. Dolayısıyla eski kavimler
tarafından yapılmış büyük yapılar ve heykeller, o kavimlerin vücutça ifrat derecesinde
olduğunu gösterir birer delil değildir. Buna rağmen kıssacılar Âd, Semûd Kavimleri ve
Amalika hakkında birçok yalan haber nakletmiştir. Örneğin Semûd Kavmi’nin taşları
oyarak yapmış oldukları evler çağımızda halen mevcuttur. Hz. Peygamber’den mervî
sahîh hadîslerle Semûd Kavmi’ne aidiyeti kesin olan bu yapıların, alçaklık, yükseklik ve
yüzölçümü bakımından bizim oturduğumuz evlerden daha büyük olmadığı görülmektedir
(1997, II, s. 227-230).
Sonuç

Hz. Âdem’in altmış zira’ olduğunu bildiren nakiller birçok hadîs kaynağında, özellikle hadîs ilmi açısından son derece muteber sayılan Sahîh-i Buharî ve Sahîh-i Müslim
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gibi kaynaklarda yer almaktadır. Bu yönüyle ilgili rivayetlerin önemli bir kısmının, hem
senet hem de metin yönünden sıhhatli olduğu söylenebilir. Ancak müteşâbih âyetlerde olduğu gibi; Hz. Âdem’in uzunluğundan bahseden hadîslerin metin yönünden kat’î olması,
mânaya delâlet yönünden de kat’î olmasını gerektirmemektedir. Dolayısıyla söz konusu
hadîslerde geçen ifadelerle neyin kastedildiği, kanaatimizce tartışmaya açık bir husustur.
Öte yandan düşük bir ihtimal de olsa metin açısından muhtemel bir tedahül olasılığı da
göz ardı edilmemelidir.
Tarihî eserler ve arkeolojik kalıntılar arasında, Hz. Âdem’in dünyaya ilk gönderildiği
zaman altmış zira’ olduğuna ve onun neslinden gelen insanların süreç içinde kısalıp küçüldüğüne dair bir delil bulunmamaktadır. Gerek zamanımıza ulaşmış olan eski yapılar
gerekse arkeolojik kazılarda ortaya çıkan araç ve gereçler önceki insanların da aşağı yukarı bizimle aynı boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bunun aksini gösteren bazı delillere ulaşılmadığı sürece, tedrîcî kısalma fikrini ispatlamanın mümkün olmadığı açıktır.
Âd Kavmi gibi bazı toplulukların iri cüsseli olduğu hakikat ise de bu iriliğin anormal
boyutlarda olmadığı anlaşılmaktadır.

Netice itibariyle Hz. Âdem’in altmış zira’lık boyundan bahseden hadîslerdeki “zira”
ifadesiyle kastedilen ölçünün insanlar arasında geçerli olan ölçü biriminden farklı olabileceği ihtimali bir tarafa; söz konusu uzunluğun cismânî boyu değil mânevî azamet
ve bereketi ifade ettiğini; cismânî boy olsa bile bunun Hz. Âdem’in dünya hayatındaki
uzunluğunu değil cennetteki uzunluğunu ifade ettiğini söylemenin daha tutarlı olacağı
anlaşılmaktadır. Zira akıl ve nakl-i sahîh teâruz ettiği zaman aklı esas alıp nakli tevil yoluna gitmek İslamî ilimlerin en temel kurallarından biridir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİVİL TOPLUM
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Öz
Sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin gelişmesindeki önemi kuşkusuz yüksektir. Demokrasinin gelişmesinden halkın bilinç düzeyinin yükselmesine kadar çok yönlü etkileri
olan bu kuruluşlara halkın desteği de önemli bir gerekliliktir. Bu araştırma üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin algılarını Kızılay örneğinden
yola çıkarak ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çerçevede Çanakkale ilinde gerçekleştirilen
araştırmaya 291 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 27
soruluk ölçekle toplanan veriler frekans, yüzde teknikleri ve t-testi ile analiz edilmiştir.
Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin 8 maddede yüksek düzey, 16 maddede
orta düzey ve 3 maddede de düşük düzey algıya sahip oldukları anlaşılmıştır. Cinsiyet
açısından algı düzeylerindeki farka bakıldığında ise 6 maddede erkek öğrencilerin kız
öğrencilere göre daha yüksek algıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kızılay, sivil toplum kuruluşu, üniversite öğrencileri.
Perception of University Students Related to Non-Governmental Organizations:
The Red Crescent Case
Abstract
Non-governmental organizations have a certain importance on development of a
country. Support from the people is an important requirement for these organizations
having multi-dimensional effects from improving democracy level to increasing the
consciousness level of public. This study aims at describing the perceptions of university
students related to activities of nongovernmental organizations with reference to the Red
Crescent sample in Turkey. Within this framework, 291 university students in Canakkale
province participated in the research. Data were collected via 27-question scale developed
by the researchers and then they were analyzed by statistical analysis techniques such as
frequency, percentage and t-test. As a result of the study, it has found that university
students have high level of perception for 8 items, medium level of perception for 16
items and low for 3 items. In terms of gender variable, male students have higher level of
perception compared to female students for 6 items of the scale.
Keywords: The Red Crescent, non-governmental organizations, university students.
*) Yrd. Doç .Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
(e-posta: mkdemir2000@yahoo.com)
**) Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
(e-posta: ercanari@comu.edu.tr)
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1. Giriş

Köyden kente göçün hız kazandığı sanayi devrimiyle birlikte devletlerin geniş toplum
kitlelerine hitap edebilecek kurumların yapılanmasına hız verdiği görülmektedir. Oluşturulan bu kurumlar özellikle doğal afet durumlarında ve sosyal sorumluluk projelerinde
daha fazla öne çıkmaktadırlar. Sosyal sorumluluklar, 1800’lü yılların sonunda büyük şirketlerin sayılarının artmasıyla kavramsal olarak ortaya çıkmıştır (Becerikli, 2000). 1929
ekonomik bunalımı ile birlikte hız kazanmış, 1936 yılında ilk olarak Sears Şirketinin,
1960’larda da sivil toplum örgütlerinin çalışmaları sosyal sorumluluklara verilen önemi
artırmıştır  (Halıcı, 2001). Sosyal sorumluluk kavramı 1960’lı yıllardan itibaren yoğun bir
şekilde tartışılmaktadır (Carroll, 1991).  

Türkiye’de ise Osmanlı dönemindeki Ahilik ve vakıflar sosyal sorumluluklar ile ilgilidir (Çarıkçı, Uzunbacak, Adıgüzel ve Özkul, 2009). Cumhuriyetin ilk dönemlerinde
sosyal sorumluluklar ile ilgili çok fazla gelişme olmamasına rağmen Bayraktaroğlu ve
Özgen’e göre (2008) Türk yönetim sisteminde sosyal sorumluluk anlayışındaki gelişmeler, özelliklede son 30 yıldır biraz daha öne çıkmaktadır. Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişim, sosyal ağların yaygınlaşması ve toplumsal ölçekte eylemlerde etkin rol
alması kurum ve kuruluşların toplumsal refahı koruma ve geliştirmeye yönelik faaliyetler
yapmalarını zorunlu hale getirmiştir.

Drucker’a göre (1996) geçtiğimiz 40–50 yılda ekonomik etmenler egemen olmuştur,
ancak bundan sonraki 20–30 yılda sosyal etmenler egemen olacaktır. Bu görüş, sosyal
konularla ilgilenmenin örgütler için çok önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya
koymaktadır. Süreçte bu kurum ve kuruluşlar topluma ilişkin çeşitli sosyal sorumluluk
kampanyaları gerçekleştirmeye başlamışlardır (Vural ve Coşkun, 2011).

Ülkemizde kurulmuş olmasına rağmen tüm dünyada yapmış olduğu uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile uluslararası bir kimliği de bulunan kurumlardan
bir tanesi de Türkiye Kızılay Derneği’dir. 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı
ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Türkiye Kızılay Derneği; 1877’de
“Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1923’de “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1935’te
“Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır. Kuruluşa “KIZILAY”adını büyük önder Atatürk vermiştir. Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus
Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf
olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma
servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar
aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve
düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş
esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve
korunması için çaba göstermiş; I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük
kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış;
hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korun-
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maya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur
(www.kızılay.gov.tr).

Sağlık Hizmetleri 2000 yılından sonraki yeniden yapılanma sürecinden sonra; Sağlık Hizmetinin Kalitesi ve Yönetimi, Performans Değerleme, Eğitim, Bilimsel Yaklaşım,
Etik ve Kültürel Kurallara Uyum, İşbirliği, Araştırma, Etkin Kaynak Kullanımı, Hasta
Memnuniyeti, hususlarını yönetim anlayışı olarak belirlemiştir. Hiçbir ayrım yapmaksızın yardımlarda bulunmak, insan hayatını ve sağlığını korumak amacıyla yerel, bölgesel
ve uluslararası faaliyetlerde bulunmaktadır. Türkiye Kızılay Derneği 4.500 profesyonel
çalışanı ve 1 milyonu geçen gönüllüleriyle deprem, kıtlık ve savaş gibi afetlerin yaşandığı
ülkelerde her türlü insani yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır (www.kızılay.gov.tr). Yarı
resmi bir sivil toplum kuruluşu olan Kızılay, ülkemizin son yıllarda da yaşadığı doğal afet
durumlarında ve komşu ülkelerin (Suriye, Irak vb.) doğal ya da siyasi sıkıntı durumlarında yine başrol görevini üstlenmiştir.

Ülkemizde 2006 yılından itibaren Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarında Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi zorunlu hale getirilmiştir. Bu uygulamanın amacı, Eğitim Fakültelerinin sosyal sorumluluk projeleri ile topluma daha fazla katkı
yapmalarını sağlamak ve öğretmen adaylarının sosyal yönlerinin gelişmesine olanak sağlamaktır. Araştırmacılar tarafından topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik farklı
çalışmalar yapılmıştır. Gökçe (2011) öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarını not kaygısıyla yapmaması gerektiğini vurgulayarak bu çalışmaların gönüllülük esasına
dayalı yapılması gerektiğini belirtmektedir. Saran, Coşkun, İnal Zorel ve Aksoy (2011)
topluma hizmet uygulamaları dersi için proje hazırlama, sunum ve değerlendirme şablonu oluşturulması, çeşitli sivil toplum örgütleri ve projede destek istenilecek kurumlar ile
anlaşma konusunda tek noktadan iletişim kurulması gibi önlemlerin dersteki verimliliği
arttıracağını vurgulamaktadır. Dinçer, Ergül, Şen ve Çabuk (2011) topluma hizmet uygulamaları derslerini daha etkili hale getirmek için öğretim elemanı, aday öğretmen ve
ailelerin önerilerini dikkate almanın gerekliliğini ifade etmektedir. Uğurlu ve Kıral (2011)
topluma hizmet uygulamaları derslerinde öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişimlerine sağlanan katkının yanı sıra topluma sağlanan katkıların da bulunduğunu tespit
etmişlerdir. Elma ve diğerleri (2010) öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları
derslerine ilişkin algılarının olumlu olduğunu belirlemişlerdir. Sönmez (2010) öğretmen
adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersini faydalı bulduklarını tespit etmiştir. Yılmaz (2011) öğretim üyeleri ve öğretmen adayları ile çalışmasında topluma hizmet uygulamaları dersinin yararlı bir ders olduğunu ancak planlama ve uygulamada problemler olduğunu belirlemiştir. Ayrıca araştırmacı topluma hizmet uygulamaları dersinin daha etkili
olabilmesi için öğretmen adaylarının ilgilerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini
vurgulamıştır.

Çeşitli kaynaklardan da görüldüğü gibi topluma hizmet noktasında eğitim fakültesi
öğrencilerinin-öğretmen adaylarının buluşma noktalarından birisi de “Kızılay” dır. Birçok üniversitede Kızılay, Yeşilay, Halk Eğitim Merkezleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
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Esirgeme Kurumları, kütüphaneler, huzurevleri gibi noktalarda öğretmen adayları çalışmalarını sürdürmektedirler. Özellikle öğretmen olacak gençlerin yaşadıkları topluma
hizmet etme görevlerini kazandırmayı temel amaç edinen Topluma Hizmet Uygulamaları
dersiyle içinde yaşadığı topluma uyum sağlamış, toplumun sorunlarının farkında ve çözüm noktasında faal olması ülkemizin geleceği için de önemlidir. İlkokuldan başlayarak
hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilimleri gibi derslerde çocuklara kazandırılmaya çalışılan toplumsal duyarlılık, doğal afet eğitimi, yardım-destek-empati-işbirliği gibi değerleri
öğretmen adaylarının içselleştirmesi açısından da sivil toplum kuruluşları önemlidir. Bu
açıdan konu hakkında çok fazla çalışma olmadığından ve Kızılay örneğinden yola çıkarak üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarına ilişkin algıları araştırmaya değer
bir problem durumundadır.  
1.1. Problem durumu

Araştırmada “Üniversite öğrencilerinin Kızılay örneği ışığında sivil toplum kuruluşlarına ilişkin algıları nelerdir?” sorusu temel problem olarak alınmıştır.

Bu problem çerçevesinde de düşük, orta ve yüksek düzey algılanan bilgilerin neler
olduğu ve öğrencilerin cinsiyeti değişkenine göre algıların değişip değişmediği soruları
araştırmada alt problemler olarak ele alınmıştır.
2. Yöntem

Araştırma üniversite öğrencilerinin Kızılay örneğinden yola çıkarak sivil toplum kuruluşlarına ilişkin algılarını ve bir ölçek yardımıyla ortaya koymaya çalıştığından ilişkisel
tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Karasar (1999, s. 81)’ a göre ilişkisel tarama
modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını veya derecesini betimlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir.
2.1. Çalışma grubu

Araştırmada Çanakkale ilinde tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan 291 kişilik
bir çalışma grubuna ulaşılmıştır. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 102’ sinin kız
öğrenci (%35,1), 189’ unun da erkek öğrenci (%64,9) olduğu ortaya çıkmıştır.
2.2.Veri toplama aracı

Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen 27 soruluk bir ölçek hazırlanmıştır.
Ölçeği geliştirme sürecinde öncelikle 32 soruluk bir taslak ölçek uzman görüşü ve literatür taramasıyla oluşturulmuştur. Elde edilen taslak ölçeğin geçerliği için faktör analizi
yapılmış ve faktör yükü .30’ un altında olan 5 madde ölçekten çıkartılmıştır. Böylece 27
soruluk tek boyuttan oluşan ve varyansın %56,87’ sini açıklayan bir ölçek elde edilmiştir.
Ölçeğin güvenirliği için de Cronbach Alpha değerine bakılmış ve 0,79 değerine ulaşılmıştır.
Ölçeğin puanlanmasında “evet”, “kısmen” ve “hayır” şeklinde üçlü likert dereceleme
yapılmıştır. Puanlamada ise olumlu maddeler için 3-2-1, olumsuz maddeler için de 1-2-3
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puanları verilmiştir. Aritmetik ortalamaların yorumlanmasında da 1’den 3’ e kadar olan
puanların aralıkları şu şekilde tespit edilmiştir:
- Düşük Düzey: 1,00-1,66 puan aralığı,
- Orta Düzey: 1,67-2,34 puan aralığı,
- Yüksek Düzey: 2,35-3,00 puan aralığı.
3. Bulgular

Araştırmada elde edilen bulgular oluşturulan alt problemlere göre sırayla başlıklar
halinde verilmiştir.
3.1. Yüksek düzey algı oluşturan maddeler

Araştırmada aritmetik ortalama tekniğiyle üniversite öğrencilerinin Kızılay’ a ilişkin
algıları incelendiğinde aşağıdaki maddelerde yüksek düzey algı (2,35-3,00 puan aralığı)
tespit edilmiştir.
Tablo 3.1. Yüksek Düzey Algı Oluşturan Maddeler  
X

Önem
sırası

1-“Türk Kızılayı”nın ortaya çıkma sebebinin savaş alanında yaralanan
ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek
arzusundan kaynaklandığını biliyorum.

2,56

3

4-“Türk Kızılayı”nın temel ilkelerinin insanlık, ayrım gözetmemek,
tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik
olduğunu biliyorum.

2,58

2

6- “Türk Kızılayı”nın hizmetlerinin tıp merkezleri, fizik tedavi ve
rehabilitasyon merkezi, afetlerde kısmi sağlık hizmetleri olduğunu
biliyorum.

2,52

4

8-“Türk Kızılayı”nın kan bağışı dışında zekât, vekâleten adak, gıda
paketi, sevgi bohçası, aşevlerine bağış gibi projelerinin de olduğunu
biliyorum.

2,66

1

15- Kan bağışında bulunduğumda talasemi, anemi, hemofili ve lösemi
hastalarına yapılan kan nakillerine yardımcı olduğumu biliyorum.

2,46

5

18- Kızılay’a üye olmak, gönüllü olarak çalışmak için www.kizilay.
org.tr adresinden yararlanabileceğimi biliyorum.

2,36

7

20-“18-65” yaş arası 50 kilonun üstünde sağlıklı her insanın üç ayda
bir kan bağışında bulunabileceğini biliyorum.

2,66

1

27- Gazze, İran, Suriye, Somali, Bangladeş, Kırgızistan, Özbekistan
gibi ülkelere insani yardım operasyonları düzenlendiğini biliyorum.

2,44

6

Madde
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Tablo 3.1 incelendiğinde 27 soruluk ölçeğin 8 maddesinin üniversite öğrencilerince
yüksek düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır. Bu maddeler incelendiğinde en yüksek aritmetik ortalama değerine ( X=2,66) sahip maddelerin “-“Türk Kızılayı”nın kan bağışı dışında zekât, vekâleten adak, gıda paketi, sevgi bohçası, aşevlerine bağış gibi projelerinin
de olduğunu biliyorum.” ve ““18-65” yaş arası 50 kilonun üstünde sağlıklı her insanın üç
ayda bir kan bağışında bulunabileceğini biliyorum.” olduğu görülmektedir.
“-“Türk Kızılayı”nın ortaya çıkma sebebinin savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan kaynaklandığını
biliyorum.” maddesinin 3. önem sırasına sahip olduğu, “- “Türk Kızılayı”nın hizmetlerinin tıp merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, afetlerde kısmi sağlık hizmetleri
olduğunu biliyorum.” maddesinin 4. önem sırasına sahip olduğu, “Kan bağışında bulunduğumda talasemi, anemi, hemofili ve lösemi hastalarına yapılan kan nakillerine yardımcı olduğumu biliyorum.” maddesinin 5. önem sırasına sahip olduğu, “Gazze, İran, Suriye,
Somali, Bangladeş, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelere insani yardım operasyonları düzenlendiğini biliyorum.” maddesinin de 6. önem sırasına sahip olduğu görülmüştür.

Yüksek düzey algılanmaya (2,35-3,00 puan aralığı) sahip maddelerin en sonuncusu
da orta düzey algıya yakın olan (X=2,66) “Kızılay’a üye olmak, gönüllü olarak çalışmak
için www.kizilay.org.tr adresinden yararlanabileceğimi biliyorum.” Maddesi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular Türk Kızılayı’nın yukarıda sayılan faaliyetlerinin üniversite
öğrencilerince yüksek düzeyde bilindiğini ortaya çıkarmaktadır. Bunda Kızılay’ın faaliyetlerinin yazılı ve görsel basında yeterince yer bulmasından kaynaklanmış olabilir.
3.2. Yüksek düzey algı oluşturan maddeler için cinsiyet değişkenine göre
üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı
için bağımsız gruplar için t-Testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3.2’ de sunulmuştur.
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Tablo 3.2. Yüksek Düzey Algı Oluşturan Maddeler İçin Cinsiyet Değişkenine Göre
Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Farklılığı İçin t-Testi Sonuçları
Madde
1
4
6
8
15
18
20
27

Cinsiyet

N

K

102

X
2,64

K

102

2,58

E
E

K
E

K
E

K
E

K
E

K
E

K
E

* p<0.05, sd=289

189
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189

2,51
2,58
2,60
2,48
2,71
2,62
2,46
2,46
2,42
2,33
2,71
2,62
2,30
2,50

S

,62
,69

,68

t

p

1,634

,103

,075

,940

1,480

,140

1,102

,272

,051

,959

,861

,390

1,066

,287

2,199

,029*

,66
,64
,71
,60
,65
,76
,76
,78
,85
,65
,66
,80
,72

Tablo 3.2 incelendiğinde üniversite öğrencilerinde yüksek düzey algı oluşturan 8
maddenin sadece biri (Gazze, İran, Suriye, Somali, Bangladeş, Kırgızistan, Özbekistan
gibi ülkelere insani yardım operasyonları düzenlendiğini biliyorum.) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(289) =2.199; p<0.05]. Kız öğrencilerin
görüşlerinin ortalaması X=2,30 iken, bu değer erkek öğrencilerde X=2,50 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark, istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulguya göre erkek
öğrenciler bu madde için daha bilinçli olduklarını göstermişlerdir. Diğer maddelerde kız
ve erkek öğrencilerin Kızılay’a ilişkin algıları birbirine yakındır.
3.3. Orta düzey algı oluşturan maddeler

Araştırmada aritmetik ortalama tekniğiyle üniversite öğrencilerinin Kızılay’ a ilişkin
algıları incelendiğinde aşağıdaki maddelerde orta düzey algı (1,67-2,34 puan aralığı) tespit edilmiştir.
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Tablo 3.3. Orta Düzey Algı Oluşturan Maddeler
Madde
2-“Türk Kızılayı”na 1935 yılında “Kızılay” ismini veren kişinin
Mustafa Kemal Atatürk olduğunu biliyorum.

3-“Türk Kızılayı”nın adının ve ambleminin savaş ve krizlerde
dokunulmazlık sağladığını biliyorum.

5-“Türk Kızılayı”nın acil barınma ve beslenme kapasitesiyle 140 ülke
arasında dünya dördüncüsü olduğunu biliyorum.

7-“Türk Kızılayı”nın ABCD (Temel Afet Bilinci),YOTA (Yapısal
Olmayan Tehlikelerin Azaltılması),Kızılaycılığı yaygınlaştırma, İlk
yardım eğitimleri, HIV/AIDS eğitimleri konularında hizmet verdiğini
biliyorum.
9- Bir afet durumunda Kızılay’ın afet alanına Türkiye’nin neresinde
olursa olsun 2 saatte ulaşabileceğini biliyorum.
10- Bir afet durumunda 168’i arayarak Kızılay’a ulaşabileceğimi
biliyorum.
11-“Türk Kızılayı”nın ilk adının 1877 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer
Cemiyeti” olduğunu biliyorum.
12- Çanakkale Savaşları’nda “Türk Kızılayı”nın “Hilal-i Ahmer”
ismindeki çadırlarda hizmet verdiğini biliyorum.
14-“Türk Kızılayı”nın mineralli su işletmelerinin olduğunu ve bunun
satışından gelir elde ettiğini biliyorum.
16- Bağışlanan kanların satışında alınan paranın, alınan kana uygulanan
testlerin ve işlemlerin ücreti olduğunu ve kurumun bu satıştan gelir elde
etmediğini biliyorum.
17- Kan bağışlarını onurlandırmak için 10. bağışta “bronz”, 25. bağışta
“gümüş”, 35. bağışta “altın”, 45. bağışta ise “plaket” takdim edildiğini
biliyorum.
19- Kızılay’da seçimle göreve gelen yöneticilerin ücret almadan
çalıştığını biliyorum.
23- Kızılay’ın fakir ve başarılı öğrencilere burs ve yaz kampı imkânı
sağladığını biliyorum.
24- Plastik pet şişelerin geri dönüşümü sonucunda Kızılay’ın kendi
tesislerinde üretilen, 4 kişilik bir ailenin barınabileceği gibi tasarlanmış
“Mevlana Evleri”nin oluştuğunu biliyorum.
25-2. Dünya Savaşı’nda, Yunanlılara “Kurtuluş” adlı gemiyle kuru
erzak ve temel ihtiyaç malzemeleri yardımı gittiğini biliyorum.
26- Afete yönelik malzeme tasarlayan ve geliştiren “ARGE” kısmının
olduğunu biliyorum.

X

Önem
sırası

2,04

4

2,27

2

1,98

8

1,99

7

2,04

4

1,99

7

1,99

7

2,06

3

1,81

9

2,28

1

1,69

10

2,01

5

1,98

8

1,75

11

2,00

6

2,01

5
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Tablo 3.3 incelendiğinde 27 soruluk ölçeğin 16 maddesinin üniversite öğrencilerince
orta düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır. Bu maddeler incelendiğinde bu grup içerisinde
en yüksek aritmetik ortalama değerine sahip maddelerin “-Bağışlanan kanların satışında
alınan paranın, alınan kana uygulanan testlerin ve işlemlerin ücreti olduğunu ve kurumun bu satıştan gelir elde etmediğini biliyorum.”, “Türk Kızılayı”nın adının ve ambleminin savaş ve krizlerde dokunulmazlık sağladığını biliyorum.”, “Çanakkale Savaşları’nda
“Türk Kızılayı”nın “Hilal-i Ahmer” ismindeki çadırlarda hizmet verdiğini biliyorum.” ve
“Bir afet durumunda Kızılay’ın afet alanına Türkiye’nin neresinde olursa olsun 2 saatte
ulaşabileceğini biliyorum.”olduğu görülmektedir.
Orta düzey algılanmaya sahip diğer maddelere bakıldığında da şu maddeler dikkat
çekmektedir: “Kızılay’da seçimle göreve gelen yöneticilerin ücret almadan çalıştığını biliyorum.”, “Afete yönelik malzeme tasarlayan ve geliştiren “ARGE” kısmının olduğunu
biliyorum.”, “2. Dünya Savaşı’nda, Yunanlılara “Kurtuluş” adlı gemiyle kuru erzak ve
temel ihtiyaç malzemeleri yardımı gittiğini biliyorum.”, “Türk Kızılayı”nın ABCD (Temel
Afet Bilinci),YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması), Kızılaycılığı yaygınlaştırma, İlk yardım eğitimleri, HIV/AIDS eğitimleri konularında hizmet verdiğini biliyorum.”,
“Bir afet durumunda 168’i arayarak Kızılay’a ulaşabileceğimi biliyorum.”, “Türk
Kızılayı”nın ilk adının 1877 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olduğunu biliyorum.” ve “Kızılay’ın fakir ve başarılı öğrencilere burs ve yaz kampı imkânı sağladığını
biliyorum.” maddeleri üniversite öğrencilerince orta düzeyde bir algılanmaya sahiptir.

Yine orta düzey algılanmaya sahip olup (1,67-2,34 puan aralığı) da düşük düzey algılanmaya yakın aritmetik ortalama değerine sahip 3 madde vardır: “Türk Kızılayı”nın
mineralli su işletmelerinin olduğunu ve bunun satışından gelir elde ettiğini biliyorum.”,
“Kan bağışlarını onurlandırmak için 10. bağışta “bronz”, 25. bağışta “gümüş”, 35. bağışta “altın”, 45. bağışta ise “plaket” takdim edildiğini biliyorum.” ve “Plastik pet şişelerin geri dönüşümü sonucunda Kızılay’ın kendi tesislerinde üretilen, 4 kişilik bir ailenin
barınabileceği gibi tasarlanmış “Mevlana Evleri”nin oluştuğunu biliyorum.” Bu maddeler incelendiğinde daha fazla tanıtım yapılması gerekliliği de vurgulanabilir.
3.4. Orta düzey algı oluşturan maddeler için cinsiyet değişkenine göre 		
üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı
için bağımsız gruplar için t-Testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3.4’ te sunulmuştur.
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Tablo 3.4. Orta Düzey Algı Oluşturan Maddeler İçin Cinsiyet Değişkenine Göre
Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Farklılığı İçin t-Testi Sonuçları
Madde
2
3
5
7
9
10
11
12
14
16
17
19
23
24
25
26

Cinsiyet
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E
K
E

* p<0.05, sd=289

N
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189
102
189

X
2,10
2,01
2,17
2,31
1,85
2,04
2,00
1,97
1,94
2,09
1,94
2,01
2,06
1,95
2,14
2,00
1,55
1,95
2,30
2,26
1,52
1,78
1,90
2,06
1,86
2,03
1,53
1,86
1,96
2,02
1,72
2,16

S
,91
,92
,87
,85
,86
,86
,85
,82
,85
,85
,95
,91
,94
,90
,91
,87
,81
,85
,85
,80
,81
,89
,90
,89
,85
,87
,81
,84
,91
,88
,88
,85

t

p

,862

,389

1,328

,185

1,836

,067

,206

,837

1,464

,144

,608

,544

1,032

,303

1,294

,197

3,797

,000*

,389

,698

2,380

0,18*

1,467

,144

1,630

,104

3,149

,002*

,598

,550

4,189

,000*

Tablo 3.4 incelendiğinde üniversite öğrencilerinde orta düzey algı oluşturan 16 maddenin sadece dördü cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir
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“14-“Türk Kızılayı”nın mineralli su işletmelerinin olduğunu ve bunun satışından
gelir elde ettiğini biliyorum.” maddesi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir [t(289) =3.797; p<0.05]. Kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması X=1,55
iken, bu değer erkek öğrencilerde X=1,95 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark,
istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulguya göre erkek öğrenciler bu madde için daha bilinçli olduklarını göstermişlerdir.

“17- Kan bağışlarını onurlandırmak için 10. bağışta “bronz”, 25. bağışta “gümüş”,
35. bağışta “altın”, 45. bağışta ise “plaket” takdim edildiğini biliyorum.” maddesi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(289) =2.380; p<0.05]. Kız
öğrencilerin görüşlerinin ortalaması X=1,52 iken, bu değer erkek öğrencilerde X=1,78
olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark, istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulguya
göre erkek öğrenciler bu madde için daha bilinçli olduklarını göstermişlerdir.
“24- Plastik pet şişelerin geri dönüşümü sonucunda Kızılay’ın kendi tesislerinde üretilen, 4 kişilik bir ailenin barınabileceği gibi tasarlanmış “Mevlana Evleri”nin oluştuğunu biliyorum.” maddesi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir
[t(289) =3.149; p<0.05]. Kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması X=1,53 iken, bu değer
erkek öğrencilerde X=1,86 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark, istatistiksel
olarak anlamlıdır. Bu bulguya göre erkek öğrenciler bu madde için daha bilinçli olduklarını göstermişlerdir.

“26- Afete yönelik malzeme tasarlayan ve geliştiren “ARGE” kısmının olduğunu biliyorum.” maddesi cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(289)
=4.189; p<0.05]. Kız öğrencilerin görüşlerinin ortalaması X=1,72 iken, bu değer erkek
öğrencilerde X=2,16 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark, istatistiksel olarak
anlamlıdır. Bu bulguya göre de erkek öğrenciler bu madde için daha bilinçli olduklarını
göstermişlerdir.

Her dört madde için de erkek öğrencilerin algı düzeylerinin yüksek olması dikkat
çekici bir bulgudur. Diğer maddelerde kız ve erkek öğrencilerin Kızılay’a ilişkin algıları
birbirine yakın durumdadır.
3.5. Düşük düzey algı oluşturan maddeler

Araştırmada aritmetik ortalama tekniğiyle üniversite öğrencilerinin Kızılay’ a ilişkin
algıları incelendiğinde aşağıdaki maddelerde düşük düzey algı (1,00-1,66 puan aralığı)
tespit edilmiştir.
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Tablo 3.5. Düşük Düzey Algı Oluşturan Maddeler
Madde
13-“Türk Kızılayı”nın ilk 20 şubesinden biri olan Çanakkale şubesinin
1875’li yıllarda kurulduğunu biliyorum.
21- Nüfusa oranla en fazla gayrimenkul bağışı alan ilin Çanakkale
olduğunu biliyorum.
22- Kızılay’a en çok kurban bağışı bulunan ilin Düzce olduğunu
biliyorum.

X

Önem
sırası

1,63

1

1,56

2

1,42

3

Tablo 3.5 incelendiğinde 27 soruluk ölçeğin sadece 3 maddesinin üniversite öğrencilerince düşük düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır. Bu maddeler incelendiğinde bu grup
içerisinde en yüksek aritmetik ortalama değerine (X=1,63) sahip maddenin “-“Türk
Kızılayı”nın ilk 20 şubesinden biri olan Çanakkale şubesinin 1875’li yıllarda kurulduğunu biliyorum.”, olduğu anlaşılmıştır. X= 1,56 aritmetik ortalamasına sahip maddenin
“Nüfusa oranla en fazla gayrimenkul bağışı alan ilin Çanakkale olduğunu biliyorum.”
olduğu görülmüştür.  

Üniversite öğrencilerince en az algılanma değerine sahip olan yani 27 sorudan oluşan
ölçeğin en düşük aritmetik ortalama değerine sahip maddesinin de “Kızılay’a en çok kurban bağışı bulunan ilin Düzce olduğunu biliyorum.” Maddesi olduğu ortaya çıkmıştır.
3.6. Düşük düzey algı oluşturan maddeler için cinsiyet değişkenine göre 		
üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı
için bağımsız gruplar için t-Testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3. 6’ da sunulmuştur.
Tablo 3.6. Düşük Düzey Algı Oluşturan Maddeler İçin Cinsiyet Değişkenine Göre
Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Farklılığı İçin t-Testi Sonuçları
Madde
13
21
22

Cinsiyet
K
E
K
E
K
E

* p<0.05, sd=289

N
102
189
102
189
102
189

X
1,54
1,67
1,45
1,61
1,27
1,50

S
,81
,83
,79
,85
,64
,80

t

p

1,259

,209

1,549

,123

2,468

,014*
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Tablo 3.6 incelendiğinde üniversite öğrencilerinde düşük düzey algı oluşturan 3 maddenin sadece biri (Kızılay’a en çok kurban bağışı bulunan ilin Düzce olduğunu biliyorum.)
cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(289) =2.468; p<0.05]. Kız
öğrencilerin görüşlerinin ortalaması X=1,27 iken, bu değer erkek öğrencilerde X=1,50
olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark, istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulguya
göre de erkek öğrenciler bu madde için daha bilinçli olduklarını göstermişlerdir. Diğer
maddelerde kız ve erkek öğrencilerin Kızılay’a ilişkin algıları birbirine yakın durumdadır.
3.7. Tüm maddeler için cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin
algılarının farklılığı

27 soruluk ölçeğin tamamının aritmetik ortalaması da araştırma kapsamında incelenmiş ve X=2,10 değerine ulaşılmıştır. Yani 291 üniversite öğrencisinin 27 soruya verdikleri yanıtların ortalaması, Kızılay’ ın üniversite öğrencilerince “orta düzey” de bir algılanmaya sahip olduğunu göstermiştir. 1,07 ile 3,00 arasında değişen aritmetik ortalama
değerlerinin 2,10 yani “kısmen” seçeneğine yakın olduğu ortadadır. Dolayısıyla öğrencilerin 27 maddeyi kısmen algıladıkları bulunmuştur.  

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre üniversite öğrencilerinin algılarının farklılığı
için bağımsız gruplar için t-Testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 3.7’de sunulmuştur.
Tablo 3.7. Tüm Maddeler İçin Cinsiyet Değişkenine Göre Üniversite Öğrencilerinin
Algılarının Farklılığı İçin t-Testi Sonuçları
Madde

Cinsiyet
K
E

* p<0.05, sd=289

N
102
189

X
2,05
2,13

S
,30
,33

t

p

2,010

,045*

Tablo 3.7 incelendiğinde ölçeğin tamamının ortalaması baz alındığında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülmektedir [t(289) =2.010; p<0.05]. Kız öğrencilerin
görüşlerinin ortalaması X=2,05 iken, bu değer erkek öğrencilerde X=2,13 olarak gerçekleşmiştir. Aradaki bu sayısal fark, istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulguya göre ölçeğin
tamamı için de erkek öğrenciler daha bilinçli olduklarını göstermişlerdir.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Toplumların kendi kimliklerini koruyarak çağa ayak uydurabilmeleri, sivil toplumun
aktif katılımıyla mümkün olacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları devlet ile halk arasında
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köprü olacak ve ilerleme çabalarını kolaylaştıracaktır. Devlet kurumlarının temel hizmetleri sağlayamadığı yerlerde ve durumlarda, söz konusu sivil toplum kuruluşları aralarında
pek çok düşünce ya da eylem farklılığı olsa bile bir araya gelerek bu ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır. Devamlılığını sağlayacak temel desteğe ihtiyaç duyan topluluklar
için yine bu sivil toplum kuruluşları farklı biçim ve içerikte yardım sağlamaktadır. Hiç
kuşkusuz toplumsal yardımlaşmayı örgütleyen sivil toplum kuruluşları dünyanın çok büyük bir bölümünde zaten geleneksel olarak günümüze kadar gelmiştir. İslâm ülkelerinde
tarih boyunca günümüzdeki sivil toplum kuruluşlarının işlevini gören yapılar mevcuttur.
Asırlar boyunca kişilerin mallarını belli amaçlara tahsis etmesiyle doğan, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma esasına dayalı hukukî birer müessese olan vakıflar bu yapılara
örnek gösterilebilir. Sivil toplum kuruluşlarının toplumda daha aktif ve etkili yer almasını
sağlayabilecek önemli unsurlardan bir tanesi de üniversite öğrencileri olacaktır. Üniversite öğrencilerinin bu yapı içerisinde daha aktif yer almaları bu ilerleme çabalarını daha
üst noktalara taşıyacaktır.
Üniversite öğrencilerinin ülkemizin önemli ve büyük sivil toplum kuruluşu olan
Kızılay’a yönelik algıları değerlendirildiğinde yüksek algıya sahip maddelerin daha çok
Kızılay’ın medyada öne çıkan unsurları olduğu görülmektedir. Kızılay denilince ilk akla
gelen kavramlardan birinin kan bağışı olması sebebiyle “kan bağışı dışında zekât, vekâleten adak, gıda paketi, sevgi bohçası, aşevlerine bağış gibi projelerinin de olduğunu
biliyorum” yargısının yüksek ortalama değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca
Kızılay’ın ulusal ve uluslararası arenadaki faaliyetlerinden daha çok haberdar olunduğu görülmektedir. Cinsiyet faktörü açısından bir madde hariç tüm maddeler açısından
anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Sonuç olarak hedef kitlesi daha geniş olan Kızılay
uygulamalarında üniversite öğrencilerinin daha fazla farkındalığa sahip olmaları şaşırtıcı
bir sonuç taşımamaktadır.

Ölçekte bulunan 27 soruluk ölçeğin 16 maddesinin üniversite öğrencilerince orta düzeyde algılandığı anlaşılmaktadır. Bu maddeler incelendiğinde daha çok medyada fazla
yer almayan daha çok Kızılay uygulamalarına katılmış ve bu konuda bilgi sahibi olmayı
gerektiren ifadeler olduğu görülmektedir. Orta düzey algılanmaya sahip maddelere bakıldığında “Kızılay’da seçimle göreve gelen yöneticilerin ücret almadan çalıştığını biliyorum”, “2. Dünya Savaşı’nda Yunanlılara “Kurtuluş” adlı gemiyle kuru erzak ve temel
ihtiyaç malzemeleri yardımı gittiğini biliyorum” ve “Kızılay’ın fakir ve başarılı öğrencilere burs ve yaz kampı imkânı sağladığını biliyorum.” gibi spesifik bilgi gerektiren
maddelerin üniversite öğrencilerince orta düzeyde bir algılanmaya sahip olduğu görülmektedir. Cinsiyet faktörü açısından birçok maddede anlamlı farklılık oluşmamakla birlikte 4 maddede erkekler yönünde anlamlı bir farklılık oluşması çalışmanın dikkat çeken
diğer bir kısmıdır. Uygulanan ölçekte sadece 3 maddenin üniversite öğrencilerince düşük
düzeyde algılandığı görülmektedir. Bu maddeler incelendiğinde “Türk Kızılay’ının ilk
20 şubesinden biri olan Çanakkale şubesinin 1875’li yıllarda kurulduğunu biliyorum”,
“Nüfusa oranla en fazla gayrimenkul bağışı alan ilin Çanakkale olduğunu biliyorum.” ve
“Kızılay’a en çok kurban bağışı bulunan ilin Düzce olduğunu biliyorum” maddesi olduğu
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ortaya çıkmıştır. Her üç maddenin de içeriği incelendiğinde bu maddelerin daha çok yerel düzeyde bilgi içerdiği anlaşılmaktadır. Bu illere ait Kızılay şubelerinin tanıtımlarının
yetersizliği bu noktada vurgulanabilir.

Ülkemizin devlet destekli önemli bir sivil toplum kuruluşu olan Kızılay’a yönelik
bilgi düzeyleri ve farkındalığını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmaya göre Kızılay kurumunun genel anlamda amacı, faaliyetleri ve uygulama alanları açısından orta düzeyde
tanındığı, özellikle medyada yer alan ve geniş toplum kesimlerine hitap eden uygulamalarının üniversite öğrencileri tarafından da daha fazla farkındalığa sahip olduğu görülmektedir. Farkındalık düzeyleri orta ve düşük düzeyde olan maddeler ise Kızılay tarafından bu konulara yönelik öğrencilere verilebilecek seminerler ve uygulamalar ile biraz
daha arttırılabilir.
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KUR’ÂN VE EVRİM AÇISINDAN
CANLILARIN OLUŞUMU
Abdulmecit OKCU (*)
Öz

Darwin’in evrim teorisinden sonra, Stanley Miller deneyini dönemlerinde heyecanla
karşılayan evrimciler, hayatın kendiliğinden ortaya çıkabileceği görüşünü şiddetle savunmaya başladılar.Bu teorinin özeti, dünya üzerindeki hayatın rastlantılarla doğup geliştiği ve bütün canlıların ortak bir atadan türediği görüşüne dayanmaktadır. Özellikle
insanın Primat türü maymunlardan ya da ön insan denilen bin canlıdan evrim geçirerek
bugünkü haline geldiği öne sürülmektedir. Bu görüşü bugün kimi islâmî araştırmacılarda
benimsemiş gibi gözükmektedirler. Bu yazımızda insanın ilkel bir canlıdan değil, topraktan özgün bir varlık olarak yaratıldığı ve evrimcilerin yanılgıları üzerinde duracağız.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, insan, canlı, yaratılış, evrim, evrimciler, Adem, maymun,
teori, âyet.
Formation of Living Things from Perspective of the Qur’an and Evolution
Abstract

After Darwin’s theory of evolution, evolutionists met Stanley Miller’s experiment
eagerly in their periods and began to advocate the view of life can emerge spontaneously
with vigor.Overview of this theory is based on the idea that all the living things of life on
Earth was founded and developed by chance and descended from a common ancestor.It
has been proposed that especially human came in possession of this present manner by
evolving from a creature known as Primat Ape.This opinion seems to be adopted bysome
Muslim researchers, today.In this paper, we will focus on evolutionists’ misconceptions
and the fact that human is not originated from a primitive creature, but came into
exzistence as a unique entity and created from soil.
Keywords; the Qur’ân humanbeing, living beings, creation, evolution, evolutionists,
Adam, apes, theory, and verses.
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Giriş

Canlı, can verilerek yaratılmış olan, kendi iradesiyle hareket edip yer değiştirebilen
yaratık, insan, hayvan gibi varlıklara denilmektedir. Hayatiyet, cevvaliyet, dinamizm anlamına gelen canlılık ise, maddenin organize davranışı olarak tarif edilebilir (Ayverdi,
2008, I, s. 464).Dünyanın hemen her noktasında insanın gördüğü veya göremediği bir
hayat hüküm sürmektedir. Dünya üzerinde herhangi bir canlının bulunmadığı bir yer yok
gibidir. Her ortamda, birbirleriyle tam bir uyum içinde pek çok canlı türü yaşar. Bir damla
deniz suyundan okyanuslara, bir tutam topraktan kıtalara, buzullardan sıcak su kaynaklarına, toprağın metrelerce altından soluduğumuz havaya, vücudumuzun içinden derimizin
üstüne kadar.
Bugün Dünya’da 8 milyon 700 bin canlı türü yaşamaktadır. Seksen ülkeden 2 binin
üzerinde bilim insanının araştırmasından elde edilen sonuç bunu göstermektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Microsoft Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre yeryüzünün yüzde 70’i suyla kaplı olmasına rağmen tespit edilen
türlerin dörtte üçü karada yaşamaktadır. Son araştırmalara göre 8 milyon 700 bin canlı
türü tespit edilse de bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon türe isim verilmiştir ama gerçek
sayı muhtemelen 10 milyon ile 100 milyon arasındadır (Edward, 2000, s. 142, 157-158).
Çünkü bilim insanları her yıl 15 bin kadar yeni tür keşfetmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle araştırmaların daha da hızlanabileceği söylenebilir (Bkz.http://www.ntvmsnbc.
com/id/25244635/23.05.2013).

Kur’ân, bütün bitki ve canlı türlerinin yaratılışını ilahî iradeye nispet eder. “Allah’ın
yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O’na bir pay ayırdılar… (En‘âm, 6/136; Ayrıca bkz.
R‘ad,13,3; Hicr, 15,19)”; “Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha)
bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir (Yâsîn, 36,36).”
Ayetlerde görüldüğü üzere Yüce Allah, insanların faydalanması için karada, denizde, irili,
ufaklı çeşit çeşit hayvanlar, topraktan çift çift, ölçülü, güzel bitki türleri yarattığını, bağ ve
bahçeler kurduğunu, değişik tatlarda ve renklerde nimetler var ettiğini beyan etmektedir.
Şüphesiz Kur’ân’ın beyanı burada metafizik kökene hitap eder. Metafizik kökenin
tabiat tarihine ilişkin herhangi bir bilimsel teoriyle temel bir alakası yoktur. ‘Bir canlı
türü hangi tarihte, hangi biyolojik süreçte ortayla çıktı’ şeklindeki ifade tabiat tarihine ait
bilimsel bir araştırmanın konusudur. Yaratılış ilkesi, her canlı türünün metafizik kökenini
‘ilahî emir’ şeklinde açıklar. Bu açıklamanın her hangi bir bilimsel teoriyle doğrulanması
veya yanlışlanması söz konusu olamaz.

Canlı türlerinin varoluşuna ait temel tarihi veriler fosil bulgularıdır. Paleontoloji bu
bulguların kronolojik bir düzene uyduğunu, canlı formlarının başlangıçtan sonraya doğru daha karmaşık yapılarda ortaya çıktığını bildirir. Tek hücreli canlılardan çok hücreli
yüksek organizmalara doğru seyreden bu varoluş düzeni taksonomide1 sistematik bir hi1) Taksonomi :1. Canlıların sınıflandırılması, bu sınıflandırmada kullanılan kurallar bütünü. 2. (Yun.
nomos: yasa; taxis: düzenleme) Canlıların sınıflandırılması; bu sınıflandırmada kullanılan kural ve
prensipler. 3. Organizmaların aralarındaki ilişkiler dikkate alınarak belirli kategorilere (Taxa) ayrıla-

KUR’ÂN VE EVRİM AÇISINDAN CANLILARIN OLUŞUMU

153

yerarşi şeması (filogenetik ağaç) şeklinde gösterilir; tanımlanmış türler az gelişmişten
çok gelişmişe doğru sınıflandırılır. Biçim ve işlev benzerliğine dayalı olarak canlıların
biyolojik sistematiğini yansıtan bu şema türlerin “akraba” olduğunu yani birbirlerinden
yaratıldığını mutlaka öngörmez. Öyle ki modern taksonominin kurucusu Carl Linnaeus2,
geleneksel Hristiyan öğretisinin etkisiyle, türlerin birbirinden bağımsız kökenlere sahip
olduğunu düşünmüştür. Bir takım İslâm filozofları da genel anlamda eşyanın ve canlıların tabiatında var olan evrimi kabul etmekle birlikte aynı düşünceyi savunmuşlardır
(Bayraktar, 2001, s. 32-52). Bu bağımsız köken fikrine karşı Charles Darwin “gelişim
yoluyla türleşme” (kesintisiz yaratılış) fikrini savunmuştur: Türler “doğal seçilim” marifetiyle birbirinden dönüşmüş olabilir; canlılar arasında gerçek bir akrabalık bulunması
mümkündür. Sonradan “evrim teorisi” adını alan bu fikre göre her tür başka bir türden
dönüşüp ayrışmış olmalıdır. Filogenetik ağaç (veya evrim ağacı) gerçek bir soyağacı olup
dallanma noktaları ata formdan ayrışma dönemini gösterir. Dolayısıyla türlerin biyolojik
kökeni aşamalı olarak en basit organizmaya (tek hücreli bir canlıya) kadar iner (Kutub,
tsz, s. 32 vd.)
Evrim teorisi üçlü bir türleşme mekanizması önerir: Genetik değişim (mutasyon),
biçimsel ve işlevsel farklılaşma (varyasyon), avantaj kazanan fertlerin seçilmesi (seleksiyon). Her seçilim bir gelişim basamağıdır; popülasyon içinde özelleşmeye ve nihayet
türleşmeye sebep olur. Teori, bu yolla, uzun jeolojik çağlar boyunca milyonlarca türün
birbirinden ayrışarak ortaya çıktığını öngörür (Kurt, 2010, s. 116,117). Ancak bu öngörü
fızyolojik olgular ve tabiat tarihine ait bulgularla sınandığında teori tam bir ihtilaf ve
münakaşa sahasına dönüşür. Bu yüzden standart bir evrim teorisi değil, teorinin birçok
versiyonu ve yorumu mevcuttur.
Bu kısa izahtan sonra şimdi canlıların oluşum süreci ile ilgili olarak önce bilimsel görüşlerden daha sonra Kur’ânî görüşten bahsedeceğiz. Canlıların oluşum sürecinde bilimin
ileri sürdüğü bir takım teoriler vardır. Kısaca bu teorilerden bahsetmek gerekir:
1. Evrim Teorisi/Tesadüfî Oluş

Bilimsel olarak canlıların oluşum süreci incelenirken mutlaka Darwin (1809-1882)’in
evrim teorisi ortaya atılır. Evrimciler özellikle Stanley Miller deneyini3 dönemlerinde
rak uygun ve gerçek adlar verilmek suretiyle sırasıyla sınıflandırılması. 4.Canlıların çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmasıyla bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. (http://www.nedirnedemek.com/taksonomi-nedir-taksonomi-ne-demek, 10.06.2013).
2) Carl Linnaeus (sonra Carl Yon Linné, Latince yazılı kitaplarda Carolus Linnaeus) 23 Mayıs1707
Rashult’da doğdu (Stenbrohult, Güney İsveç),10 Ocak1778Uppsala’da öldü; İsveçli biyolog, hekim
ve fizikçi.Linnaeus, biyoloji ve botaniktesınıflandırma esasını getirmiş, bütün canlıları bir cetvelde
göstermiştir. Onun bu metodu, bugün de kullanılmaktadır. Bkz., (http://tr.wikipedia.org/wiki/Carl_
Linnaeus, 25.05.2013).
3) Yeryüzünde canlıların oluşum sürecini araştıran Stanley Miller ve Harold Urey (Stanley Miller,
1930-2007 yılları arasında yaşamış ünlü biyolojist ve kimyacı. Harold Urey ise, onun hocası) adında
iki Amerikalı araştırmacı 1953 yılında, bilim tarihinde dönüm noktası niteliği taşıyan bir deney düzeneği kurdular. Deneyde tarih öncesi yeryüzünün kimyasal yapısını yansıtan, aynı zamanda evrendeki
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heyecanla karşılamış ve hayatın kendiliğinden ortaya çıkabileceği tezine kanıt gibi göstermişlerse de, ilerleyen yıllarda bu tezin bir tutarsızlıklardan ibaret olduğunu gösteren,
gelişmeler yaşanmıştır. Bu teorinin özeti, yukarıda da kısaca değinildiği gibi dünya üzerindeki hayatın rastlantılarla doğup geliştiği ve bütün canlıların ortak bir atadan türediği
görüşüne dayanmaktadır. Bu görüşü bugün kimi İslami araştırmacılarda benimsemiş gibi
gözükmektedirler. Bunlardan biri de Muhammed Şahrur adında Suriyeli bir mühendistir.
Yazdığı ‘el-Kitâb ve’l-Kur’ân Kırâatun muasıra’ adlı eserinde bazı âyetleri (Hicr 15/2829; Rûm 30/20.) referans göstererek insanın, günümüzdeki düzeyine ulaşıncaya kadar
üç merhaleden geçtiğini anlatmaktadır. Ona göre evrendeki her varlık, içinde iki kutuplu
bir çatışmayı barındırmakta ve sürekli bir evrim halindedir. İnsan ve canlıların tamamı
bu durumdadır. Mevcut canlıların tümü bu iç çatışma sonucu ortaya çıkmıştır ve evrim
hala devam etmektedir. Allah yılanı ayrı, kediyi ayrı veya balığı ayrı yaratarak onlara ruh
üfürmüş değildir. Bunların tamamı bir canlıdan evrimleşerek bir alt varlıktan bir üst varlığa sıçrama yoluyla günümüzdeki konumlarına gelmişlerdir (Şahrur, 1992, s. 223-228;
Şimşek, tsz, s. 45-46).
Bu iddia akıl ve bilimsellikten oldukça uzaktır. Delillendirilecek hiçbir yanı yoktur.
Hayvanların ve insanların aynı nefisten ürediklerini söylemek mümkün değildir. Söz konusu ayette geçen hitap insanlaradır. Hayvanlara hitap yoktur (Buna cevap için, Şimşek,
tsz., s. 50 vd.). Doğrusunu söylemek gerekirse bunların tümü materyalist felsefenin ya da
Darvinizmin etkileriyle ortaya çıkmış düşüncelerdir.

Darwin, bütün canlıların ortak bir atadan rastlantılarla evrimleştiğini iddia ederken,
insanın en yakın akrabasının da maymunlar olduğunu ileri sürmüştü. İnsanların bir üyesi
olduğu Primat takımı 3.zaman esnasında 55 milyon yıl önce ortaya çıkmaya başladı. İki
yüz otuz (230) kadar türü barındıran bu türün temsilcileri arasında maymunlar gibi çok iyi
bilinen türlerin yanı sıra lemur, tarsier, loris gibi çok az tanınan primatlarda bulunur. İnsan ve maymunlar Primatların altında Anthropoidea alt takımını oluşturur. Maymunların,
şempanze ve gorilleri de içeren 13 cinsi ile daha da yakın biyolojik bağlantılı Hominoidea
süper ailesinin de bir üyesidir. İnsansı maymun olarak da adlandırılan kuyruksuz dört
ayaklı Hominoidler 24 milyon yıl önce evrimleşmeye başladılar. Bu ailenin ilk örneği
“Proconsül” dür. 13 milyon yıl önce Asya maymunları-orangutanlar- Hominoid ailesinden ayrılarak farklı bir evrim çizgisi izlemeye başladı. Şempanzelerin ve İnsan’ın genetik
yapıları %98.4 oranında tıpa tıp aynıdır. Bu genetik benzerlik Şempanzeleri İnsan’ın en
yakın biyolojik akrabası yapar. Güneydoğu Asya’nın büyük maymunları olan Orangutanen yaygın elementler olan metan (CH4), amonyak (NH3), hidrojen (H2) ve sudan (H2O) oluşan bir
atmosfer (ilk atmosfer) oluşturuldu. Karışıma elektriksel uyaranlar verilerek (yıldırımların etkisini
görmek için) bir haftanın sonunda çeşitli kimyasal bileşenlerin oluşumu gözlendi. Toplam karbon
miktarının yüzde 10-15’i organik bileşenlerin yapısına katılmıştı ve en önemlisi bu oranın yüzde
2’sini modern yaşam formlarının temel yapı taşlarından olan aminoasitler (protein bileşenleri) oluşturuyordu. İlk gözlemlenen aminoasit, yapısal olarak en basit olarak nitelenen alanin oldu. Karışım
ortamına hidrojen sülfür verilmesiyle beraber yeni aminoasitler -metiyonin ve sistein- üretilmiş oldu.
Bu klasik deney, eksikleri ve göz ardı ettikleri bir yana, canlılığın cansız kimyadan kaynaklandığına
işaret etmeye deneysel anlamda cesaret eden bir ilk oldu… (Wedding tsz., s. 120; Tatlı, 2008, s.41 ve
d. ve 246-251; Bozer, 1986, s. 84-85).
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lar ise genetik olarak insandan daha farklıdır. Bu farklılık aradaki akrabalığın daha uzak
bir geçmişe dayandığını gösterir. 2.5 milyon yıl önce Australofit’lere göre daha büyük
bir beyine sahip olan Homo cinsinin en erken üyeleri farklılaşmaya başladılar. Bu cinse
ait türler fosil yaşları itibarıyla erken, orta ve geç homo olmak üzere üç periyotta incelenebilir. Bunları uzun uzadıya anlatmadan modern insanın atası sayılan Homo sapiens’e
geçebiliriz.

Anatomik olarak modern Homo Sapiens fosilleri başlıca Sudan, Etopya, Güney
Afrika,ve İsrail’i kapsayan geniş bir coğrafyada bulunmuştur. Modern görünümlü en
eski kafatası Afrika’da 130.000 yıl öncesine aitken ikinci en eski kafatası yakın doğuda
90.000 yıl öncesine aittir. Avrupa’da ise bulunan modern insana benzer kafataslarının
yaşı 40.000 yıldan eskiye gitmez. Bu bulgulara dayanarak Homo Sapiens’in Afrika’da
130.000 yıl önce evrimleşmeye başladığını, 90.000 yıl önce başta yakın doğu olmak üzere yayıldığını söyleyebiliriz.

Farklı türden gruplar yakın doğu ve güneydoğu Asya’da 30.000 ile 50.000 yıl arasında
birlikte yaşadılar. Homo Neandertalensis ve Homo Sapiens göçmen grupları en sonunda
Avrupa ve doğu Asya’da arkaik insanların yerini aldı.
1.1. Evrimin tarihi seyri

Evrimin tarihi seyri ise şu şekildedir:

55.000.000 yıl önce, iki gözü başın önünde birbirine yakın şekilde yer alan primatlar,
35.000.000 yıl önce de, insan ve maymunların atası olan, insan benzeri primatlar türedi.
Rahatça oturabiliyorlardı. 30.000.000 yıl önce, maymunların bir kolu evrim geçirerek
insanımsı görünüşlü maymun türüne dönüştü. 17.000.000 yıl önce, büyük maymunlar
türemeye başladı. Çok iri bir gorile benziyorlardı. 8.000.000 yıl önce, büyük maymunlardan insanı andıran Hominidler ortaya çıktı. Bunlar 120 cm boyundaydı, beyinleri 562
gramdı. İlk Hominidler, o güne kadarki en akıllı kara hayvanlarıydı. Ayakta durabiliyor
ve dik yürüyebiliyorlardı. Bu türe ait en eski kalıntılar, insanlığın beşiği kabul edilen
Afrika’nın doğusunda bulunmuştur. Yavrularını kalp atışına yakın tutmak için sol kollarında taşıyorlardı. Serbest kalan sağ kollarını başka amaçlarla kullandılar. İnsanlara özgü
bir özellik olan sağ eli kullanma eğilimi buradan gelmektedir. 3.000.000 yıl önce, türler
biraz daha irileşti. Beyinleri de büyüdü. Bizimkinin 1/3‘üne ulaştı. 2.000.000 yıl önce,
bize çok benzeyen bir tür (Homo Habilis) meydana geldi. 700 gram ağırlığında beyni ve yuvarlak başı vardı. Henüz konuşamıyorsa da, çeşitli sesler çıkarıyordu. Elleri ve
ayakları modern insanınkine benziyordu. Yiyecek toplamak yerine, avlanan ilk canlıydı.
1.600.000 yıl önce, Homo Erektus (dik duran insan) türü gelişti.180 cm boyunda 70 kg
ağırlığındaydı. Beyni, bugünkü insan beyninin dörtte üçü kadardı. İlk defa bilinçli şekilde
ateşi kullandı. 200.000 yıl önce, hem vücut hem de beyin ölçüleri bizimkine yakın olan
Neanderthal insanı, 50.000 yıl önce ise, modern insan Homo Sapiens ortaya çıktı. 25.000
yıl önce, Homo Sapiens, Amerika ve Avustralya’ya ulaştı. 10.000 yıl önce, hayvan yetiştirmeye, kentler inşa etmeye başladı. Bu dönem uygarlığın başlangıcıdır.

156 / Doç. Dr. Abdulmecit OKCU

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

1.2. Evrimin ilkeleri

1.Bütün canlılar aynı kökenden evrimleşmiştir.

2.canlılar arasında hem ortak, hem farklı özellikler bulunur.

3.Canlılar arasında devamlı varyasyonlar (değişim, farklılık) meydana gelir.
4.Tür sayısı devamlı artar, sabit değildir.

5.Günümüzde de canlılar arası değişiklikler ve tür oluşumu sürmektedir.

Kısaca Darwin’in veya Darvincilerin evrim teorisi ile ilgili görüşleri bu şekilde özetlenebilir.

Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında elde edilen çeşitli bilimsel deliller, Darwin’in
iddiaları ile çelişmektedir. Bu yüzden evrim teorisi, başta ABD’de olmak üzere Batılı
ülkelerde pek çok bilim adamı ve ilmî kurum tarafından sorgulanmaktadır. Evrim teorisinin yakında tarih olacağı bilim adamları tarafından öne sürülmektedir (Beyaz, 1978,
s. 48 vd.; Ayrıca geniş bilgi için bkz. Akyol, Aralık 2004, Yıl :26 Sayı: 311). Özellikle
son zamanlarda Amerikalı bilim adamı Michael Behe4 tarafından evrim teorisini çürüten
bilimsel yazılar yazılmaktadır (Michael, 1998, s. 68; Tatlı, 2008, s. 41 vd).
1.3. Evrimcilerin yanılgıları

Evrimciler Java adını verdikleri bir iskeleti yani üç beş parça kemik kırıntısını birbirine ekleyerek 1981 yılında Dünya’ya tanıtmışlardı. Eugene Dubois adındaki bu adam
bütün bilim dünyasını kandırmıştı. Çünkü kemikler son yıllarda ölen bir insan cesedinin iskeletinden alınmıştı. Nebereska adamı olarak tanıtılan bir kafatasının dişlerinin de
domuz dişi olduğu kanıtlanınca, evrimciler evrimciler zor durumda kalmışlardı (Tuna,
2012, s. 291).

Hayatın evrimle ortaya çıktığı gerçekte hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir savdır.
Hayatın kompleks oluşu, tesadüf iddiasını gülünç kılmakta, buna dayalı her ileri sürülen
tezi çürüterek evrimci girişimleri sonuçsuz bırakmaktadır. Bunu itiraf edenlerden biri de
ünlü evrimci John Horgan’dır. Horgan “The End of Science” adlı kitabında, hayatın tesadüfen cansız maddeden nasıl ortaya çıkmış olabileceğini açıklama girişimlerinin karşılaştığı hüsranı, Stanley Miller’ın ümitsizliğini tarif ederek açıklar ve şöyle der (Michael,
1998, s. 68):
“İlk deneyinden yaklaşık 40 yıl sonra Miller bana, hayatın kökeni bilmecesini çözmenin kendisinin ya da başka herhangi birinin düşündüğünden çok daha zorlaştığını söyledi... Miller, “anlamsız” veya “kağıtüstü kimyası” adını verdiği, hayatın kökeni ile ilgili
4) ABD’nin itibarlı Lehigh Üniversitesi’nde biyo-kimya profesörü olan Michael J. Behe, 1997 yılında
yayımlanan “Darwin’in Kara Kutusu: Evrime Biyo-Kimyasal Meydan Okuyuş” adlı kitabıyla bilim
dünyasını sarstı. Ünlü National Review dergisi, Behe’nin eserini “20. yüzyılın en müessir yüz kitabından biri” olarak tanımladı. Prof. Behe, Türkçeye de çevrilen kitabında hayatın menşeini açıklamak için “akıllı dizayn” (intelligent design) adlı yeni bir teori öne sürdü.(Bkz. Akyol, Aralık 2004,
Yıl :26 Sayı :311).
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yeni tezlerden hiç etkilenmemişe benziyordu. Bazı hipotezleri o kadar küçük gören bir
tavır takındı ki, onlarla ilgili görüşlerini sorduğumda, kafasını salladı, iç geçirdi ve kıs
kıs güldü; adeta insanlığın ahmaklığının farkına varmışçasına... Miller, bilim adamlarının
nerede ve ne zaman hayatın başladığını hiçbir zaman kesin bir biçimde bilemeyeceklerini
de onayladı (Horgan, 1996, s. 139).”
Canlıların ve hele insan gibi muntazam bir varlığın oluşumunu Miller deneyine dayanarak tesadüflere bağlamanın ya da doğanın keyfine bırakmanın selim akılla bağdaşır bir
yanı yoktur. Canlılığın meydana gelmesi ve onunla birlikte sonunda insan gibi muntazam
bir varlığın ortaya çıkması doğanın keyfine, ya da tesadüfe bırakılamaz. Zira Paleontolojinin bildirdiğine göre canlı varlık olağanüstü duyguludur. En küçük bir ısı değişimi, tuz
tenorunun değişmesi, suyun akış yönündeki değişmeler ya da güneşin ışık yoğunluğunda
meydana gelen azalıp artmalar sonucunda, belirli hayvan çeşit ve türlerinin sürüler halinde yok oldukları yeni ve değişik ortama uygun olanların meydana çıktıkları bir gerçektir.
Dolayısıyla canlının oluşması için ileri sürülen şartların tümünün tesadüfen ortaya çıkması mümkün değildir.

Gerçekten hayatın tesadüflerle ortaya çıkabileceğini gösteren, değil somut bir kanıt,
hatta bunu teorize edebilen tutarlı bir model dahi yoktur. Hayatın tesadüflerle ortaya çıktığı iddiası sadece ideolojik nedenlerle gündemde tutulan bir savdan ibarettir. Darvinizm,
gerek iddia ve delilleri açısından gerekse ispat mantığı açısından temel olarak maddeciliğe dayanmaktadır. Materyalistlerin ısrarla Darvinizmi savunmalarının asıl sebebi, onunla dinlerin asılsızlığını ispat etmeye çalışmalarıdır. Çünkü semavî dinlerin Hz. Adem’in
yaratılışı ile ilgili verdiği haberlerin yanlışlığı -güya- ispat edilmiş olunca, dinlerin ortaya
koydukları diğer esasların da yalan ve asılsız olduğu sonucuna varılmış olacaktır (Corneilus, 2003, s. 206 ve d.; Beyaz, 1978, s. 54). Nitekim Evrimci Maitland Edey ve Donald
Johanson “Eğer bilimsel araştırmamız sonunda tanrıya varırsa, o zaman bilim yapmanın
sonu gelmiştir (Maitland, 1989, s. 21; Corneilus, 2003, s. 206 vd); demektedirler.”

Fransız Science Actualités sitesi, Fransa’da “Yaratılış Atlası”nın birinci cildinin dağıtımından sonra meydana gelen büyük etkinin ardından Charles Darwin International
Enstitüsü’nden Patrick Tort ile bir röportaj yapmış ve halka açık bir anket düzenlemiştir.
Bu anketin sonuçlarına göre Fransa’da Darwinizm’e artık kimsenin inanmadığı ortaya
çıkmaktadır. Ankette, halkın %92’sinin “insanların evrimin bir meyvesi olmadığına” inandığı ortaya çıkmıştır. Halkın %5’i “insanlarla maymunların ortak bir atadan geldiği”ne
inanırken, sadece %1’i “insanların maymunlardan evrimleştiği”ne inanmaktadır.

Michael Behe, Darwinizm’in yanılgılarını ve yanlışlarını ‘Darwin’in Kara Kutusu’
adlı kitabında şu şekilde dile getirmektedir: Kara kutu bilimsel dilde kullanılan bir terim.
Bir işlem yapan bir makine, bir sistem ya da bir alet düşünün. Bunların bazı özellikleri
vardır. Eğer bu aracın çalışma prensibini bilmiyor ve incelemediyseniz, onun çalışma
şekli sizin için bir gizemdir. Bu araçların içini göremezsiniz, onları kavrayamazsınız. Bu
işte bir kara kutudur.
Darwin ve onun çağdaşları için de hücre bir kara kutuydu. Dönemin teknik imkânları canlı hücresinin içyapısını incelemeye imkân sağlamıyordu. Darwin’in sahip olduğu
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mikroskoplar hücrelerin sadece dış hatlarını gösterebilecek özelliğe sahipti. O dönemde
yaşayan bilim adamları hücreyi sadece jöle dolu bir balona benzetiyorlardı.

O günden günümüze bilim çok farklı gerçekleri ortaya koydu. Şimdi artık canlı hücresinin çok farklı özelliklerini biliyoruz. Hücrelerin jöle dolu bir balon olmadığını, protein
ve nükleik asitlerden oluşan kompleks sistemlere sahip olduğunu ve küçültülmüş makinelere benzeyen organellere sahip olduğunu biliyoruz. Üstelik bu parçalar indirgenemez
komplekslik özelliğine sahip olduğunu görüyoruz. İşte ben, Darwin’in göremediği ve
bu kara kutuyu kitabımda açtım. Bu aslında sadece Darwin’in de kara kutusu değil, tüm
evrim iddiasının kara kutusudur.

Aslında genel olarak biyoloji hakkında ne kadar şey öğrenirsek, Darwinizm’in problemleri de o kadar artıyor. Darwinizm, canlılar hakkında ne kadar az bilgiye sahip olursak, o kadar ikna edici olabilen bir teoridir. Çünkü canlıları ne kadar az tanırsak, onu o
kadar basit zannederiz ve Darwinizm de bu basit sandığımız sistemleri küçük tesadüfî
değişimlerle açıklar. Ama son 30 yılda, hayatın daha önceden hayal bile edemeyeceğimiz
kadar karmaşık olduğunu öğrendik. Meselâ; en evrimci taksonomide en basit canlı olarak
görülen bakterilerde, hareket etmelerini sağlayan minik ama çok kompleks ve mükemmel
biyo-kimyevî motorlar var. Bu detaylı mekanizmaların nasıl oluştuğu sorusuna verilebilecek tek cevap, bilinçli bir yaratmadır.
-Peki canlıların farklı organlarının, genlerinin veya proteinlerinin birbirine benzer
olması ne anlama geliyor? Bunlar, bütün canlıların ortak bir atadan geldiğini savunan
Darwinizm için bir delil sayılabilir mi?
Hayır. Farklı canlılardaki benzerlikler, öncelikle biyolojinin temel sorusunu cevaplamıyor. Bu soru, farklı canlıların kendilerine has ve son derece kompleks olan organ ve
sistemlerin nasıl ortaya çıktığıdır. Darwinizm’in buna verebildiği bir cevap yok.

Öte yandan birbirine en uzak olarak kabul edilen organizmalar arasında bile şaşırtıcı
benzerlikler var. Meselâ, insanla bakteriler arasında soru şu: Bu benzerlikler, Darwin’in
teorisine uygun bir tablo oluşturuyor mu? Aslında oluşturmuyor; çünkü evrim teorisine
göre birbirine çok yakın akraba olması gereken canlılar, kimi zaman genetik olarak daha
farklı çıkıyor. Veya birbiriyle tamamen ilgisiz olması gereken canlılarda çok benzer organ
veya genler var. Meselâ insan gözü ile ahtapot gözü neredeyse birbirinin aynısı. Ama bu
elbette ahtapotlarla akraba olduğumuz anlamına gelmiyor. Bu iki göz yapısının ‘ortak
ata’dan değil, tek bir Yaratıcı’nın ilminden kaynaklanan bir dizayn olduğunu kabul etmek,
daha mantıklı. (http://www.allah.web.tr/modern-bilim-ateizmi-curuttu.html.18.06.2013;
ayrıca bkz. Dorman, 2011, s. 128,139).
2. Bazı Yaratılış Teorileri

Canlıların oluşumu konusunu irdelediğimizde şu sonuçlara varabiliriz:
2.1. Kendiliğinden teşekkül/abiyogenez

Yaşam yeryüzünde ne zaman, nasıl başladı? Kültür tarihinde çok eskilere uzanan bu
soruya günümüzde de (bilim tarafından) doyurucu bir cevap verilmiş değildir. Bilimsel
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anlayışla 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçerli sayılan görüş, canlıların cansız maddelerden kendiliğinden (spontane) oluştuğu yönündeydi. (Farelerin kirli çamaşır, paçavra
ve tahıl taneciklerini içeren çevrelerde oluştuğu inancı buna bir örnektir.) Bilim tarihinde
bu görüş “kendiliğinden üreme hipotezi” diye bilinir (Yıldırım, Bölüm V, 1998; Beyaz,
1978, s.46).

Kendiliğinden üreme hipotezi Louis Pasteur’ün bakteriler üzerindeki deneysel çalışmasıyla çürütülmüştür. Pasteur (1822-1895) sterilize edilmiş ortamlarda mikroorganizmaların çoğalmasının olanaksızlığını ispatlayarak bir canlının ancak bir canlıdan oluşabileceğini kanıtlar. Ne var ki, canlıların ancak canlılardan türeyebileceği gerçeği de
yaşamın kökenini yeterince aydınlatmamaktadır (Yıldırım, Bölüm V, 1998; Beyaz, 1978,
s. 46). Bu boş inanca ilmi nitelikteki ilk darbeyi İtalyan asıllı ilim adamı Françesko Redi
indirmiştir. Redi, yazdığı ‘Böcek Türleri Üzerine Tecrübeler’ adlı eserinde şunları anlatır:
İlâhî emirle dünyaya gelen hayvan ve bitkiler aynen ilk yaratıldıkları şekillerini muhafaza
ederek varlıklarını sürdürmektedirler. Cansız maddeden kendiliğinden canlılar teşekkül
edemez. Her ne kadar çürümüş hayvan ve çürümekte olan bitkiler içinde çok sayıda kurtçuklar görülmekte ise de bunların hepsi eşeyli üreme yoluyla var olmuşlardır ve içlerinde
bulundukları çürümüş maddeleri sadece birer barınma ve beslenme vasatı olarak kullanmaktadırlar (Bozer ve Arkadaşları, 1986, s. 88-91).
2.2. Canlıların fezadan gelmiş olabileceği

Pasteur’den sonra bazı bilim adamları dünyamıza ilk canlı nesnelerin bir başka gezegenden ya da göksel cisimden geldiği savını ortaya atmıştır. Bunlara göre, uzaya dağılmış spor, tohum, vb. türden canlı nesnelerin dünyamıza ulaşması dünyamızda yaşamı
başlatmıştır.

Ancak bu sav ilk canlının nasıl oluştuğu sorusunu yanıtlamamakta, yalnızca bir adım
geri atmaktadır. Yaşamın dünyada başlaması uzay aracılığıyla olsa bile canlının geldiği yerde nasıl oluştuğu sorusu yanıtsız kalmaktadır. Kaldı ki, uzaydan geldiği söylenen
canlı nesnelerin uzun yolculukları sırasında sıcaklık, radyasyon vb. elverişsiz koşullara
nasıl dayandığı sorulabilir. Ayrıca o nesnelere bu yolculuğu yaptıran gücün de ne olduğu
bilinmemektedir. Kimisi radyasyon basıncından, kimisi de dünya ötesi uygarlıklardan
dünyamıza uğrayan uzay adamlarının geride bıraktıkları artıklardan söz etmiştir (Bozer
ve Arkadaşları, 1986, s. 84-85).
George Gamow, fezadaki korkunç ortamın canlıların oluşmasına müsaade etmeyeceğini belirterek şunları söylemektedir: “Fezada yolculuk yapacak sporları bekleyen ve
donarak ölmekten daha ciddi olan bir tehlikeyi unutmamak gerekir. Çok iyi bilindiği gibi
Güneşten mühim miktarda morötesi ışın yayılmaktadır. Yeryüzünü kuşatan atmosfer tabakasının çok azının geçmesine müsaade ettiği bu ışınlar, feza boşluğu içinide kendilerini
muhafaza edebilecek koruyucu mekanizmaları bulunmayan bu mikroorganizma sporlarıiçin en büyük tehlikedir ve onları bir anda öldürebilecek güçtedir (Bozer ve Arkadaşları,
1986: 84-86).” Gerçekten birçok ilim adamının yaptığı laboratuvar tecrübeleri uzayda
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var olan morötesi ışınların bakterileri ve sporlarını derhal öldürdüğünü göstermiştir. Yıllar önce yapılan bir başka tecrübe neticesi, “fezadan gelme” hipotezi tamamen terkedildi. Hadise şöyle oldu: 1966 yılında “Gemini-9” feza aracı, dış sathına bilhassa seçilmiş
en tahammüllü mikroorganizmalar yerleştirildikten sonra fezaya gönderilmişti. Yapılan
tetkikler neticesi, bunların tamamının daha 7 saat bile geçmeden öldüğü görüldü. Oysa
‘”fezadan gelme” hipotezine göre, dünyada hayatı başlattığı farzedilen bakterilerin yolculuğunun yıllarca sürmüş olması icabeder. Gamow yukarıdaki sözlerini şöyle tamamlıyor:
“İlk canlının dünyaya bir feza yolculuğu ile ulaştığı iddiası, artık bir kenara bırakılmalıdır.”
2.3. Ototrof

Bu görüş canlıların temel hususiyetlerinden biri olan beslenme ihtiyacını ön plana
alarak cevaplandırmaya çalışan bir hipotezdir. Bu hipoteze göre ilk canlı, kendi gıdasını
kendisi yapabilecek vasıftaydı. Gıda sentezleme kabiliyetinde olan organizmalara ototrof
veya imal edici denir. Bütün yeşil bitkilerle bazı bakteriler ototroftur. Ototrof canlıların çoğu, gıdasını yapmak için güneş ışığını kullanır, bazılarıysa kimyevi reaksiyonların
enerjisinden faydalanır. Gıda sentezleme ile ilgili bütün biyokimvevî reaksiyonların son
derece karmaşık olması ve basit yapılılardan itibaren giderek daha büyük moleküllü organik bileşikler meydana getirme işleminin ancak çok kompleks organizmalar tarafından
başarılabilmesi sebeplerinden dolayı bu hipotez böyle organizmalarla sentez sistemlerinin tesadüfler sonucu kendiliklerinden ve “birdenbire” ortaya çıkıverdiğini farzeder. Bu
sebeplerle bugün hiçbir bilim adamı ototrof hipotezini kabul eder gibi görünmemektedir
(Bozer ve ark, 1986, s. 83-84).
Pasteur’ü izleyen yarım yüzyıl boyunca canlının kökenine ilişkin bilimsel bir ilerleme olmaz. Bu yönde ilk adım 1920’lerde atılır. Kimi biyokimyacılar yaşamın arzın ilkel
atmosferinde başlayan kimyasal bir oluşumdan kaynaklanmış olma olasılığını ileri sürerler. Onlara göre güneşten gelen ultra-viyole gibi bir enerji, denizlerde çözülerek bir tür
“sıcak eriyik çorba” oluşturan kimyasal bileşiklere yol açmış, bu bileşikler de sonra canlı
nesnelerin temeli olan daha karmaşık molekülleri oluşturacak şekilde kendi aralarında
birleşmiş olabilirdi (Yıldırım, a.y; Bozer ve Arkadaşları, 1986, s. 83-84). Yukarıda da
belirtildiği üzere Stanley Miller’in 1953’te ortaya koyduğu araştırma, günümüzde büyük
yoğunluk kazanan araştırmaların hız kaynağı olmuştur.
İlk canlının nasıl oluştuğu bugün bile değişik hipotezlere konudur. İlk canlının ortaya çıkışı sırasındaki koşulları belirlemek olanaksızdır. Bununla birlikte kimi deneysel
çalışmalar yapılabilir. Esasında bu sahada yapılan her deneysel çalışma da bir öncekini
çürütmekte ve kafaları iyice karıştırmaktadır.
2.4. Akıllı tasarım teorisi

Bu teori, en küçük hücreden en büyük kâinata kadar her şeyin bir tasarım eseri olduğu fikrine dayanmaktadır. Bu görüşün tarihî temsilcileri olduğu gibi günümüzde de bilimsel çevrelerde oldukça taraftar bulmaktadır. Mesela Darwin öncesinde William Paley
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(1743-1805), saati ele alır. Bunun amacını belirleyen ve yapımının detaylarını düşünen
bir tasarımcının bulunması gerektiğini belirtir. Bu saat örneğinde olduğu gibi, kas sistemi,
kemikler ve memelilerin salgı bezleri gibi yapıların bir plânın ürünü olduğunu, birinin
eksik olmasının, sistemin çökmesine sebep olacağını nazara verir ( Paley, tsz., 9-10; Tatlı,
2008, s. 258). Socrates (M.Ö. 399-470) de plânlı yaratılış hakkında şu değerlendirmede
bulunur: “Buna hayran kalmamak mümkün mü? Yemeklerin yolculuğa başladığı ağzımız,
gözlere ve buruna özellikle yakın bulunmaktadır. Böylece beslenmeye uygun olmayan
şeylerin ağıza atılması engellenmiş olur! Ve sen Aristodemus, bu parçaların düzenli bir
tesadüf eseri olmayıp, gizli ve akıllı bir tasarımın aklı olduğundan hâlâ şüphede misin?
(Barrow, 1986, s. 36; Tatlı, 2008, s. 258)” Yunanlı filozof Diogenes (M.Ö. 411-324) ise,
mevsimlerin düzenindeki tasarımı nazara verir: “ Böyle bir düzenleme, kesinlikle ‘üstün
akıl olmadan’ gerçekleşemezdi. Çünkü her şey belirli bir miktar iledir. Kış ve yaz, gece
ve gündüz, yağmur ve rüzgâr ve havanın farklı tutumları… Diğer şeyler de bunun gibidir.
Yakından incelendiğinde her şeyin, olabilecek en üstün ve kusursuz biçimde düzenlendiğini fark ederiz (Barrow, 1986, s. 36; Tatlı, 2008, s. 258).

Günümüzde bu görüşün en şiddetli savunucularından biri Behe’dir. Behe, hücre yapısındaki araştırmaların akıllı tasarımın anlaşılmasına yol açarak çok büyük bir buluşun
gerçekleştiğini, fakat bunun karşısında suskun kalındığını dile getirir… (Songar, 1979,
s. 47-50). Behe, hayatın akıllı bir tasarımın eseri olduğu görüşü, dünyanın güneşin etrafında döndüğünün, hastalıkların bakterilerce oluştuğunun ya da radyasyonun ‘kuanta’
denilen parçacıklarla yayıldığının tespit edildiği an kadar önemlidir; der. Behe, bilimsel
çevrelerde bu görüşün çokça benimsendiği konusunda da şunları söyler: “Bilim çevreleri
neden bu müthiş buluşu kabullenmiyorlar? Tasarımın gözlemlendiği bu gerçeklik, neden
entelektüel çevrelerce sahiplenilmiyor? Bu ikilem şurada yatıyor; bu tespitin bir tarafı
‘akıllı tasarım’ derken, diğer tarafı da yaratıcıyı göstermektedir (Behe, a.g.e. s. 231-250;
Tatlı, Adem, s. 263.)
2.5. Yaratılış görüşü

Diğer bir görüş ise ‘Yaratılış görüşü’dür yani dinsel ve teolojik görüştür. Bu da, aşkın,
yetkin, yaratan, bağışlayan, yetiştiren, koruyan, ama gerektiğinde cezalandıran yüce varlık (Tanrı) düşüncesine dayanmaktadır. Başka bir deyişle, dinin tüm boyutlarında açıktan
ya da örtülü Yüce Tanrı düşüncesi vardır. Tanrı, tapınma etkinliğinin yönelik olduğu varlık, ahlâk kurallarının gerekçesi ve yaptırım gücü, bilginin yanılmaz kaynağıdır. Bu konuda din ile bilim arasında bir bağdaşmazlık bir sürtüşme sürekli var olmuştur (Yıldırım,
a.g.y.; Beyaz, 1978, s. 46; Tatlı, 2008, s. 273 vd.)
Din adamları ve yaratılış görüşünü savunan Hristiyan bilim adamları, özellikle yüksek yapılı varlıkların bir anda bütün mükemmeliyetiyle ortaya çıktığını savunurlar. ‘Aşamalı değişim’ adı verilen tedrici gelişimin olmadığını, zira böyle bir kabulün “yaratma”
kavramına aykırı düştüğünü farz ederler. Yaratıcı daima vasıtasız olarak ve kısa zaman
aralıklarıyla birdenbire yaratmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, türler birbirlerinden bağımsız olarak ani şekilde ortaya çıkmışlardır. Zamanla bunların bir kısmı, hayat sahnesin-
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birkaçı insan doğuruvermiş ve insanlar bunlardan türemiş. Şu halde insanlar arasında
insanlık kardeşliği şüpheli ise de, maymunluk veya hayvanlık kardeşliği şüphesiz olmuş
oluyor. Biz daima göğsümüzü gere gere ve ilmî görüşten hiç ayrılmayarak deriz ki, “asıl
birlik davası” doğrudur. Evvela bütün hayvanlar için bu “tek asıl” maddedir. Basit unsurlardır. Bu basit maddeden hayvanatın meydana gelmesi ise, ilim, irade, kuvvet, kudret
sahibi harici bir sebebe bağlıdır ki, o basit şeyden canlı hasıl olabilsin. Çünkü noksandan kendi kendine bir kâmil hasıl olmaz. Mesela bir okkalık ağırlık, iki okkalık ağırlığı
sürükleyemez; çıktığı, sürüklediği farz edilirse bir şeyin yok iken sebepsiz, illetsiz geldiğini kabul etmek gerekir ve o zaman akıl, ilim ve fen yoktur. Zira illet (sebep, neden)
ve tezâyüf-i illet (hükmün illete izafesi) kanunu inkâr edilirse hiçbir şey bilinemez. Şu
halde bir kurttan bir kelebek bile çıkarsa tabiatı ile değil, ilk fâilin (yapıcının) tesiriyle,
onun seçmesiyle çıkar. Yumurtadan civcivin çıkması bile haricî bir ısının tesirine bağlı
değil midir? Aşılarda da durum böyledir. İlmin hiç ayrılmaması gereken bu prensiplerden dolayı, aralarında yakınlık derecesi bulunan aynı cins hayvanları, tecrübenin tersine
olarak, muhakkak birbirinden başkalaşım yaptırmak veya doğurtmak ne doğaldır, ne de
zorunludur. Bir olayla ilgili önerme olsun söyleyebilmek üzere, “kurbağalar balıktan doğmuş” demek için, görülmüş bir misale ihtiyaç vardır. Gözlenmiş bir numune olmadığı ve
mantıkî bir zaruret de bulunmadığı halde böyle bir hüküm, elbette fen ve felsefeye uygun
bir hüküm değildir (Emalılı, tsz: I, s. 330-331).
3.1.Evrimi savunan bazı Müslüman düşünürler

Yukarıda kısaca değindiğimiz bu konuyu biraz daha derinleştirmeye çalışalım. Son
asırlarda özellikle Muhammed Abduh (1845-1905)’tan5 sonraki dönemlerde çok az sayıda bir takım müslüman bilim adamı da, insan neslinin maymundan türediği fikri dışında,
evrim teorisini kabul etmektedirler (Ateş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
1972: c. 20, 1, s. 127-145; Yakıt, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı, V, Yıl, 1998, 1-16). Onlara göre evrim ilahî bir kanundur. Kur’ân’ın, insanın
ister toprak ister nutfeden gelen maddî varlığının inorganik ve organik şartlara tamamen
bağlı olarak tedricen gelişip tekâmül ettiğini ayrıca kültürü, eğitimi ve irfanı arttıkça ruhî
bir tekâmüle de uğradığını ifade ettiğini söylemektedirler. Genel olarak Kur’ân’da insan
için “inorganik”, “organik” ve “ruhî” olmak üzere üç nevi evrim olduğunu vurgulamaktadırlar. (Ateş, a.y.) Yine onlara göre ilk insan Adem (as.) değildir. O, ilk peygamber ve
5) Muhammed Abduh, 1845-1905 yılları arasında yaşamış İslam düşüncesinin yeniden canlanmasında önemli katkılarda bulunan, Mısır’ın ve İslâm dünyasının tanınmış âlimlerindendir. Küçük yaşta
Mısır’ın önemli eğitim merkezlerinden olan Ahmedî Camiinin Kur’ân Kursunda Medrese eğitimine
başladı. 1866’da Kahire’de bulunan el-Ezher’ e kayıt oldu. Burada mantık, felsefe ve gizemcilik
öğrenimi gördü. 1872’de Cemaleddin Afganî ile tanışarak Afganî’nin talebesi oldu. Risaletu’t-Tevhîd ve Tefsir el-Menâr adlı eserinde açıkladığı görüşleri Afganî etkisi ile yaklaştığı İbn Teymiyye
görüşlerinin etkilerini taşır. Afganî’nin etkisi altında gazetecilik, siyaset ve sosyoloji ile ilgilendi.
Abduh, Afganî’den Mısır’ın ve diğer İslam ülkelerinin sorunlarını ve batıdaki bilimsel ve teknolojik
ilerlemenin nedenlerini öğrenmeye çalıştı. (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, 2005, İstanbul, XXX, s. 482
vd.)
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َ اِ ان/Şüphesiz
َثَ ِلخَ لَهاقَ َدهُ َم ِم َخ ْلve
َونُ ف
“ ُيَكونmeydana
قَا ُك َل ْن لَ فَهُيَ ُك ُك ْنgelmişlerdir.
يسىgörüşü
ل ان ٖع َمثَ ه َل ٖعbenimseyen
ٍ ب تُث َامرا قَا
mundan
bu bilim adamِ Evrimci
ِّللا
ِا/Şüphesiz
zikredeceğimiz
ayetleri
de
delil
getirmektedirler.
Evrimi
savunanlar
ayetleri
şu
şekilde
yorumlamaktadırlar:
kendilerine
aşağıda
bir kısmını
zikredeceğimiz
ayetleri
de delil getirmektedirler.
Allah
katında
(yaratılışları
bakımından)
İsa’nın
durumu,
Âdem’in
Allahları
katında
(yaratılışları
bakımından)
İsa’nın
durumu,
Âdem’in
ه
ه
ٰ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ه
ُيَكونayetlerde
Şüphesiz
katında
َ  َد َمyarattı.
““Bu
 فgibidir:
 قا َل لهُ ك ْنOnu
مdikkatimizi
خلقهُ ِم ْن ت
 َمث ِل اAdem’in
 ّللاِ َكSonra
ى ِعن َدve
يسona
 ٖعbütün
اِ ان مث َلinsanların
/Şüphesiz
ٍ  َراtopraktan
بثا
çeken,
durumu
dedi.
O Allah
da
durumu
gibidir:
Onu topraktan
yarattı.
Sonra
ona durumu
“ol”َ “ol”
dedi.
O da
(yaratılışları
bakımından)
İsa’nın
durumu,
Âdem’in
gibidir:
Onu topraktan yaAllah
katında
(yaratılışları
bakımından)
İsa’nınsu,durumu,
orijinlerinin
toprak
olduğudur.
Hayatın
orijini
insanın Âdem’in
orijinini
hemen
oluverdi
(Al-i
İmrân,
rattı.
Sonra
ona
“ol”
dedi.
O da3/59).”
hemen oluverdi (Al-i İmrân, 3/59).”
hemen
oluverdi
(Al-i
İmrân,
3/59).”
durumu
gibidir:
topraktan
ona
da
toprak olarak
toprak
ve dedi.
su
ْ Kur’ân,
ُ ٍ م َرام ْنcanlı
ْ َ ْعاSonra
ُvarlık
 اinsanı,
ا
ُ yarattı.
ُ ْ  ُكkarışımı
ُّيَا اَي
 اِالناْنOاسُا
ٍ “فol”
ْ ثُنُ امOnu
ِ َبْالبَ ِْمعن
ُ ٍة ثbelirten
َطف
“… …“ ام
بْن ثُنُ امط ِمفَ ْ ٍةن
ٍ ب تُث اَمرا ِم
ٍ بى ِم َرنَ ْي
َ		هَايَاالناَيُّه
ِ ْ ثخَ لفَقا ِنناَااك ْم َخلَ ِ ْقمن َْان ُكت
ِ ث ْالفَبَاِن
ٖ اسُنتاِ ْم ْن ٖف ُكى ْنتُ َْمر ْي
hemen
(Al-i
İmrân,
3/59).”
olarak اoluverdi
görüyor.
Şu halde
insan,
bugünkü
haline sonra
gelmeden
önce,
ilk herhangi bir
Ey
insanlar!
Ölümden
diriliş
konusunda
 ِم ْن َعinsanlar!
/Ey
insanlar!
Ölümden
diriliş
konusunda
ضْ ْن َغ ٍة ُم ُمضْ َخ َلغقَ ٍة ٍة ُمخَ لاقَ ٍة
لَ ِمقَ ٍْةن ثُ امَعلَقَ ِم ٍة ْنثُ ام ُم ِم/Ey
Ölümden
sonrasonra
diriliş
konusunda
şüphe
biz
sonra
sudan (meniْ ُ( ام ِم ْن نdüşünün
ُثkadar
(فَاِناdüşünün
ا الناbize
ُم ِم ْن تki)
َيَا اbir
ْ ِاسُ ا
ْ  َرtopraktan,
ُّيaz
“…içindeyseniz
فَ ٍة ثُ امbir
ط
ب
نhiç
خَ لَ ْقmaziye
اşüphesiz
ث
يki)
ىhiç
 ُك ْنتُ ْم ٖفşüphesiz
نKur’ân
َب ِمن
ٍ  َراiçindeyseniz
ٍ sizi
ْ َا ُكbir
َ ْالبsahiptir.
َهbiz
ِ  ْعyarattık
canlı
hücrenin
orijini
herhangi
şüphe
sizi
da
yaratılışı
bireski
mudga’dan
kiZaten
size
(kudretimizi)
herhangi
birbelli
şüphe
içindeyseniz
(düşünün
ki)
hiç
şüphesiz
biz sizi
den), sonra
bir belirsiz
alaka’dan,
sonra
da
yaratılışı
belli
belirsiz
bir mudga’dan
yarattık ki size
ُ ِم ْن َعلَقَ ٍة ثorijininden
َ( ُم َخلاقkudretimizi)
ْ ام ِم ْن ُمضinsanın
 ٍةher
 َغ ٍةzaman
/Ey
insanlar!
Ölümden
sonra
konusunda
ne
bahsetse,
onun
ilk diriliş
ve
maddesini
apaçık
anlatalım…”
(Hâcc,
22/5).)
topraktan,
az
bir
sudan
(meniden),
birana
alaka’dan,
apaçık
anlatalım…”
(Hâcc,
22/5).)
topraktan,
sonrasonra
az bir
sudan
(meniden),
sonrasonra
bir alaka’dan,
sonrasonra
herhangi
birgeçirdiği
şüphe
içindeyseniz
(düşünün
ki)َ َ hiçٰ  هolmadıkça
şüphesiz
bizönce
sizi
söylüyor
ve
tektopraktan, sonra
ْ ُنmerhalelerini
Allah, sizi
ُطفَ ٍة ث
5
ْ  ِمkonteksi
“…ا
 اَ ْز َوا ًجAbduh,
 َج َعلَ ُك ْمevrim
 ام1845-1905
ب ثُ ام ِم ْن
 ُك ْمyaşamış
 َوّللاُ خَ لقİslam
/Allah,
sizitek
önce
ٍ راarasında
َ ُن ت
5
) Muhammed
düşüncesinin
yeniden
) Muhammed
Abduh, 1845-1905
yıllarıyılları
arasında
yaşamış
İslam düşüncesinin
yeniden
topraktan,
az
bir
sudan
(meniden),
sonra
bir
sonra
dacanlanmasında
az birsonra
sudan
(meniden)
yarattı.
Sonra
sizi
(erkekli
dişili)
eşler
yaptı…”
(Fâtır,35/11).
önemli
katkılarda
bulunan,
Mısır’ın
ve alaka’dan,
İslâm
dünyasının
tanınmış
zikretmiyor,
ilk
yaratılışın
Allah’ın
“ol”
(kün)
emrine
müteakiben
canlanmasında
önemli
katkılarda
bulunan,
Mısır’ın
ve
İslâm
dünyasının
tanınmış
topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli
âlimlerindendir.
Mısır’ın
önemli
merkezlerinden
olan Ahmedî
âlimlerindendir.
KüçükKüçük
yaşta yaşta
Mısır’ın
önemli
eğitimeğitim
merkezlerinden
olan Ahmedî

Evrimi
savunanlar
ayetleri
şu şekilde
yorumlamaktadırlar:
olduğunu
belirtiyor.”
Camiinin
Kur’ân
Kursunda
Medrese
eğitimine
başladı.
Kahire’de
bulunan
)Camiinin
Muhammed
Abduh,
1845-1905
yılları
arasında
yaşamış
İslam1866’da
düşüncesinin
yeniden
Kur’ân
Kursunda
Medrese
eğitimine
başladı.
1866’da
Kahire’de
bulunan
dişili)
eşler
yaptı…”
(Fâtır,35/11).
el-Ezher’
eönemli
kayıt
oldu.
Burada
mantık,
felsefe
ve ve
gizemcilik
öğrenimi
gördü.
1872’detoprak ol“Bu
ayetlerde
dikkatimizi
çeken,
Adem’in
ve İslâm
bütün
insanların
orijinlerinin
canlanmasında
katkılarda
bulunan,
Mısır’ın
dünyasının
tanınmış
el-Ezher’
e
kayıt
oldu.
Burada
mantık,
felsefe
ve
gizemcilik
öğrenimi
gördü.
1872’de
“Ol” emri
Kur’an’da
sekizşuAfganî’nin
yerde
geçer
(Bkz.
Bakara,
2/117;
Cemaleddin
Afganî
ile ayetleri
tanışarak
talebesi
oldu.
Risaletu’t-Tevhîd
ve
Evrimi
savunanlar
şekilde
yorumlamaktadırlar:

5

âlimlerindendir.
Küçük
yaşta
Mısır’ın
önemli
eğitim
merkezlerinden
olan Ahmedî
duğudur. Afganî
Hayatın
su, insanın
orijinini
toprak
belirten
Kur’ân,
Cemaleddin
ileorijini
tanışarak
Afganî’nin
talebesi
oldu.olarak
Risaletu’t-Tevhîd
ve canlı varlık
Tefsir
el-Menâr
adlı eserinde
açıkladığı
görüşleri
Afganî
etkisi
ile yaklaştığı
İbn
Camiinin
Kur’ân
Kursunda
Medrese
eğitimine
başladı.
1866’da
Kahire’de
bulunan
Tefsir
el-Menâr
adlı
eserinde
açıkladığı
görüşleri
Afganî
etkisi
ile
yaklaştığı
İbn
Al-İinsanı,
İmrân,
3/47,59;
En‘âm,
6/73;
A‘râf,
7/144;
Hicr,
15/98;
Nahl,
toprak
ve
su
karışımı
olarak
görüyor.
Şu
halde
insan,
bugünkü
haline
gelmeden
“Bu
ayetlerde
dikkatimizi
çeken,
Adem’in
ve
bütün
insanların
Teymiyye
görüşlerinin
etkilerini
taşır.
Afganî’nin
etkisi
altında
gazetecilik,
siyaset
el-Ezher’
e
kayıt
oldu.
Burada
mantık,
felsefe
ve
gizemcilik
öğrenimi
gördü.
1872’de
Teymiyye
görüşlerinin
etkilerini
taşır.
Afganî’nin
etkisi
altında
gazetecilik,
siyaset bize her ne zaönce,
ilk
canlı
hücrenin
orijini
kadar
eski
bir
maziye
sahiptir.
Zaten
Kur’ân
ve Meryem,
sosyoloji
ile19/35;
ilgilendi.
Abduh,
Afganî’den
Mısır’ın
ve
diğer
ülkelerinin
Cemaleddin
Afganî
ile
tanışarak
Afganî’nin
talebesi
oldu.
Risaletu’t-Tevhîd
16/40;
Yâsîn,36/82).
Bunlardan
dördü
Hz.
İsave
ve
sosyoloji
ile
ilgilendi.
Abduh,
Afganî’den
Mısır’ın
ve
diğer
İslamİslam
ülkelerinin
orijinlerinin
toprak
olduğudur.
Hayatın
orijini
su,
insanın
orijinini
man
insanın
orijininden
bahsetse,
ilkilerlemenin
veAfganî
ana
maddesini
ve
sorunlarını
ve
bilimsel
veonun
teknolojik
ilerlemenin
nedenlerini
öğrenmeye
Tefsir
el-Menâr
adlıbatıdaki
eserinde
açıkladığı
görüşleri
etkisi
ile söylüyor
yaklaştığı
İbngeçirdiği evrim
sorunlarını
ve batıdaki
bilimsel
ve teknolojik
nedenlerini
öğrenmeye
çalıştı.
(T.D.V.
İslâm
Ansiklopedisi,
2005,
İstanbul,
XXX,
s.
482
vd.)
hakkındadır.
Diğer
dördü
de
yaratma
ve
yeniden
dirilme
merhalelerini
konteksi
olmadıkça
tek
tek
zikretmiyor,
ilk
yaratılışın
Allah’ın
“ol” (kün)
Teymiyye
görüşlerinin
etkilerini
taşır.
Afganî’nin
etkisi
altında
gazetecilik,
siyaset
çalıştı. olarak
(T.D.V. belirten
İslâm Ansiklopedisi,
2005,varlık
İstanbul,
XXX,toprak
s. 482 vd.)
toprak
Kur’ân, canlı
insanı,
ve su karışımı
ve emrine
sosyolojimüteakiben
ile ilgilendi.olduğunu
Abduh, Afganî’den
Mısır’ın ve diğer İslam ülkelerinin
belirtiyor.”
hususundadır.
Kur’an’da
insanların
yaratılışı,
yeniden
dirilmeye
bir
sorunlarını
ve batıdaki
bilimsel
ve teknolojik
ilerlemenin
nedenlerini
öğrenmeye
olarak
görüyor.
Şu halde
insan,
bugünkü
haline
gelmeden
önce,
ilk
“Ol” emri
sekiz
yerde
geçerXXX,
(Bkz.s. Bakara,
çalıştı. (T.D.V.
İslâmKur’an’da
Ansiklopedisi,
2005,
İstanbul,
482 vd.) 2/117; Al-İ İmrân, 3/47,59;

delilEn‘âm,
olarak
getirilmektedir.”
canlı
hücrenin
maziye
sahiptir.
Kur’ân
6/73;orijini
A‘râf,kadar
7/144;eski
Hicr,bir15/98;
Nahl,
16/40; Zaten
Meryem,
19/35;bize
Yâsîn,36/82). Bunlardan
dördü Hz.göre
İsa hakkındadır.
Diğeryeni
dördü
deyaratmadır.
yaratma ve yeniden
dirilme hususunda“Kur’an’a
her
evrim
etabı
bir
Kur’an’da
her ne zaman insanın orijininden bahsetse, onun ilk ve ana maddesini
dır. Kur’an’da insanların yaratılışı, yeniden dirilmeye bir delil olarak getirilmektedir.”

bu oluşun
keyfiyetini,
önce
insanı meydana getiren
maddenin
söylüyor
ve geçirdiği
evrim
merhalelerini
olmadıkça
tekbutek
“Kur’an’a
göre her
evrim
etabı yeni birkonteksi
yaratmadır.
Kur’an’da
oluşun keyfiyetini,
yaratılması
sonra
da
ona
şekil
verilmesi
şeklinde
olduğunu
aşağıdaki
önce insanıilk
meydana
getiren
maddenin
yaratılması
sonra damüteakiben
ona şekil verilmesi şeklinde
zikretmiyor,
yaratılışın
Allah’ın
“ol”
(kün) emrine

olduğunu
aşağıdaki ayetten anlamaktayız:”
ayetten
anlamaktayız:”
olduğunu
belirtiyor.”
/O Rabbin
seni
yarattı, sonra seni
“.
ك
 َما شَا َءKur’an’da
ُور ٍة
.فَ َع َدلَكyerde
ك
 الا ِذ/O
Rabbinki,ki,
seni
َ َ َر اكبemri
َ  فَ َسوااgeçer
َ(ي خَ لَقَكBkz.
َ فى اَیِّ صsekiz
“Ol”
Bakara,
2/117;
düzeltti de mutedil bir halde kıldı. Dilediği bir surette seni terkip etti (İnftâr, 82/7,8).”

yarattı,
sonra
seni düzeltti
mutedil
bir7/144;
halde Hicr,
kıldı. 15/98;
Dilediği
bir
Al-İ
İmrân,
3/47,59;
En‘âm,de6/73;
A‘râf,
Nahl,
Evrimcilere göre bu ayet evrim olgusuna işaret etmektedir. Şöyle diyorlar: “Eğer Alsurette
terkip
etti
(İnftâr,
82/7,8).”
lah, seni
insanı
bir heykel
varlık
gibi
yaratmış olsaydı
tıpkı Adem
16/40;
Meryem,
19/35;
Yâsîn,36/82).
Bunlardan
dördükıssasının
Hz. İsahalk inanışındaki
şeklinde
olduğu gibi
onabuşekil
verişi, onuolgusuna
canlı olarak yaratmasından
önce olurdu. HâlEvrimcilere
ayet
hakkındadır.
Diğergöre
dördü
de evrim
yaratma ve işaret
yenidenetmektedir.
dirilme
buki ayet, insanın önce canlı olarak yaratıldığını sonra da ona şekil verildiğini söylüyor.
Şöyle
diyorlar:
“Eğer Allah,
insanı“ol”
bir emri
heykel
varlık dirilmeye
gibi“canlı
yaratmış
Yani
“homonisation”
(insanlaşma),
doğrultusunda,
birbirvarlık” olarak yahususundadır.
Kur’an’da
insanların
yaratılışı,
yeniden
ratılmasından
sonradır
(Yakıt, halk
a.y.)”inanışındaki şeklinde olduğu gibi
olsaydı
tıpkıgetirilmektedir.”
Adem
kıssasının
delil
olarak
ona şekil
verişi, onu
canlı
önce olurdu.Kur’an’da
Hâlbuki
“Kur’an’a
göre
her olarak
evrim yaratmasından
etabı yeni bir yaratmadır.

bu oluşun keyfiyetini, önce insanı meydana getiren maddenin
yaratılması sonra da ona şekil verilmesi şeklinde olduğunu aşağıdaki

“Hayatın ve insanın ilk maddesi “ol”“oluş”
emrini devam
alıyor ve
bu Zira bu şekilde geçen a
ediyor.

“oluş” devam ediyor. Zira bu şekilde geçen
ayetin devamında
“feyekûn/olur,
olmaya devam eder; deniyor. İfadede

“feyekûn/olur, olmaya devam eder; deniyor. İfadede
ve geniş
zamanşimdiki
kipi olan
muzârî sîgası kullanılmıştır. Eğe

zaman kipi olan muzârî sîgası kullanılmıştır.zaman
Eğer bu
geçmiş
kipifiilolan
“fekâne/oldu; şeklinde ifade ed
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zaman kipi olan “fekâne/oldu; şeklinde ifadeinsanın
edilseydi,
o zaman
yaratılışında
bir evrimin ve seleksiyonun va

insanın yaratılışında
bir evrimin
ve seleksiyonun
varlığı
ve
bu“oluş”
oluşun
uzun
birve
zamanı
gerektirdiği
söz Zira
konusu edileme
“Hayatın ve insanın
ilk maddesi
“ol” emrini
alıyor
bu
devam ediyor.
geçen
ayetin devamında
“feyekûn/olur,
olmayaÖte
devam
eder; deniyor.
İfadedebu ifadeler ün
uzun bu
birşekilde
zamanı
gerektirdiği
söz konusu
edilemezdi.
yandan
yaratmanın
devamlılığını
da gösteren
şimdiki ve geniş zaman kipi olan muzârî sîgası kullanılmıştır. Eğer bu fiil geçmiş zaman

yaratmanın
devamlılığını
gösteren
ifadeler
kelamcı
(ö.oünlü
333/944)’yi
“Allah’ın
yaratmakta olduğ
kipi olan
“fekâne/oldu;da
şeklinde
ifadebuedilseydi,
zaman
insanınEş’arî
yaratılışındaher
bir an
evrimin

ve seleksiyonun
varlığı her
ve buanoluşun
uzun birolduğu
zamanı gerektirdiği
konusu edilemez(ö. 333/944)’yi
“Allah’ın
yaratmakta
ve yaratmanın
durmadığı”
fikrine söz
götürmüştür.
Şu halde âlem bi
di. Öte yandan yaratmanın devamlılığını da gösteren bu ifadeler ünlü kelamcı Eş’arî (ö.

durmadığı”
fikrine
götürmüştür.
Şu haldeolduğu
âlem
biryaratmanın
halden
geçen
bir
oluş diğerine
vedurmadığı”
akış içindedir
(Yakıt,
a.y.).”
333/944)’yi
“Allah’ın
hergerçekleşmiştir.
an yaratmakta
ve
fikrine
götürBunlar
sırasıyla: toprak
(turâb),
çamur
(tîn), değişken
bir halden
diğerine
ve akışgörüşü
içindedir
(Yakıt, a.y.).”
geçenmüştür.
bir oluşŞuvehalde
akışâlem
içindedir
(Yakıt,
a.y.).”geçen bir oluş
Evrimci
savunanlar,
aynı şekilde “ ض
cıvık ve(turâb),
kokuluçamur
çamur(tîn),
(hamain
mesnûn), yapışkan çamur (tîn-i lâzib), ِ
gerçekleşmiştir. Bunlar sırasıyla: toprak
değişken
ه
ٰ
Evrimci
görüşü
savunanlar,
aynı
şekilde
“
/Allah
sizi
yerden
ْ
ْ اَلَرsizi
Evrimci görüşü savunanlar, aynı şekildeنَ“بَاتًا/Allah
ض
 َوّللاُ اَ ْنبَتَ ُكbir bitki olarak bitirdi; (Nûh
َ ْم ِمنyerden
ِ (salsâl),
pişmemiş
kuru
çamur
pişmişyerden
çamur
(salsal ke’l-fahhâr),
cıvık ve kokulu
çamur
(hamain
mesnûn),
yapışkan
çamur
(tîn-i lâzib),
bir
bitki
olarak
bitirdi;
(Nûh,
71/17)”
ayetini
delil
getirerek,
insanın
bir bitki olaنَبَاتًا/Allah sizi yerden bir bitki olarak bitirdi; delil
(Nûh,getirerek,
71/17)” ayetini
insanın
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“Sulâle”,
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ilk
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topraktan
nutfe’den
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da
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insan
koyanı
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gelen
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belirler.
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olarak
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edilebilir.
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Şu emriyle,
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inorganik
maddeirade “Ol”
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bir periyod ilekelimelerinin
irade “ol” emriyle insanı, nebatî ve hayvanîsonunda
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önce
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buna
“protoplazma”
dageçen
denmektedir.
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önce
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canlı İnorganik
hücre,
“Ol” emri doğrultusunda, yeni bir
sinonimidir.
“protoplazma”
dasonra
denmektedir.
bir Ayrıca
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uzun bir
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geçmemiş
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geçmiş,
ilâhî iradenin
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ayeti
bu
gerçeği
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olmak ve
üzere
oluşa
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ayıklama
çamur
(tîn),
değişken
cıvık
ve
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çamur
(hamain
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(tîn-i
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insan,
organik
âlemin bütün
türleriyle
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insan
üzere
oluşa
devam
etmiştir.
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pişmemiş
kuruolmak
çamurbu
(salsâl),
pişmiş
çamur
(salsal
ke’l-fahhâr),
çamurdan
süzülen
şeklinibiralışa
kadar min
geçen
periyodinsanın
ile ilâhî
rûhun
verilişiyle
bir evrim
psişik
hayatıinsanda
başlatan
periyod
arasında
geçen zam
öz (sulâle
tin).bir
“Sulâle”,
organik
döneminin
ilk
etabı
olarak
kabul
arzetmektedir.
Önce ilkel
bitkileri, sonra tohumlu yüksek bitkileri
bu yönelişinde insan, organik âlemin
bütün türleriyle
bir beraberlik
edilebilir.
Daha
önceki
merhalelerden
süzülerek
gelen
bir
öz
unsuru
belirler.
Sulâle
kebir psişik hayatı başlatan periyod arasında geçenbir
zamanı,
uzun
zamanKur’ân
olarak açıklıyor
(Yakıt, a.y.): “İnsanoğlu
getiren
hayat,
daha
sonra
da hayvanlar
âlemini basitten
arzetmektedir.
ilkel bitkileri,
sonra ve
tohumlu
yüksek
bitkileri
limesiÖnce
aynı zamanda
menimeydana
(sperme)
nutfe (spermatozoide)
kelimelerinin
sinonimidir.
bir zaman
olarak
açıklıyor
(Yakıt,
a.y.):
“İnsanoğlu,
var
edilip
bahse
değer
bir
şey
olana
kadar,
şüphesiz
uzun bir zaman
Ayrıca buna “protoplazma”
da denmektedir.
etaplardan sonra
ilk canlı hücre,
mürekkebe
doğru İnorganik
ortaya
çıkarmıştır.
meydana getiren hayat, daha sonra
da hayvanlar
âlemini
basitten “Biyolojik Nesil Ağacı”nın ana
emriolana
doğrultusunda,
yeni biruzun
yaratılmaya
geçmiş,
ilâhî iradenin
değer“Ol”
bir şey
kadar, şüphesiz
bir zaman
geçmemiş
midir? kontrolü altında
(İnsân,76/1).”
gövdesi
ve uzantısı
olan
dal
diyebileceğimiz
insan,Hayatın
daha sonra akıl ve
ayıklama
değişmeler
geçirerek
insan
olmak
üzere
oluşa
mürekkebeçeşitli
doğru
ortaya ve
çıkarmıştır.
“Biyolojik
Nesil
Ağacı”nın
anadevam etmiştir.
(İnsân,76/1).”
İnsanın
insanarzetmektedir.
şekline gelişi
de muhtelif me
bu yönelişinde insan, organik âlemin bütün türleriyle bir
beraberlik
Önce
idrakine kavuşarak,
organik
gövdesi ve uzantısı olan dal diyebileceğimiz
insan, daha
sonra dünyanın
akıl ve en mütekâmil varlığı olmuştur
ilkel
bitkileri,
sonra
tohumlu
yüksek
bitkileri
meydana
getiren
hayat,
daha
sonra
da
hayİnsanın insan şekline gelişi de muhtelifolmuştur.
merhalelerden
İnsanınsonra
inorganik maddesinin evrimi
(Yakıt,
vanlar âlemini
basitten
mürekkebe
doğru ortayavarlığı
çıkarmıştır.
“Biyolojik Nesil Ağacı”nın
idrakine kavuşarak,
organik
dünyanın
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mütekâmil
olmuştur
olmuştur.
İnsanın
inorganik
evrimi yedidaha
merhale akıl
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ve uzantısı
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dal diyebileceğimiz
Şurasını önce insan,
belirtmek sonra
gerekir ki,
insanın evrimi Kur’an’da
(Yakıt, a.y.).
şarak, organik dünyanın en mütekâmil varlığı olmuştur (Yakıt, a.y.).
ْ ََوقَ ْد َخلَقَ ُك ْم ا
ilahî
birki,kanun
olarak
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çıkmaktadır.
“  ْم ََلolarak
ط َوارً ا َما لَ ُك
Şurasını
önce önce
belirtmek
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insanın
evrimi
Kur’an’da
Şurasını
belirtmek
gerekir
ki,
insanın
evrimi
Kur’an’da
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karşımıza
çıkmaktadır.
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oluyor
Al- (saygınlık,
ْ َخَ لَقَ ُك ْم اda َوقَ ْدAllah
ت“َرْ جُونَ ِ ه ٰلِلِ َوقَارً ا/Size
için
bir da
vakar
ilahî bir kanun
olarak
karşımıza“ çıkmaktadır.
 لَ ُك ْم ََلne
 ًرا َماoluyor
ط َوا
lah
için
bir
vakar
(saygınlık,
büyüklük)
ummuyorsunuz?
Halbuki,
O,
sizi
evrelerden
geçiummuyorsunuz?
Halbuki, O, sizi evrelerden geçirerek
ُونَ ِ ه ٰلِلِ َوقَارً اrerek
تَرْ ج/Size
ne oluyor
dabüyüklük)
Allah için
bir vakar (saygınlık,
yaratmıştır
(Nûh,71/13,14)”
yaratmıştır
(Nûh,71/13,14)”
büyüklük) ummuyorsunuz?
Halbuki,
O, sizi
evrelerden
“Ayette geçen “Etvâran”
kelimesi,
tekili
“bir haldengeçirerek
diğer bir hale geçmek” veya “bir

merhaleden diğerine geçmek” anlamına
kelimesinden
gelmedir.
Mastarı
“Ayette gelen
geçen“tavr”
“Etvâran”
kelimesi,
tekili “bir
halden diğer bir

yaratmıştır (Nûh,71/13,14)”

hale geçmek”
merhaleden
“Ayette geçen “Etvâran” kelimesi,
tekiliveya
“bir “bir
halden
diğer bir diğerine geçmek” anlamına gelen
“tavr”
kelimesinden
Mastarı olan “tatavvur”, günümüzdeki
hale geçmek” veya “bir merhaleden
diğerine
geçmek” gelmedir.
anlamına gelen
(evolution)
kelimesine günümüzdeki
tekabül eder. Müradifi/eşanlamlısı olan olan
“tavr” kelimesinden gelmedir. Mastarı
olan “tatavvur”,
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olan “tatavvur”, günümüzdeki (evolution) kelimesine tekabül eder. Müradifi/eşanlamlısı
olan olan “tahavvul” de dönüşümcülük (istihale) yani transformisme’in karşılığıdır. Söz
konusu ayette “etvâran” kelimesi insan evriminin biyolojisindeki (etapes consecutives)
ayet, “bir
halden
diğerine”
gibi merhalelerinin
spiral, “farklı
şekiller
altında”,Şu halde bu kelimeyi
denilen
art arda
gelen evrim
tümünü
içermektedir.
“evrim
merhaleleri”
şeklindebir
yorumlamak
müfessirlerce bu ayet, “bir hal“merhaleler
halinde”
gibi vertikal
diyalektik gerekir.
şeklindeBazı
düşünülerek
den diğerine” gibi spiral, “farklı şekiller altında”, “merhaleler halinde” gibi vertikal bir
yorumlanmaktadır.
Her halükârda
ayet bize, evrimin
tabiata bu ayet bize, evrimin
diyalektik şeklinde
düşünülerekbu
yorumlanmaktadır.
Her halükârda
tabiata
bahşedilmiş
bir kanun
olduğu
gösterir.
bahşedilmiş
ilâhi
bir kanunilâhi
olduğu
gösterir.
(Yakıt,
a.y.).(Yakıt, a.y.).

3.2. Evrimi
savunanların
yanılgıları
3.2. Evrimi
savunanların
yanılgıları
ْ َ ”اkelimesine,
Rağıb
el-İsfehânî
425/1033), “ط َوارً ا
aşmak, terar terrar yapRağıb
el-İsfehânî
(ö.(ö.425/1033),
kelimesine,“Haddi
“Haddi

mak, Hacc 5. ayetine işareten, insanı ana rahminde halden hale çevirmek, Rûm 22. ayete

aşmak, terar
terrar
yapmak,
Haccdeğişik
5. ayetine
işareten,
insanıyaratmak
ana gibi anlamlar verişareten
yarıtılışta
ve mizaçta
şekillerde
ve renklerde

İsfehânî, 1418/1997,
528). işareten
Taberî, (bkz.
Taberî, ve
1412/1992, XII, s. 251).
rahmindemektedir
halden (Bkz.
hale çevirmek,
Rûm 22.s.ayete
yarıtılışta
Beğavî, (bkz. Beğavî, 1424/2004, IV, s.367). Zemhaşerî, (bkz. Zemahşerî, 1415/1995,

mizaçta IV,
değişik
s. 605).şekillerde
İbn Atıyye,ve
(bkz.renklerde
İbn Atıyye,yaratmak
1428/2007,gibi
V, s. anlamlar
374.) Fahruddîn er-Râzî, (bkz.

Râzî,(Bkz.
tsz, XXX,
s. 139).
Kurtubî, (bkz.
Kurtubî,
1408/1988,
XVIII, s. 196) ve Beydâvî,
vermektedir
İsfehânî,
1418/1997,
s. 528).
Taberî,
(bkz. Taberî,

(bkz. Beydâvî, 1388/1968, II, s. 507) de benzer anlamlar vermektedir. Ebû Hayyân ise,

1412/1992,
XII, s. 251).
(bkz.
Beğavî,
s.367).
yukarıdaki
anlamıBeğavî,
vermekle
birlikte
biraz 1424/2004,
daha açarak IV,
çeşitli
renklerde, çeşitli mizaçta,

çeşitli
ırklarda
yarattığını,
ana karnından
kadar
geçirdiği evreler ve haZemhaşerî,
(bkz.
Zemahşerî,
1415/1995,
IV, s. ihtiyarlık
605). İbnçağına
Atıyye,
(bkz.
yat yolunda geçirdiği (hastalık sağlık zenginlik fakirlik, zayıflık, güçlülük ) gibi evreler

İbn Atıyye,
1428/2007,
V, s. 374.)(Ebû
Fahruddîn
(bkz.
Râzî,
tsz,
olarak
anlamlandırmaktadır
Hayyân,er-Râzî,
1428/2007,
VIII,
s. 333,334).

XXX, s. 139).
Kurtubî,
1408/1988,
s. 196) Bu
ve ayet, Allah’ın, insanı
Süleyman
Ateş(bkz.
de buKurtubî,
ayet hakkında
şunlarıXVIII,
söylemektedir.

yarattığını ifade ediyor. Bu ayette ana rahmine bir nutfe olarak bırakılan
Beydâvî,aşama
(bkz. aşama
Beydâvî,
1388/1968, II, s. 507) de benzer anlamlar
insanın, bölünüp çoğalarak ‘alaka, bir çiğnem et haline gelmesine, sonra kemik doku-

vermektedir.
Hayyân ve
ise,oluşan
yukarıdaki
anlamı
vermekle sonra
birlikte
larınınEbû
teşekkülüne
kemiklere
et giydirilmesi,
ruhun üflenerek insana

bilincin verilmesi aşamalarına işaret olduğu gibi, ta ilk insanın yaratılışında geçirdiği
aşamalara da işaret vardır. Özellikle 17. ayet, tekâmül aşamalarının ilkine işaret etmekyarattığını,
ana
karnından ihtiyarlık
çağına
kadar geçirdiği
evreler vesonra hayvanlar ve en
tedir.
Yeryüzündeki
maddi hayatın
ilk belirtisi
bitkidir. Bitkilerden
sonunda da insanlar yaratılmıştır. İnsanın menşeine, çeşitli yerlerde işaret eden Kur’ân,
hayat yolunda geçirdiği (hastalık sağlık zenginlik fakirlik, zayıflık,
bu yaratmanın bir tekâmüle tabi kılındığını gösterir. Ancak insan, herhangi bir hayvandan
güçlülükdeğil,
) gibi
evreler
olaraktekâmül
anlamlandırmaktadır
(Ebû Hayyân,
kendi
kökeninden
ettirilmiştir. Bu tekâmülün
ayrıntılarını ancak Allah bilir
(Ateş, Tefsîr, tsz. X, s. 80).

biraz daha açarak çeşitli renklerde, çeşitli mizaçta, çeşitli ırklarda

1428/2007, VIII, s. 333,334).

Elmalılı ise, şunları söylemektedir: Burada insan yaratılışının birey ve toplum aşama-

Süleyman
Ateş
de Ebu’s-Su‘ud’un
bu ayet hakkında
şunlarıgibi,
söylemektedir.
Bu halinde, sonra gıdalar
larına işaret
vardır.
açıkladığı
önce elementler

halinde,insanı
sonra aşama
karışımlar
halinde,
sonra sperm
embriyo halinde, sonra et
ayet, Allah’ın,
aşama
yarattığını
ifade halinde,
ediyor. sonra
Bu ayette

parçası halinde, sonra kemik ve et halinde sonra da bambaşka bir yaratılışla inşa etmiştir

ana rahmine
bir VIII,
nutfes.olarak
bırakılan
bölünüp
(Elmalılı,
5373). Âlûsî,
(bkz.insanın,
Âlûsî, tsz,
XXX, s.çoğalarak
73-74.) Ömer Nasûhî Bilmen,

Mevdûdî
(bkz.
2005, VI, s.473.)
İbn Aşûrda
(bkz. İbn Âşûr, 1420/2000,
‘alaka, bir
çiğnem
et Mevdûdî,
haline gelmesine,
sonra vekemik
dokularının
XXIX, s.186.) yaklaşık Elmalı’nın söylediklerine benzer şeyler söylemektedirler. Diyâ-

teşekkülüne
ve Başkanlığının
oluşan kemiklere
et ise
giydirilmesi,
sonra ruhun
net İşleri
Tefsîri’nde
şöyle denilmektedir:
Ayette sözü edilen yaratılış
üflenerek insana bilincin verilmesi aşamalarına işaret olduğu gibi, ta
ilk insanın yaratılışında geçirdiği aşamalara da işaret vardır. Özellikle
17. ayet, tekâmül aşamalarının ilkine işaret etmektedir. Yeryüzündeki
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evrelerinden maksat, ya ilk insanın topraktan başlayarak mükemmel insan haline gelinceye kadar geçirdiği aşamalardır veya sperm halinden itibaren gerek ana rahminde gerekse
doğduktan sonra bedensel ve zihinsel olarak gelişimini tamamlayıncaya kadar geçirdiği
aşamalardır (Bkz. Hayrettin Karaman ve arkadaşları, 2008, V, s. 466.)

Seyyid Kutup ise, şunları söylemektedir: Tefsircilerin çoğu burada sözkonusu edilen
aşamaların, ceninin ana rahminde nutfeden, kan pıhtısına, oradan bir çiğnem ete, oradan
iskelete ve tüm organları tamamlanmış insana kadar geçirdiği evreler olduğunu söylüyorlar. Hz. Nuh, bu hatırlatmada bulununca milletinin bunu anlaması mümkündür. Çünkü
doğumdan önce meydana gelen düşükler bu konuda onlara bir fikir vermiş olabilir. Bu
ayetin ifade ettiği anlamlardan biri budur. Bu ayetin anlamı, bugünkü embriyoloji biliminin söyledikleri de olabilir. Buna göre embriyo, başlangıçta tek hücreli canlılara benzer,
hamileliğin belli bir aşamasından sonra çok hücreli canlılara benzeyen embriyo biçimlenir. Sonra suda yaşayan bir canlı şeklini alır. Arkasından memeli hayvanlara benzer.
Sonra insana benzemeye başlar. Bu bilimsel açıklamayı Nuh’un kavminin bilmesi uzak
bir ihtimaldir. Çünkü bu gerçekler günümüzde ortaya çıkmıştır. Bu ayet, başka bir yerde
yüce Allah’ın embriyonun aşamalarına ilişkin sunduğu gerçeklerden sonra vurguladığı
anlamı da kastetmiş olabilir. (Bkz. Kutub, 1402/1982, VI, s. 3713-3714).
Görüldüğü üzere gerek eski gerekse çağdaş müfessirlerin açıklamalarında evrimcilerin anlayışına uygun bir evrim anlayışı mevcut değildir. Dolayısıyla evrimcilerin ayetlerden delil getirmeleri, müfessirlerden destek ummaları, boşuna bir gayrettir. Ayetler
hakkında yaptıkları yorum ise şahsî te’vilden başka bir şey değildir.

Evrimciler Hz. Adem’i ilk insan olarak kabul etmezler bunu da şu şekilde izah etmeye çalışırlar: İnsanlığın yeryüzüne çıkışı ve evrimi konusunun, Peygamber Hz. Adem’le
hiçbir ilişiği yoktur. Zaten evrime karşı çıkanların en büyük yanılgısı Adem’i ilk insan
olarak telakki etmelerinden sudûr etmiştir. Muharref kitapların ve israiliyatın etkisinde
kalan bazı Müslümanlar bu konuda Kur’ân’ın hakikatlerini maalesef anlayamamaktadırlar. Kaldı ki Kur’ân vahiy öncesi beşeriyetin varlığını imâ ederken ayrıca bize bir “Vahiy tarihini” vermektedir. Günümüz insanının tarihini “ilk Vahiy alan” diyebileceğimiz
Adem’den başlatmakta ise de, Adem’in ilk insan olduğunu ve bütün insanların biyolojik
babası olduğunu belirtmez. Şu halde Kur’ân’da insanın yaratılışı ve tekamülü ile, Peygamber Hz. Adem’in şahsında insanlığın halife oluşu ayrı ayrı şeylerdir. (Yakıt, a.g.y;
ayrıca bkz. http://www.ismailyakit.com/Blog.aspx?url=1., 2506.2013)
Evrimcilerin anlayışına göre ilk insan primatlardan yani bir nevi maymunumsu varlıklardan tekâmül ederek günümüze kadar gelmiştir. İnsanımsı varlıklar akıl, idrâk, şuur
gibi zihnî melekelere sahip olmadıkları için yahut hayvanımsı varlıklar oldukları için
ilahî emirler ve yasaklarla da mükellef olmadıkları anlaşılıyor. Esasen evrimi savunanlar
bu konuya hiç değinmiyorlar ama aklî melekesi olmayanın mesul olmaması tabii bir olaydır. Bu görüş İslam düşünce ve itikadına bütünüyle ters düşmektedir. Zira birçok Ayet-i
Kerîme’de Yüce Allah insanları sorumlu tutacağını beyan buyurmuştur. Mesela bir ayette, “Rabbin hakkı için, mutlaka onların hepsini sorguya çekeceğiz (Hicr,15/92)” buyu-
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rurken; bir başka ayette, “Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız (Nahl,16/93,
ayrıca bkz. Fatır, 35/39; Tûr, 52/21; A‘râf, 7/6; Ankebut, 29/61; Saffât, 37/21)” diye buyurmaktadır. Kur’ân’da hayvanla insan arsında geçen bir süreçten asla bahsedilmez. Eğer
böyle olsaydı Yüce Allah, mesuliyet için hayvanlıkta geçirdiğiniz süre hariç diye bir kayıt
koyardı.
Batıdaki bazı literatürlerde evrimin tarifi şu şekilde yapılmıştır: Evrim, insan da dâhil olmak üzere bütün canlıların cansız maddenin tabii değişimleri sonucunda meydana
geldiğini ve bunda da hiçbir tabiatüstü müdahalenin mevcut olmadığını kabul eden bir
görüştür. Oysa fen bilimcilerin ifadesine göre normal şartlarda termodinamiğini ikinci
kanunu doğrultusunda hiçbir kompleks organik molekül asla kendi kendine oluşamaz;
tersine parçalanır. Yaşamın kendisi halen termodinamik ya da bir başka bilim dalı ile
anlaşılamamıştır. (Life Itself, 1981, s. 88; Tuna, 2012, s. 293).

Görüldüğü üzere evrimcile rbütün varlıklar gibi, insan da belli devirlerde, belli bir
canlıdan dönüşerek meydana gelmiştir; şeklindeki teorisi Kur’ân’ın bütün ayetleri ve
sahih hadisler tarafından nefyedilmektedir. Kur’ân insan soyunun yaratılışını “Adem’in
hilkati” olarak anlatır (Bakara, 2/31; Al-i İmrân, 3/59; Kehf, 18/50). Adem’in ilk insan olması, insanların “Ademoğulları” şeklinde anılmasında açıktır (A‘râf, 7/26,27,31,35,172;
Yâsîn, 36/60). Adem ilk fert olarak insanlığı temsil ettiğinden Kur’ân onun hilkatini insan soyunun hilkati makamında anlatır. Onu “halife” ünvanıyla anarak meleklerin ona
ihtiram gösterdiğini bildirir (Bakara, 2/30,34; A‘râf, 7/11, Hicr, 15/30; İsrâ, 17/21; Kehf,
18/50; Sâd, 38/73). Burada “hilafet” Allah’ın iradesini (hükmünü) yeryüzünde temsil etmek şeklinde tefsir edilebilir (Ebu’s-Su‘ûd, tsz., I, s.81). İnsanın yerdeki bu mesuliyeti
Kur’ân’ın lisanında ayrıca “emanet” sözüyle ifade edilir; kainat içinde insanın benzersiz
bir vazifeyi üstlendiği belirtilir (Ahzâb, 33/72). Allah’ın iradesine teslim olmak, iradî bir
boyun eğiş anlamında, kölenin efendisine adanmasına teşbihen, “ibadet” (kulluk) sözüyle
dile getirilir. İnsan soyu “Allah’ın kulları” şeklinde anılır. İnsanlığın kulluk için yaratıldığı açıklanır; insanlar kulluğa çağrılır (Bakara, 2/21; Nisâ, 4/172; En‘âm, 6/18; A‘râf,
7/206; Tevbe, 9/104; Nahl, 16/36; geniş bilgi için bkz. Kurt, 2010, s.122 vd.).

Kur’ân’a göre her nevi, kendi nevini devam ettirmek üzere yayılmıştır. Yani insan,
insan olarak yayılmış, insan olarak devam etmiş ve bundan sonra da insan olarak devam
edecektir. Yılanlar ve akrepler de aynı şekilde. Hayvanlarda belki zahiren çok küçük değişiklikler olabilir fakat bunların karakteri ve nevi değişmez. Yani bunların hayvanlığı
değişmez, her hayvan, hayvan olarak devam eder (Gülen, 2007, 2 s. 347-348).
İnsan ruhaniyetiyle tabiatta müstesnadır. Ruhun getirdiği şuur, vicdan ve irade ile fiziğin ölçülerini aşar. Anatomik ve fizyolojik benzerliğine rağmen hayvan sınıfına yerleşmez. İnsan ile hayvanı kıyaslamak birçok açıdan anlamsız kalır. Tabiatçı söylemde
insanın bir hayvan türü kabul edilmesi sırf illüzyondur. İnsanî varlığı gayr-ı insanı bir
kavramla ifade etmek imkânsızdır. Şuurun, vicdanın, iradenin, ahlakın, kültürün biyolojik ifadesi yoktur. Bu yüzden insan tabiat bilimine konu olsa da ona sığmaz. Paleontolog
filozof Pierre Teilhard de Chardin, insanın biyolojik açıdan hayvanlar âleminin seçkin bir
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üyesi gibi görünmesine rağmen kâinatın harikulade bir ucuna doğru yöneldiğini söyler.
İnsaniyetten gafletle insanı bir hayvan statüsüne indirgeyen klasık taksonomiyi eleştirir
(Kurt, 2010, s.125-126).

Evrimi savunanlar, yukarıda zikredilen ayetleri bağlamından çıkararak te’vîl yoluna
gitmişler ve istedikleri şekle sokmuşlardır. Esasen ayetlerde zikredilen turâb, tîn, hamain mesnûn, tîn-i lâzib, salsâl, sulâle gibi ifadelerle, ilk canlının merhalelerini değil,
Hz. Adem’in yaratıldığı toprağın/çamurun merhaleleri anlatılmaktadır (Taberî, VII, s.
512,513; İbn Aşûr, XIV, s. 42; Kur’ân Yolu, III, s. 346,347.).
Bu ayetlerin bir kısmında bizzat Hz. Adem’in ismi zikredilmekte, bir kısmında ise,
insanın bu şeylerden yaratıldığı ifade edilmektedir. İnsan veya insanlar denilirken Hz.
Adem’in kastedildiği açıktır. Ayrıca toprak, çamur, yapışkan çamur, pişmiş çamur denilirken Hz. Adem’in topraktan yaratılışında geçirdiği aşamalar anlatılmaktadır. Buna göre
Hz. Adem’in vücudunun temelini teşkil eden toprak bir araya getirilerek çamur haline getirilmiş, bu çamur yoğrularak balçık şeklini almış ve ardından fırınlanarak kurutulmuştur
(Şimşek, tsz., s. 29-30).
Kur’ân’da ilk insanın Hz. Adem olduğu ve onun da mu‘cizevî bir şekilde su ile karışmış topraktan (balçıktan) yaratıldığı yazılıdır. Buradaki toprak veya çamur ifadesiyle
yeryüzünde bulunan kimyevi bileşiklerden yapıldığı ancak onun hususî bazı reaksiyonlarla canlılığın temelinde bulunan protein kitlesine çevrilip şekil verilmesini anlayabileceğimiz gibi; hiç bilemediğimiz bir tarzda yaratılmış da olabilir. Zira mu‘cizevî bir hadise
olarak anlatılan ilk yaratılışın, sebep-sonuç mekanizmaları içinde nasıl cereyan ettiğine
dair önemli ipuçları yoktur. O zaman özet olarak anlaşılan şudur: İnsanın ilk maddesi
olan toprak su ile birleşip çamur haline getirilir. Sonra yıllarca güneşte bekletilip pişirilir.
Nihayet şekil verilip insan haline getirilir. Olay Hicr Sûresinde şöyle dile getirilmektedir:
“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri
de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere, Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan
üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin; demişti (Hicr,26/29).” Ayette, aynı
yaratılışta üç merhale dile getirilmiştir. Bunlar yaratılış, mükemmelleştirme ve hayata
getiriştir (Bkz. 38/71,72).

İnsanın nasıl ve neden yaratıldığı konusunu açıklayan ayetlerde çelişki yoktur. Bir
gerçeğin aşamalarının farklı bağlamlar içinde açıklanması vardır. Bunlar bir araya getirilip sâlim kafa ile düşünüldüğünde aralarında bütünlük olduğu görülür. Yüce Allah yaratılanları “hiçten” yaratmıştır; yok iken var etmiştir. Yok, iken var ettiği “toprak”tan,
onun da “özel bir nevi “çamur”undan insanı yaratmıştır. Bu ilk insandır. Ondan sonraki insanları “su”dan yani “meniden” yaratmıştır. Sonra “alaka”ya; sonra “mudğa”ya
çevirmiş; sonra “mudğa”yı kemiklere, kemiklere de et giydirerek insanı yaratmıştır. İşte
insanın yaratılış aşamalarından biri de budur ve ortada hiçbir çelişki veya tutarsızlık yoktur (http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0339.htm, Kur’ân Kimin Sözü, Başlıklı
yazı, 03.12.2008). “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan
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başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrâk duygularını yarattı. Ne kadar
az şükrediyorsunuz! (Secde, 32/7,8)” Ayetten açıkça anlaşıldığı üzere çamurdan yaratılan
Hz. Adem, sudan yaratılan ise, onun zürriyetidir (Şimşek,Tsz, s. 30; Geniş bilgi için bkz.,
Yeniçeri, 2006, s. 365-367). Kısaca Kur’ân insanın bir başka canlıdan değişerek veya
tekâmül ederek geldiğini reddetmekte ve ilk insanın topraktan yaratıldığını açıkça ifade
etmektedir. İnsanoğlunun hayata insan olarak başladığını ve bütün tarih boyunca insanın,
insanlık öncesi veya insanlık dışı bir hayat ile hiçbir ilişkisi olmadığını söylemektedir.
Allah onu yer küre üstündeki hayatının daha ilk gününde bir insan olarak yaratmış ve
hayatının henüz daha başlangıcında onu idrak ve şuur ile techiz etmiştir (Kırca, tsz., s.
202; Mevdûdî, 2005, II, s. 15-16; Beyaz,1972, s. 186).

Şunu da belirtelim ki, kutsal kitaplar yüzyıllar boyu insanlara ışık tutmuş onları aydınlatmıştır. İnsanlar güneşe, aya, yıldızlara hatta hayvanlara, sembollere, daha küçük
varlıklara taparken, kutsal kitaplar bunları uyarmış, doğru yola çağırmış ve bu nesnelerin
tapılacak şeyler olmadığını onlara hatırlatmıştır. Antik çağlarda evren ve yaratılış gibi
gizemli konular hakkında en açıklayıcı ve doğru bilgiler vermişlerdir. Bugün dahi kutsal
kitapların özellikle Kur’ân’ın evren ve yaratılış hakkında verdiği bilgiler müsbet bilim
tarafından da doğrulanmaktadır. Buna göre Kur’ân’ın ve hadîs-i şeriflerin ilk insan hakkında verdiği malumatı da bir kenara atmamak gerekir.

Ünlü Rus romancısı Tolstoy (1829-1910), evren ve insanla ilgili bilim ve dinin rollerini şu şekilde izah etmektedir: “Hiç kimse dinin, ahlâkın, hayatın özünü ve gerçek
anlamını kavramada bilim adamlarından daha aklı karışık bir vaziyette değildir. Daha
ürkütücü olan vakıa şudur ki, kâinatın maddi şartlarına ilişkin kendi araştırma sahasında
gerçekten maddi bir başarıya ulaşsa da, günümüz bilimi sıra insan hayatına geldiğinde sadece gereksizleşmiyor bazen ters sonuçlara da yol açıyor. O yüzdendir ki insanın kâinatla
ilişkisini hiçbir felsefe ya da bilim değil, sadece ve sadece dinin kuracağına inanıyorum
(Tolstoy, tsz., s. 82).”
Hasılı kâinat ne olacaktır? kâinat her şeyle beraber nereye gidecektir? İnsanın evveli,
nihayeti, var oluş sebebi, nedir? Niçin olmuştur? Nasıl olmuştur? Ne olmalıdır? Ne olacaktır? İşte bunların cevabını ve hesabını verecek olan dindir. Bütün bunların cevabını
ve hesabını dosdoğru veren tek ve hak din İslâmdır. Yeryüzünde hak veya batıl topyekün
veya parça parça tasdik veya inkâr edici tek bir inanış sistemi yoktur ki, bu suallerin cevabını vermek vazife ve iddiasında olmasın (Kısakürek, 1973, s. 103 vd.).

Allah Teâla ilk insanı yani Adem (as.)’i çamurdan heykel halinde yaratıp ona can verdi, akıl, irade, şuur ihsan eyledi. Akıl irade sahibi olan insan, elbette yaratanına karşı mesul olacaktı. İlk andan itibaren de Adem mesul olmuştur. İnsan hiç bir şekilde sorumsuzluk dönemi geçirmemiştir. Evrim teorisine göre ilk insan vahşidir, yabanidir dolayısıyla
ilahi sorumluluğu yoktur. Çünkü vahşi hayvanlardan veya hayvanımsı ilkel bir varlıktan
türemiştir. İslâma ve diğer semavî dinlere göre ise insanlar vahşi değil medenidirler. Hayat vahşetle değil medeniyetle başlamıştır. Hatta ilk insan Adem (as.) medeni olmaktan
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da öte aynı zamanda bir peygamberdir. İlahi vahye mazhar olmuş yüksek faziletli bir
insandır. Evrimcilerin Adem ayrıdır, ilk insan ayrıdır şeklindeki düşünceleri İslâm’ın yabancısıdır. İslam’a göre insanlık tarihinde bir takım yabanileşme ve vahşileşme gibi olaylar vardır. Ancak bu vahşileşme ve yabanileşme sonradan olan olaylardır. Son zamanlarda
gelişen antropoloji ilmi, evrim teorisi ve özellikle insanın maymundan veya ön insan
dedikleri varlıktan türediği tezini tamamen reddetmektedir. İnsanla hayvanın temelde ve
özde apayrı varlıklar olduğunu ve insanın hiçbir hayvandan türemediği fikrini şiddetle
savunmaktadır (Mengüşoğlu, 1962). İnsan bilen, yapıp eden, kıymetlerin sesinin duyan,
tavır takınan, önceden gören ve önceden tayin eden, isteyen, hür hareketleri olan, tarihi
olan, kendisini bir şeye veren, seven, çalışan, eğiten, eğitilen, devlet kuran, inanan, sanat
ve tekniğin yaratıcısı olan, konuşan, bio-psişik bir yapıya sahip olan bir varlıktır. Bu ilk
insandan beri böyledir. (Mengüşoğlu, 1971, s. 1; Beyaz, 1972, s. 59).
Elmalılı Hamdi Yazır, insanın yaratılışı ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunur: Tabiat ilimleri ile uğraşan bilginler de tam olarak itiraf ediyorlar ki; her şeyi sırf tabiata isnad etmek iddiası ile eşyanın çeşitliliğinin sebebini açıklamak mümkün değildir. Yaratıcı
kuvvet, tabiatın üstünde terbiye ile ilgili bir etki yapan ve eserlerini yaratmak ve seçmekle
meydana getiren yüce bir Rabb’dir. O halde tam manasıyla tabiat yoktur. Ve tabiat fikri, ilmî bir prensip olamaz. Çünkü bugün kabul edilen bir tabiat, yarın değişik şekillere
girebilir. Onun içindir ki, sırf ilmî bir mukayese her zaman için ilmin ölçüsü olamıyor.
Olayların meydana gelişi akılları durduruyor. Çünkü İblis de “Ben ondan (Hz. Adem’den)
daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onu ise balçıktan yarattın (Sâd, 38/76)”; diye
ateşin tabiatına göre yaptığı mukayese ile aldanmıştır. Gerçekten iş tabiatta olsaydı, akla
göre tabiat hiçbir zaman erkekten dişi, dişiden erkek çıkma sonucuna varmazdı. Gerçek
durum ise böyle değildir. Bütün insanlığın yaratılışının başlangıcına çıkıldığı zaman ise,
mesele daha fazla açığa çıkmaktadır. Akıllar, etkinin başlangıç noktasını ne kendilerinde
ne de eşyanın tabiatında görmemelidir. Hepsinin üstünde yaratıcı Allah Teâlâ’da görmelidir. O Yüce yaratıcı ki bir kişiden eşini de yaratmak şeklinde ilâhî kuvvetini gösterdi ve
bu ikisinden birçok erkekler ve kadınları yeryüzüne yaydı. Ve bugün var olan insanlar
böyle meydana geldi. Bundan dolayı hiç yokken topraktan seçmek suretiyle insan yaratan ve o insandan eşini yaratan ve iki insandan, birbirlerinden doğmaları suretiyle erkek
dişi birçok çocuklar ve torunlar yaratıp dünyaya yayan Yüce yaratıcının ilahlığının, bir
şahıstan ordular, milletler yetiştirebildiğini bilmeli ve ona göre tam bir iman ile vazifesini
yerine getirmelidir. Allah yolunda hiç bir fedakârlıktan çekinmemeli ve evlenme kuralına
uymakla nüfusun çoğalmasına önem vermeli. Bunların ilâhî bir terbiye ile yetişmesine
çok dikkat etmeli ve evlenmeye sevk eden, yaratılıştan gelen meyilleri, kötüye kullanmaktan sakınmalıdır (Elmalılı, tsz., II, s. 1272,1273).”
4. Adem (as.)’in Yaratılışı

İslam âlimlerinin ittifakına göre Allah Teâla, eşyayı yoktan ve benzeri olmadan yaratmıştır. Allah mahlûkatı yaratmak isteyince, sudan dumanı çıkardı. Duman su üzerinde yükselince ona semâ adını verdi. Sonra suyu kurutup ondan tek kat olan arzı yarattı
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(İbnü’l-Cevzî, 1404/1983, VII, s.245; Yeniçeri, 2006, s. 81). Sonra iki günde (Pazar ve
pazartesi) tek kat olan arzı yarattı ve yedi kat olarak birbirinden ayırdı (Fussilet, 41/9).
Sonra (Salı), sağlam ve sabit olması için yer üzerinde dağları ve onda bulunan menfaatlleri yarattı. Sonra (Çarşamba günü) Ağaçları, suyu, beldeleri, meskûn ve harap yerleri
yarattı. Daha sonra yer üzerinde gerekli gördüğü bolluk, bereket, rızık, ihtiyaçlar ve diğer
şeyleri yarattı (Fussilet, 41/10). Sonra (Perşembe) semayı yarattı. Nihayet Cuma günü
Güneşi, Ayı ve yıldızları yarattı; sonra tek kat olan göğü ayırarak yedi kat halinde yarattı
(Fussilet, 41/12; Âlûsî, tsz, I, s.216). Cuma günü yerin göğün katmanları tamamlandığından bu güne birleştiren anlamında Cuma denilmiştir. Sonra göge yönelerek her göğe kendi işini bildirdi. Bu sırada melekleri, denizleri, buz dağlarını, atmosferi yarattı (Fussilet,
41/11). Yakın göğü kandillerle süsledi ve onu korudu (Fussilet, 41/12).

Ebû Hureyre (ö. 58/677)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte ise, evrenin ve insanların
yaratılışı şu şekilde izah edilmektedir: “Allah Teâla Cumartesi günü toprağı yarattı, Pazar
günü o topraktan dağları yarattı. Pazartesi günü aynı topraktan ağaçları, Salı günü mekruh
olan/istenmeyen şeyleri yarattı. Çarşamba günü nûru yarattı. Perşembe günü yeryüzündeki hayvanları yarattı. Cuma günü ise öğleden sonra ile ikindi arasında son mahlukatı olan
Adem (as.)’i yarattı.” (Müslim, Sıfatu’1-Kıyâme 1, (2789); Âlûsî, tsz: XXIV,106).
Yahya b. Muîn (ö. 233/847), Abdurrahman b. Mehdî (ö.198/815) ve Buhârî (ö. 256/870)
gibi bazı hadîs bilginleri, bu hadîsin ayetlere muhalif olduğunu ve Hz. Peygamber’in
değil de, Ka‘bü’l-Ahbâr’ın sözü olduğu uyarısında bulunmuşlardır. Çünkü ayetlerde evrenin yaratılışının altı günde olduğu zikredilirken burada yedi günden bahsedilmektedir.
İbn Teymiyye (ö.729/1328) ve talebesi İbn Kayyim de aynı görüşü benimseyenlerdendir
(İbn Teymiyye, 1426/2005, XVIII,s. 18.) Bir kısım bilginler ise hadîsin sahih olduğunu
ve Kur’ân’la çelişmediğini söylemişlerdir. Zira Kur’ân’da zikredilen, yerin ve göğün altı
günde yaratılması olayıdır. Hadîs-i şerifte zikredilen ise yeryüzündeki yaratılma olaylarının keyfiyetidir. Dolayısıyla Kur’ânda zikredilen altı günle, hadîste zikredilen yedi gün
birbirinden tamamen ayrı şeylerdir (Âlûsî, tsz., VIII,s. 133, XXIV,106; Suyûtî, tsz., I, s.
42-43; et-Tebrîzî, 1405/1985, III, s. 246).

Allah Teala yeri rüzgârlar göndererek ve yağmurlar yağdırarak ıslah etti. Yeryüzüne
önce yalın ateşten yarattığı cinleri gönderdi ve orada iskân ettirdi (Rahmân,55/15). Aralarında İblis de vardı. Allah Teâla yeryüzünde fesat çıkarmayın, kan dökmeyin dediği
halde cinler bu emri duymazlıktan geldiler. İblis bu durumu görünce Allah’tan kendisini
göğe melekler arasına kaldırmasını istedi. Nihayet dileği oldu yıllarca meleklerle beraber Allah’a ibadet etti. Allah Teâla, İblisi meleklerden olan kabilesiyle birlikte cinlerin
üzerine gönderdi. İblis ve arkadaşları cinleri katledip yeryüzünden okyanuslar içerisinde
bir adaya sürdüler (es-Semerkandî, 1993, I, s. 96,97). Bunun mükâfatı olarak Allah Teâla
İblisi dünya semasını koruyucu melek olarak görevlendirdi. Bu sebeple, İblis’in gönlünde bir kibir ve gurur oluşmaya başladı. Bilindiği üzere, bu kibrinden dolayı daha sonra
yaratılacak olan Adem (as.)’e secde etmemiştir. Allah Teâlâ, Adem’i yaratmak isteyince şöyle buyrdu: “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım,

alife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni

dis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada
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Adem
canlı
birkandırdı
varlık ve yasak ağacın meyvesinden yediler (Bkz.

A‘râf, 7/20, 22). Bunun üzerine Allah Teâla kendilerine: “Birbirinizin düşmanı olarak
inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır;” dedi
(Bakara, 2/38; A‘râf, 7/24). Böylece Adem ve Havva yeryüzüne inmiş oldular. Rivayete
göre Adem Hindistan’da Serendib bölgesine, bazı rivayetlerde ise Mekke ve Taif arasında
Dehnâ denilen bir yere, Havva ise Arap yarımadasında Cidde’ye inmiş oldu (Taberî, 1407,
1, s. 80). Bu rivâyetlerden Adem (as.)’ın ve eşinin cennette yaratıldıkları anlaşılmaktadır
(Taberî, tsz, III, s. 566). Yine rivâyete göre Adem ile Havva Arafat bölgesinde buluştular
ve insanlık bu ikisinin neslinden çoğalmış oldu (Taberî, tsz. III, s.566; İbn Kesîr, tsz. I, s.
448, Kısasu’l-Enbiyâ, 1419/1998, s. 17; el-Mahhallî, tsz., I, s.9).

Bizim için ilk insanın yaradılışını, tam olarak anlamak çok zor, çünkü insanın yeryüzü
materyallerinden nasıl yapıldığını, ona nasıl şekil verilip mükemmel hale getirildiğini
ve rûhun ona nasıl üflenildiğini kavrayabilmekten aciziz. Ayrıca, Kur’ân’da anlatıldığı
şekliyle insanın yaratılış anlatımı, evrimcilikten tümüyle farklıdır.
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Evrimcilere göre insanın evrimi, insan olmayan ve yarım-insan bir varlığın sürekli
değişme, ayıklanma ve uyarlanma süreciyle olmuştur ki bu durumda, insanın “İnsan cinsi” olarak arzı endam edişi ile insanın insan olmadığı zaman döneminin sonu arasında bir
ayırım sınırı da yoktur. Bunun aksine Kur’ân insanoğlunun hayata “insan” olarak başladığını ve bütün tarih boyunca insanın, insanlık öncesi veya dışı bir hal ile hiçbir ilişkisi
olmadığını söylemektedir. Allah onu yerküre üstündeki hayatının daha ilk gününde bir
insan olarak yaratmış ve hayatının henüz daha başlangıcında onu idrak ve şuur ile techiz
etmiştir (Semerkandî, II, s. 6; Ebû Hayyân, VII, s. 391,392; Mevdûdî, II, s. 15,16; Kur’ân
Yolu, III, s. 349; İbn Âşûr, XIV, s. 46). İlk zuhur edip ortaya çıktığı için ya da ilk ahdini
unuttuğu için ona insan denilmiştir (Beğavî, IV, s.378).
İnsanoğlunun dünya üzerinde yaşadığı ilk izler, zamanımızdan 200 ila 300 bin yıl
öncesine dayanmaktadır. İlk insan topluluklarından bu yana geçen 300 bin yıl dünyanın
ömrüne kıyasla gerçekten kısa bir süredir (Tuna, 1982, s. 44).
Sonuç

Yüce Allah İnsan neslini ve diğer canlıları ilkel bir hücreden evrimleştirerek yaratmaya kadir olduğu gibi insan nesliyle beraber bütün canlıları ayrı ayrı yaratmaya da
kadirdir. Yüce Allah insanları yeryüzünde irşâd etmek için zaman zaman kitaplar ve
kitaplarla birlikte peygamberler göndermiştir. Peygamberler, hem Allah’ın kitaplarını
açıklamışlar hem de kendi iradelerini kullanarak insanları uyarmış, ıslaha çalışmışlardır.
Hz. Peygamber’in getirmiş olduğu son ilâhî kitap olan Kur’ân’ı Kerîmde, evrenle, feleklerle Güneş’le, Ay’la ilgili birçok ayet mevcut olduğu gibi yaratılışla ilgili ayetler de
mevcuttur. Kur’ân, insan için iki türlü yaratılıştan bahseder. 1-İlk insanın yaratılışı, 2-İlk
insandan sonraki nesillerin yaratılışı. Yüce Allah ilk insanı topraktan özgün bir biçimde
yarattığını ve ona ruhundan üfleyerek can verdiğini açıkça beyan etmektedir. Bu insan
bütün dinlerin üzerinde ittifak ettiği Adem (as.)’dır. Dolayısıyla, Adem ilk peygamberdir.
İlk insan değildir söylemi Kur’an’a ve hadisi-i şeriflere aykırı bir söylemdir. Kur’an ayetlerini te’vîl ederek insanın kökenini insan olmayan varlıklara bağlamak hem dine hem
bilime ters düşmektedir.
Diğer nesilleri ise sudan yarattığını beyan etmektedir. Bilindiği üzere insanın ana rahmindeki ilk maddesi sudur ve insan bu sudan yaratılmıştır. Bu konu açık olduğu için
üzerinde fazla durmaya gerek yoktur.
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Surİyelİ Mültecİlerİn Türkçe Algıları
Ahmet AKKAYA (*)
Öz
Suriye’de başlayan iç savaşla Suriyeliler 2011 yılında Ürdün, Lübnan, Irak, Mısır ve
Türkiye’ye iltica etmeye başladılar. İltica edilen ülkelerden Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır’da
mültecilerin ana dilleri Arapça konuşulurken Türkiye’de Türkçe konuşulmaktaydı. Bu nedenle, mülteciler iltica ettikleri ülkeler içerisinde sadece Türkiye’de farklı bir dille karşılaştılar
ve Türkçeyi çeşitli kurumlar aracılığıyla öğrenmeye başladılar. Mültecilere Türkçe öğreten bu
kurumlardan biri de Gaziantep’teki Yaşar Torun Gençlik Merkezidir. Bu araştırmanın amacı,
Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilerin Türkçeye ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya
çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Yaşar Torun Gençlik Merkezinde A2 seviyesinde Türkçe
öğrenmiş 52 mülteciden “Türkçe… gibidir, çünkü…” cümlesindeki boşlukları doldurmaları
istenmiştir. Böylelikle araştırmanın verileri elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan mültecilerin
büyük bir çoğunluğunun (% 96,2) Türkçeyle ilgili olumlu metaforlar geliştirdiği görülürken
% 3,8’inin ise olumsuz metaforlar geliştirdiği tespit edilmiştir. Olumlu metafor geliştiren mülteciler anne, satranç gibi metaforlar geliştirmişlerdir. Bu metaforlar değer verme, iletişim,
ahenk, bilgilenme, dil yapısı, sözvarlığı, diller arası etkileşim ve bireysel farklılık kategorilerine ayrılabilir. Olumsuz metafor geliştirenler bebek, kural metaforlarını geliştirmiştir. Bu
metaforlar ise olumsuz tutum kategorisinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe, Suriyeli mülteciler, metafor.
Syrian Refugees’ Perception of the Turkish Language
Abstract
The Syrian people began to take refuge in Jordan, Lebanon, Iraq, Egypt and Turkey upon
the outbreak of the civil war in 2011. While the Arabic language is spoken in Jordan, Lebanon,
Iraq and Egypt, Turkish language is spoken in Turkey. For this reason, Turkish becomes a
different language for the refugees. They began to learn it via various institutions. One of
these institutions is Yaşar Torun Youth Center. This paper aims to reveal the Syrian refugees’
perceptions of the Turkish language through metaphors. To do so, those 52 refugees having
learned Turkish on A2 level have been wanted to fill in such blanks as “Turkish is like…,
because…”. So the research data is acquired. Content analysis technique has been used to
examine the data. It is ascertained as a result of the research that most of the participant
refugees (96,2 %) has developed positive metaphors about Turkish, while the rest (3,8 %)
has developed negative metaphors. The positive part developed such metaphors as mother
and chess. These metaphors can be categorized as estimation, communication, harmony,
enlightenment, language structure, vocabulary, interlingual interaction and individual
difference. The negative part has developed baby and rule metaphors which are categorized
as negative attitudes.
Key Words: Turkish, Syrian refugees, metaphor.
*) Yrd. Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fak.
(e-posta: ahmet23akkaya@gmail.com)
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Giriş

İnsanoğlu, varoluşundan bugüne kadar istemli ya da istemsiz bir şekilde coğrafyalar
arasında sürekli hareket veya göç halindedir. Bu göçlerin en önemli nedenlerinden birisi
de kargaşadır. Avrupa Konseyi’nin 26 Temmuz 2011’de Hatay’ı ziyaretinin ardından yayınladığı rapora göre, 15 Mart 2011’den beri Suriye’de başlayan protesto dalgası mevcut
hükümeti ve orada yaşayan insanları zor durumda bırakmış ve bir kargaşa ortamı oluşturmuştur (2011, s. 1). Kargaşa ortamının sonunda Suriyeliler; Türkiye, Ürdün, Lübnan,
Irak ve Mısır’da mülteci olmuşlardır. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine
göre, Suriyelilerin en fazla mülteci konumunda bulundukları ülkelerin başında Türkiye
gelmektedir. Buradan 3 Haziran 2013’te alınan verilere göre 372, 3261 Suriyeli mülteci
Türkiye’de Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay
illerinde bulunmaktadır.

Harita 1. Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerinin Bulunduğu Kamplar.
Türkiye’nin iltica edilen diğer ülkelerden birçok farkı bulunmaktadır. Bu farkların en
önemlilerinden biri de dildir. İltica edilen ülkelerden Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır’da
mültecilerin ana dilleri Arapça konuşulmaktayken Türkiye’de Türkçe konuşulmaktadır.
Bu nedenle, mülteciler iltica ettikleri ülkeler içerisinde sadece Türkiye’de farklı bir dille
karşılaştılar ve Türkçeyi çeşitli kurumlar aracılığıyla öğrenmeye başlamışlardır. İnsanların öğrenmeye çalıştığı dile ilişkin algıları önemlidir. Suriyeli mültecilerin Türkçeye
ilişkin nasıl bir algı içerisinde olduklarını metaforlar aracılığıyla tespit etmek ise bu araş1) BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id =224)
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tırmanın konusunu oluşturmaktadır. Metafor, kelimesi, Grekçe metapherein (aktarmak)
kelimesinden türetilmiş olup meta (arasında) ve pherein (taşımak, nakletmek) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Metafor, anlamın bir şeyden diğerine aktarılmasıdır (Nikitina ve Furuoka, 2008, s. 194). Sözcüklerde “mecaz” biçiminde belirtilen bilgilerle ilgili
olan metafor, herhangi bir şeyin ya da olayın karşılaştırılabileceği başka bir şeyden söz
ederek betimlenmesidir (Günay, 2007, s. 73). Aristo’dan bu yana pek çok retorikçinin
ve şiir teorisi üzerinde çalışanın dikkatini çekmiş olan metafor son zamanlarda dil bilim
teorisi ile ilgilenenlerin ve eğitim bilimcilerin dikkatini çekmiştir. Heinz Verner’e göre,
metafor birtakım tabuları olan ve bazı şeylerin isimlerinin söylenmesinin yasak olduğu
toplumlarda gelişmiştir (Wellek ve Warren, 1983, s. 263-265). Bu durum, metaforların
bilinçaltında gizlenmiş algıların yansıtılmasında önemli bir yerinin olduğunu gösterir,
çünkü metaforlar yasaklardan doğmuştur.
Amaç

Bu araştırmanın genel amacı, Türkiye’de Türkçe öğrenen Suriyeli mültecilerin Türkçeye ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu genel
amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Suriyeli mülteciler, Türkçeye ilişkin algılarını hangi metaforlarla açıklamaktadırlar?
2. Suriyeli mültecilerin Türkçeye ilişkin olarak ileri sürdükleri metaforlar, hangi kategoriler altında toplanabilir?
Yöntem

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır.
Temel veri toplama aracı olan görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizi tekniği
ile incelenmiştir. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir
(Büyüköztürk, 2009, s. 269).
Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep Yaşar Torun Gençlik Merkezinde A2 seviyesinde Türkçe öğrenen 52 mülteci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun yaş, cinsiyet ve
eğitim durumlarının dağılımı şöyledir:
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Özellikler
Yaş
Toplam
Cinsiyet
Toplam
Eğitim
Toplam

17-22
23-28
29-33
34-38
Kadın
Erkek
Lise
Lisans
Lisansüstü

(f)
28
16
4
4
52
36
16
52
12
38
2
52

(%)
53.8
30.8
7.7
7.7
100
69.2
30.8
100
23.1
73.1
3.8
100

Verilerin Toplanması

Suriyeli mültecilerin Türkçe algılarını belirlemek için 12 Aralık 2012 tarihinde Gaziantep Yaşar Torun Gençlik Merkezinde A2 seviyesinde Türkçe öğrenmiş Suriyeli mültecilerden “Türkçe… gibidir, çünkü …” cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Böylelikle “Türkçe” ye ilişkin Suriyeli mültecilerin sahip oldukları metaforlar belirlenmiş, daha
sonra da bu metaforlar kategorilere ayrılarak Suriyeli mültecilerin “Türkçe”ye yönelik
algıları tespit edilmiştir.
Verilerin Analiz Edilmesi

Bu araştırmada verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında Saban’ın (2008) “İlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları
Zihinsel İmgeler” adlı makalesinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, Suriyeli mültecilerin geliştirdiği metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci dört aşamada gerçekleştirilmiştir: 1. Adlandırma aşaması 2.Eleme ve arıtma aşaması 3. Derleme ve kategori
geliştirme aşaması 4. Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması.

Adlandırma aşamasında, geliştirilen metaforların geçici bir listesi alfabetik sıraya
göre yapılarak Suriyeli mültecilerin belirgin bir şekilde metaforu ifade edip etmediğine
bakılmıştır. Eleme ve arıtma aşamasında ise Suriyeli mültecilerin ürettiği metaforlar tekrar incelenmiş ve metafor kaynağı içermeyen, açıklaması olmayan form görülmemiştir.
Derleme ve kategori geliştirme aşamasında, geliştirilen metaforlar olumlu ve olumsuz
olmak üzere iki gruba ayrıldıktan sonra Suriyeli mültecilerin “Türkçe” kavramına ilişkin
sahip oldukları ortak özellikler bakımından olumlu metaforlar 8, olumsuz metaforlar ise
1 kategori altında toplanmıştır. Geliştirilen metaforların yanına örnek mülteci açıklaması
da sunulmuştur.
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Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşamasında ise araştırmada ulaşılan 9 kategorinin
altında verilen metaforların söz konusu kategoriyi temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu nedenle, iki uzmana iki liste verilmiş olup bu
listeler şunlardır:
1. Suriyeli mülteciler tarafından geliştirilen 36 metaforun alfabetik sıraya göre dizili
olduğu liste.

2. Araştırmacı tarafından oluşturulan 9 kategoriyi ve bu kategorilerin özelliklerini
içeren liste.

Uzmanlardan bu iki listeden yararlanarak metaforlarla kategorileri eşleştirmesi istenmiştir. Sonra uzmanların ve araştırmacının yaptığı liste karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda uzmanların ve araştırmacının 35 metaforda görüş birliğinde olduğu, fakat
İngilizce metaforlarında görüş ayrılığı içinde oldukları görülmüştür. Daha sonra Miles
ve Huberman’ın [Güvenirlik: Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] formülü
(Aktaran: Saban, 2008, s. 430) kullanılarak araştırmanın güvenirliği hesaplanmıştır. Nitel
araştırmalarda uzmanların ve araştırmacının değerlendirmesi arasındaki uyumun % 90
ve üzeri olduğu durumlarda istenilen güvenirlik sağlanmaktadır (Saban, 2008, s. 430).
Miles ve Huberman’ın formülüne göre, araştırmanın güvenirliği 35 / (35+1): 0,97 olarak
hesaplanmıştır. Bu ise araştırmanın güvenilir olduğunu göstermektedir.
Bulgular ve Yorum

Bu başlıkta, araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin “Türkçe”ye ilişkin oluşturdukları metaforlar tablolar hâlinde sunulmuş ve araştırma sonuçlarına göre alt başlıklar hâlinde
analiz edilerek yorumlanmıştır.
Suriyeli Mültecilerin “Türkçe” ye İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar

Bu başlıkta, Suriyeli mülteciler tarafından geliştirilen metaforlar alfabetik sıraya göre
listelenerek her bir metaforu temsil eden mülteci sayısı ve yüzdesi sunulmaktadır.
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Tablo 2. Türkçeye İlişkin Suriyeli Mültecilerin Geliştirdikleri Metaforlar ile Bunları
Temsil Eden Mülteci Sayısı ve Yüzdesi.
Kategori

Olumlu
Metaforlar

Olumsuz
Metaforlar

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Metaforun Adı
Anne
Araba
Arapça
Babam
Bilgisayar
Cennet
Deniz
Ev
Gelin
Güneş
Hava
Havuz
Hayat
Işık
İngilizce
İnsan
Kardeş
Kuş
Market
Mektep
Müzik
Nancy Ajram
Nefes
Öğretmen
Satranç
Sevgi
Su
Süt
Şiir
Televizyon
Tren
Türk
Türkiye
Yemek
Bebek
Kural
Toplam

Metaforu Temsil Eden Mülteci
Kodlar Toplam
(f)
(%)
(f)
(%)
5
9,7
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
2
3,8
3
5,7
1
1,9
2
3,8
1
1,9
1
1,9
4
7,7
1
1,9
1
1,9
3
5,7
1
1,9
50
96,2
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
2
3,8
1
1,9
2
3,8
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
1
1,9
2
3,8
1
1,9
1
1,9
2
3,8
1
1,9
52
100
52
100
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Tablo 2 incelendiğinde, 52 Suriyeli mültecinin Türkçeyle ilgili 36 metafor geliştirdiği
görülmektedir. Bu veriler, Suriyeli mültecilerin imaj dünyasının çok dar olmadığını gösterir. Bununla birlikte, geliştirilen metaforların büyük bir çoğunluğunun (% 96,2) olumlu,
% 3,8’inin ise olumsuz çağrışımlar oluşturduğu görülmektedir. Bu veriler, Suriyeli mültecilerin Türkçeye ilişkin olumlu bir tutum içerisinde olduklarını gösterir. Suriyeli mültecilerin en fazla anne, ev, insan metaforlarını kullandığı görülmektedir. Bu metaforların
genelinin “güven” kavramının sözcüksel alanında olduğu düşünüldüğünde, Suriyeli mültecilerin kargaşadan düzenli bir ortama geldikleri ve bilinçaltlarında Türkçeden Türk’e
ve Türkiye’ye “güven” duyduklarını gösterir. Türk ve Türkiye metaforlarının olumlu bir
çağrışımla kullanılması da Türk’e ve Türkiye’ye “güven” duyulduğunun bir kanıtı olarak düşünülebilir. Bununla birlikte kuş, deniz, hayat, nefes gibi metaforlar da “özgürlük” kavramının sözcüksel alanı içinde değerlendirilebilir. Türkçeye ilişkin geliştirilen
bu metaforlar aracılığıyla Suriyeli mülteciler “özgürlük”lerini istediklerini ifadesi olarak
yorumlanabilir.

Suriyeli mültecilerin kamp hayatı yaşadıkları ve bu kamp hayatında satranç oynadıkları, markete gittikleri, yemek yedikleri, öğretmenden okulda (mektep) ders aldıkları
gibi somut etkinlikleri düşünüldüğünde Türkçeye ilişkin geliştirdikleri satranç, market,
yemek, öğretmen, mektep gibi metaforlar daha iyi anlaşılacaktır. Bu durum, özelde Suriyeli mültecilerin, genelde ise insanoğlunun yakın çevresindeki somut etkinlikleri metafor
geliştirirken bilinç düzeyine daha kolay çıkardığını göstermektedir.

Arapların çok fazla ilgi duyduğu sanatçılardan biri olan Nancy Ajram ile günümüz
Türkçesinde sıklıkla kullanılmayan Arapça kökenli mektep sözcüğünün metafor olarak
kullanılması, metaforların kültürel bir kimlikle geliştirildiğini göstermektedir. Türkçenin
özellikle mektep metaforlarıyla ilişkilendirilmesi ise Türkçenin Suriyeli mülteciler tarafından tam olarak öğrenilmediğine işaret etmektedir. Metaforu geliştiren mülteci, çağdaş
Türkçe bir sözcükle metafor üretememiş ve Türkler ile Araplar tarafından bilinen, fakat
Türklerin sıklıkla kullanmadıkları “mektep” sözcüğüyle metafor geliştirmiştir.
Türkçeye İlişkin Suriyeli Mültecilerin Geliştirdikleri Metafor Kategorileri

Bu başlıkta, araştırmaya katılan Suriyeli mülteciler tarafından geliştirilen metaforlar
kategorilere ayrılarak kategoriyi ve metaforu temsil eden mülteci sayıları ve yüzdeleri
sunulmaktadır.
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Tablo 3. Türkçeye İlişkin Geliştirilen Olumlu Metaforlar ile Bunları Temsil Eden
Mülteci Sayısı ve Yüzdesi
Metaforu Temsil
Eden Mülteci
Kategori Kod Metafor
Örnek Mülteci Açıklamaları
Kodlar
(f) (%) Toplam
(f) (%)
2
Araba
“İletişim kurmamızı sağlar.”
1 1,9
5
Bilgisayar
“İletişim kurmamızı sağlar.”
1 1,9
8
Ev
“İçinde yaşıyorum.”
3 5,7
İletişim
8 15,2
16
İnsan
“İnsanlar konuşuyor.”
1 1,9
26
Sevgi
“Hemen anlaşılır.”
1 1,9
30 Televizyon “Televizyonda konuşuluyor.” 1 1,9
1
Anne
“Mutluluk veriyor.”
4 7,7
4
Babam
“Çok seviyorum.”
1 1,9
6
Cennet
“Benzersiz.”
1 1,9
13
Hayat
“Çok seviyorum.”
4 7,7
14
Işık
“Bizi aydınlatır.”
1 1,9
17
Kardeş
“Kardeşimizin dilidir.”
1 1,9
19
Market
“İçinde
her
şey
var.”
1 1,9
Değer
22 42
Verme
23
Nefes
“Türkçede rahatlıyorum.”
1 1,9
25
Satranç
“Zihinleri geliştirir.”
1 1,9
27
Su
“Çok içmek istiyorum.”
2 3,8
28
Süt
“İçersen büyürsün.”
1 1,9
32
Türk
“Güvenilir ve anlaşılır.”
1 1,9
33
Türkiye
“Türkiye’de çok konuşuluyor.” 2 3,8
34
Yemek
“Yaşamak için ihtiyacım var.” 1 1,9
9
Gelin
“Bütün kelimeleri güzel.”
1 1,9
18
Kuş
“Kuş sesi gibi güzel.”
1 1,9
Ahenk
21
Müzik
“Çok ahenkli karakterler var.” 1 1,9 5 9,5
22 Nancy Ajram “Nancy Ajram gibi güzel.”
1 1,9
29
Şiir
“Bütün kelimeleri güzel.”
1 1,9

1
10
Bilgilenme
20
24
12
Dil Yapısı 25
31
7
Sözvarlığı
16

Anne
Güneş
Mektep
Öğretmen
Havuz
Satranç
Tren
Deniz
İnsan

“Bize yeni şeyler öğretiyor.”
“Bize ilim öğretiyor.”
“Bize ilim öğretiyor.”
“Bize bilgi veriyor.”
“Çok kural var.”
“Kuralları var.”
“Ekler kelimeden sonra gelir.”
“Birçok kelime mevcut.”
“Çok kelime var.”

1
2
1
1
1
1
1
2
1

1,9
3,8
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
3,8
1,9

5

9,5

3

5,7

3

5,7
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Diller
Arası
Etkileşim
Bireysel
Farklılık

2

Arapça

15

İngilizce

11

Hava

16

İnsan

“Bazı kelimeler aynı.”
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1

“Kelimeler benziyor.”
1
“Her yerin havası farklı, farklı
1
konuşuluyor.”
“Ağızdan ağıza değişir.”
1
50
Toplam

1,9
1,9

2

3,8

1,9

2 3,8
1,9
96,2 50 96,2

Tablo 3’teki metaforlar incelendiğinde, araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin 32
metaforu 8 kategoride (iletişim, değer verme, ahenk, bilgilenme, dil yapısı, sözvarlığı,
diller arası etkileşim, bireysel farklılık) geliştirdikleri görülmüştür. Bununla birlikte, aynı
metaforların (anne, insan, satranç) farklı kategorilerde yer aldığı görülmektedir. Bu durum, oluşturulan metafora yüklenen anlamla ilgilidir.
Olumlu metafor geliştiren mültecilerin yarısına yakınının (% 42,0 “değer verme” kategorisinde Türkçeyle ilgili metafor geliştirdikleri görülür. Değer verme anne, baba, kardeş gibi yakın akrabalık isimleriyle; su, süt, yemek gibi fizyolojik ihtiyaçları karşılayan
somut isimlerle; cennet gibi dinî terminolojiyle hayat, ışık, market, nefes, satranç metaforlarıyla geliştirilmiştir. Değer verme kategorisinde göze çarpan en önemli metaforlar
ise Suriyeli mültecilerin Türk’e ve Türkiye’ye güvendiklerini belirten Türk ve Türkiye
metaforları da Türkçeye değer verme kategorisinde geliştirdikleri diğer metaforlardır.
Dil, en basit tanımıyla bir iletişim aracıdır. Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin
olumlu çağrışım yapan % 15,2’si de Türkçenin iletişim yönünü vurgulayan araba, bilgisayar, ev, insan, sevgi ve televizyon metaforlarını geliştirmiştir. Bu metaforlardan araba,
bilgisayar, ev, insan ve televizyon somut, sevgi ise soyut isimdir. Özellikle sevgi metaforu
genelde değer verme kategorisinde düşünülürken metaforun açıklamama cümlesi görüldüğünde Türkçenin iletişim yönünü vurguladığı anlaşılacaktır.
Yazıda/konuşmada “seslerin armonize edilmesiyle oluşan ahenk, okuyanı/dinleyeni
etkisi altına alır” (Özerol, 2013, s. 1009). Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin %
9,5’i gelin, kuş, müzik ve kendilerinin ilgi gösterdiği sanatçılardan biri olan Nancy Ajram
metaforlarını geliştirerek Türkçenin ahenkli bir dil olduğunu ifade etmişlerdir.
İletişimin en önemli ögelerinden biri “bilgilenme”dir. Araştırmaya katılan Suriyeli
mültecilerin % 9,5’i anne, güneş, mektep ve öğretmen metaforlarını olumlu çağrışım yapacak şekilde geliştirmişler ve Türkçe aracılığıyla bilgilendiklerini ifade etmişlerdir.
Dillerin kendilerine özgü kuralları ya da yapıları vardır. Araştırmaya katılan Suriyeli
mültecilerden % 5,7’si havuz, satranç metaforlarıyla Türkçenin kurallarının olduğunu;
tren metaforuyla da sondan eklemeli bir dil olduğunu belirtmişlerdir.
Sözvarlığı, “bir dilin örgüsünü oluşturan sözcüklerdir” (Aksan 1995, s. 339). Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin 5,7’si Türkçenin sözvarlığının zengin olduğunu deniz
ve insan metaforlarıyla ifade etmişlerdir.
“Her dilde –şu ya da bu ölçüde- başka dillerden alınma sözcüklerin bulunduğu, başka
milletlerin kavramlarının var olduğu görülür. Çünkü başka dillerle hiç ilişkisi olmamak
demek, bir milletin başka milletlerle hiç ilişkisi bulunmaması demektir” (Aksan, 1995,
s. 348). Türk milletinin de birçok milletle iletişim ya da etkileşim içerisinde bulunduğu
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düşünüldüğünde, Türkçede diğer dillerden sözcüklerin olması doğal bir karşılanır. Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin 3,8’i Arapça ve İngilizce metaforlarıyla Türkçenin
Arapça ve İngilizceyle etkileşim içerisinde olduğunu belirtmiştir.
Bireysel farklılık, diller için her zaman geçerli bir kavramdır. Bireysel farklılık, özellikle dilin temel becerilerinden konuşmada kendini gösterir. Araştırmaya katılan Suriyeli
mültecilerin % 3,8’i hava ve insan metaforlarıyla, bireysel farklılıktan kaynaklanan konuşma değişikliklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 4. Türkçeye İlişkin Geliştirilen Olumsuz Metaforlar ile Bunları Temsil Eden
Mülteci Sayısı ve Yüzdesi.
Kategori Kod Metafor

Örnek Mülteci
Açıklamaları

Metaforu Temsil Eden
Mülteci
Kodlar
Toplam
(f)
(%)
(f)
(%)

“Gelişmemiş, gelişime
1
1,9
ihtiyacı var.”
2
3,8
36
Kural
“Çok sıkıyor.”
1
1,9
Toplam
2
3,8
2
3,8
							
Tablo 4 incelendiği zaman, olumsuz metafor geliştiren araştırmaya katılan Suriyeli
mültecilerin (% 3,8) bebek ve kural metaforlarıyla Türkçeye ilişkin olumsuz bir tutum
içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu durum, olumsuz bir tutum olmakla birlikte az
sayıda mültecinin bu düşünceye sahip olduğunu göstermektedir.
Olumsuz
Tutum

35

Bebek

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Dünyanın en eski, coğrafî olarak da en yaygın dillerinden biri olan Türkçe, Türklerin
iletişim ve etkileşim kurdukları insanlar tarafından tarihin her döneminde öğrenilerek
kullanılmıştır. Türkçe öğrenen insanlar, her zaman Türkçeye ilişkin olumlu ya da olumsuz bir algı içerisinde olmuştur. 2011 yılında da Suriye’deki kargaşadan dolayı Türkiye’ye
göç eden insanlar da Türkiye’de çeşitli kurumlar aracılığıyla Türkçe öğrenmeye başlamış
ve Türkçeye ilişkin çeşitli algılar geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, Türkiye’deki Suriyeli
mültecilerin Türkçeye ilişkin algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Araştırmaya
katılan 52 Suriyeli mültecilerden % 96,2’sinin anne, araba, Arapça, babam, bilgisayar,
cennet, deniz, ev, gelin, güneş, hava, havuz, hayat, ışık, İngilizce, insan, kardeş, kuş,
market, mektep, müzik, Nancy Ajram, nefes, öğretmen, satranç, sevgi, su, süt, şiir, televizyon, tren, Türk, Türkiye ve yemek metaforlarıyla olumlu; % 3,8’inin ise bebek ve
kural metaforlarıyla olumsuz bir algıya sahip oldukları görülmektedir. Olumlu metafor
geliştiren Suriyeli mültecilerin en fazla anne, ev ve insan metaforlarını geliştirdikleri tespit edilmiştir. Suriyeli mültecilerin Türkçeye ilişkin geliştirdikleri olumlu metaforlardan
geliştirilen/oluşturulan kategoriler şu şekildedir:
• Değer verme (%42,0),
• İletişim (% 15,2),

Surİyelİ Mültecİlerİn Türkçe Algıları
•
•
•
•
•
•
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Ahenk (% 9,5),
Bilgilenme (% 9,5),
Dil yapısı (% 5,7),
Sözvarlığı (% 5,7),
Diller arası etkileşim (% 3,8),
Bireysel farklılık (% 3,8)

Suriyeli mültecilerin Türkçeye ilişkin dile getirdikleri bebek ve kural metaforları
olumsuzdur. Bu metaforlar ise şöyle kategorilendirilmiştir:
• Olumsuz tutum (% 3,8)

Akkaya ve Karadağ çalışmalarında (2012, s. 209) 5. sınıf öğrencilerinin genelde
Türkçe, özelde ise Türkçe dersine ilişkin olumlu bir algıya sahip olduklarını tespit etmesiyle bu çalışmanın sonuçları örtüşmektedir. Bununla birlikte, Sevim vd. çalışmalarında
(2012) Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümü öğrencilerinin Türkçeye ilişkin
algılarını belirlemişler ve öğrencilerin oluşturdukları metaforlardan yola çıkılarak öğretmen adaylarının Türkçe ile ilgili algılarının canlı ve daha da geliştirilmeye uygun olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Suriyeli mültecilerin de Türkçe ile ilgili algılarının canlı ve daha
da geliştirilmeye uygun olduğu söylenebilir.
Metaforlar yalnızca bilişsel olarak şekillenmez. Kültür de metaforların oluşumunda
önemli bir rol oynar (Charteris ve Balck’ten alıntılayan Çalışkan, 2009, s. 92). Araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin Arapça kökenli olan, fakat Türkçede sıklıkla kullanılmayan mektep ile Arapların ilgiyle dinledikleri sanatçılardan biri olan Nancy Ajram ile
Türkçeye ilişkin metaforlar geliştirmesi, geliştirilen metaforların kültürel kimlikle oluşturulduğunu ya da içinde yaşanılan toplumun değerlerini yansıttığını gösterebilir.
Metaforlar aracılığıyla algıları belirlemede aynı sözcüksel alan içerisine giren sözcüklerin metafor olarak geliştirilmesi, algıların belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Örneğin, Suriyeli mültecilerin en fazla anne, ev, insan metaforlarını kullanması Türk’e ve
Türkiye’ye “güven” duyduklarını gösterir. Türk ve Türkiye metaforlarının olumlu bir
çağrışımla kullanılması da Türk’e ve Türkiye’ye “güven” duyulduğunun bir kanıtıdır.
Bununla birlikte kuş, deniz, hayat, nefes gibi metaforlar da “özgürlük” kavramının sözcüksel alanı içinde değerlendirilebilir. Türkçeye ilişkin geliştirilen bu metaforlar aracılığıyla Suriyeli mülteciler “özgürlük”lerini istediklerini ifade etmiştir.       

Akkaya (2011, s. 8)’ya göre, metafor kullanımı bireyseldir. Bu nedenle, metafor geliştiren kişi sayısı kadar çok metafor ya da metafor açıklaması olabilir. Bir kavrama yönelik
farklı metaforların varlığı, her bireyin kendi düşünce dünyasında aynı kavrama farklı anlamlar yükleyebileceğini desteklemektedir (Göçer ve Tabak, 2013, s. 537). Araştırmaya
katılan 52 Suriyeli mültecinin 36 metafor geliştirdiği düşünüldüğünde her bir Suriyeli
mülteciye 1,4 metafor düşmektedir.  Bu durum ise araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin imaj dünyasını dar olmadığını gösterir.   

Sonuç olarak araştırmaya katılan Suriyeli mültecilerin büyük bir çoğunluğu, Türkçeyi
olumlu bir tutumla algılamaktadır. Olumsuz bir algıya sahip mültecilerin oranı oldukça
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düşüktür. Bununla birlikte, metaforlar aracılığıyla Türkçe öğrenen diğer grupların da algılarını ortaya çıkarıcı çalışmalar yapılabilir.
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DOĞU İLE BATI ARASINDA BİR TÜRK FİLOZOFU:
AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN HAYATI VE
BİLİMSEL/FELSEFÎ DÜŞÜNCELERİ ÜZERİNE
Cem DOĞAN (*)
C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans haine,
Mon coeur a tant de peine**
Öz
Bir entelektüel olarak Ahmed Midhat ismi, son dönem Osmanlı entelijansiyasından
ciddi bir kopuşu temsil eder. Zira Ahmed Midhat Efendi, Tanzimat Dönemi’nden beri devlet adamlarınca ve aydınlarca üzerinde yoğun bir düşünsel mesai harcanan “bu devlet
nasıl kurtulur?” sorusunu aşabilmiştir. Batılı anlamda felsefi düşünüşü ilk kez kavrayan
ve Batının bilimsel ve felsefi sorunsalları üzerine kafa yoran bir düşünür olma özelliği
gösteren Midhat, renkli ve değişken bir fikir dünyasına sahip olmuştur. Bu yazı kapsamında, Ahmet Midhat Efendi’nin fikirleri, gazetecilik hayatı, bilimsel ve felsefi yazıları
ile dönemin bilimsel tartışmalarında bulunduğu noktanın önemi üzerine genel bir değerlendirmeye gidilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat Dönemi, Ahmed Midhat Efendi, Geç Dönem Osmanlı
Entelijansiyası, Materyalizm, Darwinizm.
A Turkish Philosopher Between the East and the West: On Ahmed Midhat Efendi’s
Life and Scientific/Philosophical Thoughts
Abstract
As an intelletual, Ahmed Midhat represents an important breaking point from the
Ottoman intelligentsia. Forasmuch, Ahmed Midhat Efendi managed to overcome the
question of “how can be this empire led to the salvation?”. It was a contemplated question
since Tanzimat Era. Midhat, as the very first intellectual who perceived the Western
philosophy and its scienticif and philosophical problems, had a colorful and unsteady
frame of mind. In this article, Ahmed Midhat Efendi’s thoughts, journalism, scientific and
philosophical articles and his place in the scienticif debates will be assessed.
Keywords: Tanzimat Era, Ahmed Midhat Efendi, Late Ottoman Intelligentsia,
Materialism, Darwinism.
*) Öğretim Görevlisi, Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(e-posta: dogancem1@hotmail.com)
**) Verlaine, P. (1891). “Il pleure dans mon coeur” choix de poésies, Paris: Bibliothèque-Charpentier.
s. 116-117
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Giriş

Lewis, bir çalışmasında Osmanlı İmparatorluğu’nun İslâmiyet ile Hıristiyanlık arasına
denk düşen bir sınırda doğduğunu belirtmişti (Lewis, 1968, s. 42). Bu yargı, Doğu ile Batı
arasında yüzyıllarca süren bir etkileşimin varlığını yadsımayı imkânsız kılması bakımından hayli önemlidir. Esasen bu etkileşim, kimi zaman savaşlarla kimi zaman ticarî ilişkiler aracılığıyla ilkçağlardan bu yana zaten mevcuttu. Ancak Ortodoks İslâm’ı benimseyen
ve inanç grupları bakımından homojenlik arz etmeyen bir devlet olarak, Osmanlı’nın
Bizans kültürüyle kendi öz kültürü, ananeleri ve İslâmiyet arasındaki yükselişi göz önüne
alınırsa, yüzyıllarca süren hâkimiyet başarısının kaynağı da –diğer birçok fiziki ve psikolojik etkenin yanı sıra- nispeten kavranmış olur.1 Hakikaten, 13. yüzyılın son yarısında
İran Moğollarının baskı ve tahakkümleri altında çöken Selçuklu Devleti’nden sonra, 14.
yüzyılda Anadolu’nun kuzeybatısında Selçuklu-Bizans hudutları üzerinde beliren yeni
bir siyasi teşekkülün, yüz yıl bile sürmeyen kısa bir zaman içinde Balkanlar’a ve Selçuklu
Anadolu’sunun büyük bir kısmına hâkim olduğu görülür (Köprülü, 1986, s. 33).2 Burada
bizi esas ilgilendiren nokta ise Osmanlıların bir beylikten imparatorluğa dönüşmesine
zemin hazırlayan diğer etmenlerden ve büyümenin kendisinden ziyade Osmanlıların Batı
dünyasıyla kurdukları ilişkilerin biçimi ve usulüdür.

Son dönem tarih yazımında sıkça öne sürülen bir olgu, Osmanlıların Batı uygarlığıyla
olan ilişkilerinin en görünür anlamıyla Tanzimat öncesi yakın dönem ile Tanzimat’ı takip
eden yıllarda belirginleştiği noktasına işaret etmektedir. Her ne kadar burada kastedilen
ilişki biçimi daha maddî ve yakından olsa da, bu olgu bizi yanıltmamalıdır. Zira Osmanlı
İmparatorluğu’nun bir gözü aslında çok daha eski tarihlerden itibaren Batı’nın üzerindeydi. Öte yandan, bu ifademiz de yine bizi içinden çıkılmaz sınırlara sürüklememelidir.
Öyleyse, Tanzimat ve onu müteakip dönemin Osmanlı-Batı ilişkileri açısından bir milat
olduğunu kabullenmekle birlikte, bu tarihin çok daha eskilere uzandığını tekrar belirtmek
ve olası peşin hükümlerden arınmak yerinde olacaktır.
Osmanlılar tarafından kurulan beyliğin imparatorluk halini almasından az sonra, Batı
ile olan ilişkiler de yavaş yavaş başladı. Osmanlı orduları Bizans’ın Batılı ülkelerle kurdukları her türden alışverişin mirasçısı konumunda bulunduklarından, bu durum doğaldı. Nitekim ülkede bir yandan askerî seferle yürütülüp ve civar ülkelerle ticarî ilişkiler
geliştirilirken, öte yandan da ilmî çalışmaların yöneticiler eliyle kurumsallaşmaya başladığını görüyoruz. Bu kurumsallaşma şüphesiz Batı ile pek de ilişkili olmayan, daha
çok dinî çalışmalara hizmet etmek amacıyla açılan medreselerden ibaretti. Fakat tarihi
biraz daha ileri alarak Fatih devrine geldiğimizde, O’nun, dönemin neredeyse bütün ünlü
bilim insanlarını etrafına topladığına tanık oluyoruz. Bu bilim insanlarının arasında hiç
şüphesiz yurt dışından özel olarak getirilen kişiler de mevcuttu ve bunlar yalnızca Batı’da
gördükleri yaşantıyı çevreleriyle paylaşmakla kalmayarak aynı zamanda getirildikleri
1) Bu konuda bkz. Köprülü, M. F. (1999). Some observations on the ınfluence of byzantine ınstitutions
on ottoman ınstitutions (Çev. ve ed.: Gary Leiser), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
2) Köprülü’nün ifadesi sadeleştirilmiştir.
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amaç doğrultusunda birçok çalışmalar da yapmışlardı. Bundan başka, kendilerini bilime
ve okumaya adamış bazı gezginlerin de zaman zaman Osmanlı ülkesine yolları düşüyordu. Örneğin Cyriacus Pizzi Colli adındaki eski bir tüccar, kendisini tarihi eserlerin
incelenmesine vermiş ve bir aralık İstanbul’a gelmiş; 1452-1454 yılları arasında Osmanlı
sarayında ikamet etmişti (Adıvar, 1970, s. 32-33).

Diğer taraftan, Osmanlıların din dışında kalan bilimsel alanlara yönelik ilgilerinin,
kendilerini Batı’dan üstün görmelerinden dolayı Osmanlı ülkesinde dolaşım halinde olmadığı düşünülebilir. Klasik dönem için düşünüldüğünde, Osmanlı bilim adamlarının
Arapça ve Farsçaya olan yoğun ilgilerinin yanında Batı dillerine pek meyletmedikleri
anlaşılıyor. Bunda, Batı’da matbaanın icadından oldukça uzun bir süre sonra Osmanlı
ülkesinde kullanılmaya başlanmasının da payı elbette büyüktür. Fakat coğrafi keşifler
sonucunda Avrupa’da yeni ticaret yollarının keşfedilmesi ve benzer gelişmelerden ötürü Batı’nın hızla gelişen maddi kültürünü yakalamakta zorlanan Osmanlılar, bilhassa bu
geride kalmanın verdiği şaşkınlıkla yüzlerini tedrîcen Batıya doğru çevirmek durumunda
kaldılar. Bu konuda ilk elden verilebilecek örneklerden birisi sanırız ki Yirmisekiz Çelebi
Mehmet Efendi’nin 17. yüzyılın ilk çeyreği gibi erken bir tarihe rast gelen Fransa seyahatidir. Çelebi’ye, Avrupa icatları hakkında bilgi toplama talimatı verilmişti (İnalcık, 2004,
s. 183). O’nun Avrupa’ya bakışını, Postdam’a giden elçi Ahmed Rasim Efendi’nin ordu,
bilimler ve devlet düzeni üzerindeki ayrıntılı ve olumlu betimlemeleri tamamlıyordu (Ortaylı, 2008, s. 18).
Tanzimat ve sonrası döneme baktığımızda ise artık Batı’nın teknik üstünlüğünü kabullenmek zorunda kalarak Avrupaî tarzda okullar açan, yurtdışından eğitmenler getirterek bunları açılan okullarda görevlendiren, Avrupai tarzda eğitim almaları için yurtdışına
öğrenciler gönderen ve Batılı düşünceleri benimsemiş aydınlar yetiştiren bir Osmanlı ile
karşılaşırız. Bunun yanında, Avrupa’nın kurumlarını ve teknik bilgisini çökmekte olan
İmparatorluğa bir güçlendirici olarak zerk etmek noktasında Tanzimat entelektüelleri arasında ciddi tartışmalar vücuda gelmişti (Hanioğlu, 1982, s. 278). Dahası, zaten uzun sayılabilecek bir süredir Batı’nın askerî bakımdan Doğu ülkelerine üstünlük kurmasının bir
getirisi olarak alınan yeni tedbirler ve açılan askerî kurumların yanı sıra, artık Batılı bilim
insanlarınca tartışılan birçok konu da Osmanlı düşünce hayatında kendine alıcı bulmaya
başlamıştı. Bu dönemde, Batı uygarlığı nosyonu Osmanlı söylemine girdi ve Osmanlı
toplumsal yapısı hakkında bir yeniden değerlendirmeye yol açtı. Osmanlılar gözlemledikçe, tercüme ettikçe ve nihâyet kendi toplumlarını Batı toplumlarıyla kıyasladıkça bazı
farklı gösterimler ve istekler belirdi. Osmanlı sosyal gruplarının ilke ve önceliklerindeki
farklılıkları belirleyen, onların Osmanlı toplumunun neye benzemesi gerektiği konusundaki ortak kanılarıydı. Bir diğer önemli gelişme de, sultanın kontrolünden kurtulabilen
bazı materyallere ve içtimai konularda yazılmış olan kaynaklara ulaşabilen Osmanlı sosyal gruplarının sayısındaki yükselişti (Göçek, 1996, s. 117). Böylece, daha çok okuyan,
daha çok bilen ve bildikleri üzerinde de daha fazla düşünsel mesai harcayan çeşitli aydın
grupları ortaya çıktı.
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Bilindiği üzere, eski bilim anlayışının tatbik yeri medreselerdi. Medreseler, tesiri altında bulunduğu ilmî zihniyete uygun olarak en fazla dinî bilgilere yer veriyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nu ıslah etmek üzere açılan yeni eğitim müesseselerinde ise medreselerden farklı bir bilimsel anlayış göze çarpıyordu. Bu yeniliğin, Avrupa’da gelişen müspet
ilimlere karşı gösterilen ilgiden kaynaklandığı su götürmez. Bu ilginin birer ürünü olarak bu yolda kurulan ilk müesseseler de Hendesehâne (1734), Mühendishâne-i Bahr-i
Hümâyun (1773) ve Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun (1795) oldu (Öner, 1958, s. 131).
Bu dönemde, artık Batı’nın Rönesans sonrasında yöneldiği maddeci akımların Osmanlı
entelektüelleri arasında da kendine yer edindiği görülmektedir. Bununla ilgili bir örneği
Mac Farlane’nin Tıbbiye’yi ziyaretinde karşılaştıklarından okuyalım:
Yirmili yaşlarda genç bir Türk, odanın bir köşesinde bağdaş kurmuş oturuyor, ateizmin kılavuzu sayılabilecek olan ‘Système de la Nature!’yi
okuyordu. Öğrencilerden bir diğeri ise Fransızca ve felsefedeki ustalığını gösterircesine Diderot’nun ‘Jacques le Fataliste’ adlı küfür dolu,
iğrenç kitabından bazı pasajları tercüme ediyordu (Farlane, 1850, s.
270-271).
Görülebileceği gibi, artık belirli ortamlarda da olsa Batılı bilim anlayışının birer çıktısı olan kimi eserler artık Osmanlı aydınlarınca rahatlıkla okunup tartışmaya açılıyordu.
Bu durumun Osmanlı aydınlarının bazı kesimlerinde derin sarsıntılar yarattığı ve onları
inançlarını, düşüncelerini sorgulamaya dek götürdüğü kuşkusuzdur. Ancak yine bu aydınların her ne kadar Batı bilim ve teknolojisini takip etseler de, Avrupa bilimini bir bütün
olarak kavramadıkları açıktır (İhsanoğlu ve Aydüz, 2002, s. 705).

Tanzimat’ı izleyen yıllarda, bilim ve basın dünyasında adını en sık duyduğumuz Osmanlı entelektüeli ise Ahmed Midhat Efendi’dir. Ahmed Midhat, Tanzimat dönemi Türk
romancılarının en ünlülerindendir. Öte yandan O, yalnızca edebî yapıtlar vermekle kalmamış, aynı zamanda bilimsel ve felsefi konular üzerinde de kafa yormuştur. Gerçekten
de, Osmanlı düşünürlerinin 19. yüzyıl boyunca meşgul oldukları en önemli düşünsel uğraşlardan birisi, belki de Avrupa’dan aktarılan bazı bilimsel kuramları ve felsefî öğretileri,
İslâmî inançlarla uzlaştırmak ve uylaştırmaktı; aksi takdirde aydınların ve İslâm toplumunun büyük bir kesiminin, modernleşmenin yararları konusunda ikna edilmeleri mümkün
olmayacaktı (Demir, 2002, s. 109). Bu bağlamda, pozitivizm, materyalizm, panteizmin
yeni türleri ve Darwinizm de dâhil olmak üzere, o dönemde Batı’da tartışmaya açılan
hemen her kuram Osmanlı aydınlarınca da tartışılıyor, kimi zaman kısmen ya da tamamen
kabul görüyor ya da reddediliyordu.
Bizim Ahmed Midhat Efendi üzerinde önemle durmak isteyişimiz ise, O’nun yazıları
dolayısıyla ilk önce kamuoyu tarafından dinsiz olmakla itham edilmesinin, daha sonra ise
İslâm’a yakınlaşması ve bilimsel düşünceleriyle İslâm’ı bir potada eritmeye çalışmasının
altında yatan temel nedenleri ve bilimsel kimlik bunalımını sorgulamaktır. Midhat’ın zamanında okuyucuların büyük çoğunluğu Batıyı medenî simasından ziyade kâfir tarafıyla
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görüyordu. O ise Batıyı önce kendinde eritip onu adeta ihtida ettirdikten sonra okuyucularına Müslümanlaşmış bir çehre ile göstermenin büyüsünü bulmuştu (Sevük, 1955, s.
76). Bu bağlamda, denilebilir ki Türk düşünce tarihinde, Batı felsefesindeki sorunsallar
üzerinde düşünme ilk olarak Ahmed Midhat’la başlamıştır. Gerçekten de, o zamana kadar
Tanzimat düşünürlerini ve Yeni Osmanlıları Batı felsefesinin yalnız siyasi yönü ilgilendirmişti. Ahmed Midhat’ın ise Batı felsefesinde ilgilenmediği yön kalmamıştır (Kaynardağ, 1983, s. 763). Ufku böylesine geniş bir yazar olan Midhat, o kadar çok yazmıştır ki
Cenap Şahabettin’in O’nu Türkiye’nin kalem şampiyonu olarak ilan etmesine şaşırmamalıdır (Şahabettin, 1964, s. 41). Bu nedenle ve bu çalışma sayesinde, biz, Tanzimat’ın
Batılılaşma anlamında ilk ve en popüler, yelpazesi en geniş yazarı olan Ahmed Midhat
Efendi’nin hayatına ve dinî-bilimsel düşüncelerine ışık tutmayı; böylelikle Türk düşünce
tarihi yazınına küçük bir katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
1. Ahmed Midhat Efendi’nin Hayatı Üzerine Kısa Bir Girizgâh

Belge’nin de belirttiği gibi, işin başında, daha Tanzimat döneminde Doğu’nun ve
Batı’nın adını andığımızda ilk akla gelecek kişi Ahmed Midhat Efendi’dir. Çünkü O,
bu konuda başka hiçbir çağdaşıyla kıyaslanamayacak kadar fazla kafa ve bilek çalıştırmıştır (Belge, 2007, s. 419). Bu bakımdan, Midhat’ın hayatına ve Osmanlı-Türk basın
alanındaki faaliyetlerine kısaca değinmek yerinde olur. Ahmed Midhat, Rus işgali üzerine 1829’da Kafkasya’yı terke mecbur kalan bir anne ile Anadolu’dan gelip İstanbul’a
yerleşmiş bir babanın oğlu olarak Tophane semtinde 1844 yılında dünyaya geldi (Okay,
1989, s. 100). Beş altı yaşlarında iken babası ölünce bir ara Mısır Çarşısı’nda bir aktar
dükkânında çıraklık etti, sonra ağabeyinin yanına Vidin’e gitti (1854). İlköğrenimini orada yaptı. Ailesiyle İstanbul’a dönünce (1859) Tophane Sıbyan Mektebi’nde okudu. Sonra
da Niş Rüştiyesi’ni bitirdi (1863) (Necatigil, 1978, s. 17). Niş Rüştiyesi’ni bitirdikten
sonra, Rusçuk’a bir devlet dairesine memur olarak atandı. Çalıştığı dönemde Fransızcayı
öğrendi ve bu nedenle Tuna Valisi Mithat Paşa’nın takdirini kazandı. Bunun üzerine asıl
adı olan Ahmed’in yanına Midhat da eklenerek bu şekilde anılmaya başlandı (Midhat,
2011, sunuş).
Ahmed Midhat, memurluk hayatı boyunca öğrenmeyi sürdürdü. Bu amaçla, bir yandan Sait Paşa Medresesi’nde sabah derslerine gidiyor, bir taraftan da akşamları Çankof
Efendi’den Fransızca dersleri alarak yabancı dil bilgisini ilerletiyordu. Midhat bu dönemden bahsederken, eline çocuklara mahsus mecmualardan en ciddi konuları işleyen ne
kadar eser geçtiyse hepsini detaylıca okuduğunu, kendisi için kitap seçme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmektedir (Midhat, 1293, s. 10). Midhat daha sonra 20
Haziran 1868’de Tuna Gazetesi’ne yazar olarak girdi ve kısa süre içerisinde matbaacılık
tekniğini öğrenerek gazetenin başyazarı oldu (Midhat, sunuş). Bu dönemde, Midhat’ın
yüzünü sırasıyla önce Batıya sonra da Doğu’ya çevirmesine yardım eden iki mühim kaynak vardı. Midhat Paşa Bağdat’a tayin edilince Ahmed Midhat’ı da yanında götürmüş,
orada Zevrâ adlı gazetenin başına geçirmiş ve okuryazar bir muhitle tanışmasına vesile
olmuştu. Bu entelektüel kesimle olan ilişkileri her ne kadar O’nu Batı kültürüne doğru it-
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mişse de, daha sonradan tanıştığı Bağdatlı Muhammed Zühâvi ve Can Muattar, Midhat’ın
üzerinde Doğu kültürü ve felsefesi bakımından hayli tesir bırakmışlardır (Okay, 2008, s.
23-24).

Midhat, ağabeyinin ölümü üzerine döndüğü İstanbul’da bundan sonraki hayatının
uzun süreli birkaç seyahati hariç tamamını geçirdi. Burada önce Cerîde-i Askeriyye’ye
başmuharrir oldu. Daha sonra Devir ve Bedir3 mecmualarını yayınladı ve bunların peşinden Dağarcık’ı çıkardı. Dağarcık ile ilgili olarak Midhat anılarında şöyle demektedir:
“Bedir Gazetesi’nin lağvından sonra kalem içün bir sâhe-i iştigâl olmak üzere Dağarcık nam mecmua-i fenniyeyi te’sis eyledim. Bunun neşrinden en büyük maksadım halkı
mübâhis-i fenniyeye ve hükmiye-i mütâlâasına alıştırmak idi (Midhat, 1293, s. 61).”

On sayı çıkabilen Dağarcık, birçok felsefî problemin tartışıldığı mahfil olarak dikkat
çekti. 1872 yılı Ahmed Midhat Efendi için hummalı bir faaliyet ve genişleme yılıydı. O
yıl İbret Gazetesi’ni idareye başlamaktan hariç Namık Kemal ile tanıştı; ayrıca TürkçeFransızca çıkan Takvim-i Ticaret Gazetesi’nin baskısını ve Türkçe kısmının yazı işlerini
üzerine aldı (Tanpınar, 2010, s. 402). 1873 yılında, ilgisi olmadığı halde Yeni Osmanlılarla birlikte Rodos’a sürgüne yollanan yazar, burada edebî açıdan en verimli yıllarını yaşadı
(Dayanç, 2007, s. 5). Sürgünden döndükten sonra bir yandan Genç Osmanlılarla aynı düşüncede olmadığını vurgulamaya çalıştı ve bir yandan da gazetesinde II. Abdülhamit’in
politikalarını ve otoritesini destekleyen yazılar yazdı (Çankara, 2004, s. 10). Bunun da
etkisiyle saraydan himaye gördü. Önce 1876’da İttihad’ı çıkarmaya başladı. 1877’de Takvim-i Vakayi Gazetesi ve Matbaa-i Âmire’nin (Devlet Matbaası) müdürlüğünü yaptı. Bir
yıl sonra, Türk basın tarihinin en uzun ömürlü gazetelerinden biri olan Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’ni çıkarmaya başladı (Işık, 2006, s. 101).
Daha sonra sırasıyla önce Meclis-i Umur-ı Sıhhiye azalığına ve sonra da reisliği görevlerine getirildi. Bu arada 1889 yılında ilk kez Avrupa’ya gitti. Stockholm Müsteşrikler
Kongresi’ne katılmak üzere hükümet tarafından delege olarak gönderilen Midhat, kongreden dönünce Tercüman-ı Hakikat’e düzenli yazı yazmayı bıraktı. II. Meşrutiyet’ten
sonra ölümüne dek Darülfünun, Medresetülvâizin ve Darülmuallimât’ta dersler verdi.
8 Aralık 1912’de, Darüşşafaka’da kalp krizi geçirerek vefat etti (Onaran, 2006, s. 175).
Hikâye, roman, oyun, inceleme türlerinde 200’ün üzerinde eser vermiş olan Ahmed Midhat Efendi, her çeşit konuda bilgi verme çabası eleştiri konusu olmakla birlikte, halka
okuma zevkini verebilmiş olması bakımından takdirle anılmıştır (Işık, 2002, s. 35). Safvet Nezihi tarafından yazılan bir makalede, Ahmed Midhat’ın halkı eğitmeye çabalaması
konusunda şu yorum getirilir:
3) Mithat Paşa 1872’de sadrazam olunca, Ahmed Midhat bir müddettir çıkarmakta olduğu Dağarcık
mecmuası ile yetinmemiş ve Devir adını verdiği gündelik bir gazete de çıkarmaya başlamıştır. Ancak
Devir’in daha ilk sayısında Mithat Paşa’ya hitaben yazdığı açık mektubun dili, bir önceki hükümete
karşı çok ağır telakki edildiğinden gazete daha ilk sayısında kapatılmıştır. İmtiyazı Ahmed Midhat’ın
sütkardeşi olan Mehmet Cevdet adına alınan Bedir gazetesi de 13. sayısında aynı akıbete uğramıştır.
Bkz. Baydar, M. (1954). Ahmet Mithat Efendi, hayatı sanatı eserleri, İstanbul: Varlık Yayınları. s.
5-6.
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Ahmed Midhat Efendi’nin âlem-i matbûata en büyük hidmeti halkı
mütâlâaya alışdırmasıdır. O zamana kadar seviye-i irfân zâten zîk bir
dâ’ireye münhasır kalmış olmak hasebiyle bazı kibâr mehâfil-i husûsiyeden başka yerlerde âsâr-ı cedîde-i edebiyye ve mü’ellifât-ı cedîde-i
ilmiyye celb-i nazar-ı iltifat idebilmekden mahrûm kalmakda idi. Çünkü
halk bu gibi âsâr-ı müfîdenin mütâlâasına alışmamışdı… Okusalar bile
onlardan bir zevk-i mütâlâa duyacak derecede iz’ân ve irfanları neşv
ve nemâ bulmamışdı. Bu hakikati vaktiyle anlamış olan Ahmed Midhat
Efendi eserlerini âmiyâne yazdı, onların anlayabileceği vâdide kalem
oynattı (Nezihi, 1325, s. 669).
Abdurrahman Şeref de Ahmed Midhat’ın çalışkanlığından bahsederken şöyle söylemektedir:

“Her gecesini bir işe tahsîs eylediğini ve yalnız bir gecesini ailesiyle musâhiyyeye
mahsûs olduğunu söylerdi. Altmış beş yaşından sonra dahi bu mertebe çalışub didinmesine hayran olmamak gayr-i kâbil idi (Şeref, 1328: s. 1119).”
2. Materyalist, Darwinist ve Panteist Ahmed Midhat: İlk Dönem (1872-1877)

Hanioğlu’nun da belirttiği gibi, 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca “alla franca” kavramı inanılmaz bir popülarite kazandı ve hararetli tartışmaların da baş konusunu oluşturdu.
Bu eğilim sıklıkla “ilerleme asrı”, “çağdaş bilim” ve “medeniyet” gibi sloganlarla da
yakından ilişkili olarak dile getirildi. Öte yandan, tashihler ve tesislerle dolu olsa bile,
bilimsel araştırmalar hiç değilse bir kısım hadiseleri kuşatan bir izah yapmaya her zaman çalışmıştır (Ülken, 1938, s. 458). Bu bağlamda, şüphesiz modernleşme de yeni materyalist entelijansiyanın benimsediği ideolojinin ayrılmaz bir parçasıydı ve bu nedenle
de bilimsel bir gereklilik gibi sunuluyordu (Hanioğlu, 1995, s. 16). Hal böyle olunca,
Osmanlı düşünürleri arasında sanki bilim yapmanın tek yolu materyalist akımı benimsemekten geçiyormuş gibi moda bir akım belirmekte gecikmedi. Hemen tüm dünyadaki
bilim insanlarını etkileyen bu akımın Batı’daki öncülüğünü ise Kraft und Stoff (Madde ve
Kuvvet) adlı eseriyle L. Büchner, Système de la Nature (Doğanın Sistemi) adlı eseriyle
d’Holbach, L’Homme Machine (Makine İnsan)’ın yazarı Julien Offray de la Mettrie ve
The Origin of Species (Türlerin Kökeni) adlı yapıtıyla Charles Darwin gibi bilim insanları
yapıyorlardı.

Materyalist düşünürlerin hemen hepsi, zihnin maddeden bağımsız olmadığını, duygular ve düşünceler de dâhil olmak üzere her tür çıktının insan vücudundaki kimyasallarda
meydana gelen birtakım değişikliklerin sonucu olduğunu savunuyorlardı. Darwin ve Haeckel gibi bazı evrimci isimler ise, yeryüzündeki tüm türlerin kendilerine has ortak atalarının bulunduğunu ve natural selection (doğal ayıklanma) yoluyla kendilerini binlerce
yıl içinde çevre koşullarına adapte ettiklerini savunuyorlar ve bu yönüyle diğerlerinden
ayrılsalar da bu teorinin zemininden yola çıkan bilim insanları için Tanrı’nın varlığını
yadsımak daha kolay hale geliyordu. Bu türden düşüncelerin ürünü olan eserlerin Os-
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manlı entelektüel hayatına girişi de, sıklıkla Tıbbiye gibi modern ve dönemin diğer eğitim
kurumlarına nispeten daha donanımlı okullarda ders kitabı olarak okutulmaları yoluyla
olmaktaydı. Ayrıca Baha Tevfik, Ahmet Nebil, Abdullah Cevdet ve Ahmed Midhat gibi
bazı Osmanlı aydınlarınca çıkarılan çeşitli mecmualarda ve telif çevirilerde de bu tür
görüşler dillendiriliyor, tartışmaya açılıyordu. Ahmed Midhat Efendi de uzunca bir süre
bu tartışmaların içerisinde yer aldı. Ancak O’na göre Osmanlı milleti henüz mütefennin
olamadığından, daha ilim ile fen arasındaki farkı bile ayırt edemiyordu: “Biz henüz mütefennin add olunabilecek bir millet olmadığımızdan mıdır nedir şimdiye kadar ilim ile
fenn arasında fark aramamışızdır” (Midhat, 1288a, s. 26).

Midhat’ın, Dağarcık’ta yayınladığı makalelerini incelediğimizde, aslında O’nun materyalizm ya da Darwinizm akımlarından etkilenmekle birlikte daha çok bunları İslâmî
kaidelerle uzlaştırma çabasında olduğunu görürüz. Bu makaleleri ilk kez inceleyen bir
kişi, Midhat’ı materyalist ve hatta Darwinist olmakla kolayca itham edebilir. Ne var ki,
Midhat’ın Velâdet, Duvardan Bir Sadâ, İnsan ve Dünyada İnsanın Zuhûru gibi yazıları,
sistematik olarak işlenmeyen görüşlerle örülmüştür ve yazılarda daha çok bu tür fikirlerin
İslâm’la çelişmeyeceği argümanından hareket edilmektedir (Okay, 2002, s. 149). Midhat,
Draper’in History of the Conflict Between Religion and Science (Din ve Bilim Arasındaki
Çatışmanın Tarihi) adlı eserini çevirirken kitaba yaptığı ilavede de, Draper’in öne sürdüğü gibi din ile bilimin aslında çatışmadığını, aksine İslâm’da bilimsel ilerlemeye karşı
herhangi bir engel bulunmadığını açıkça belirtir (Adıvar, 1951, s. 124). Yine de, erken
dönem yazın hayatı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, Midhat’ın materyalizme ve
Darwinizm’e oldukça yakın durduğu anlaşılıyor.
Örneğin Midhat, Velâdet4 adlı makalesinde kendisinin dünyaya gelişine ilişkin yolculuğunu kısaca aktarır. Başlangıcı tesadüfe bağlayan Midhat, ilerleyen satırlarda ruhu
kısaca tarif ederek kendi ruhunu tarif eder ve yazının son kısmında da işi kısmete bağlayarak konuyu kapatır:
Ben doğmadan evvel hatta anamın rahmine girmeden ve hatta babamın
sulbünde isbât-ı vücûd itmeden, bir koyunun böbreğinde bin kadar buğday dânesinde, iki tavuk yumurtasında ve bir bardakda su içinde imişim. Eğer bunlar bi’l-ictimâ ve bi’t-tesâdüf benim babamın mi’desine
girmemiş ola idi ben dünyaya gelemeyecek idim. Bi’t-tesâdüf babamın
mi’desine girmiş de, benim dünyaya gelmekliğime sebebiyet göstermiş.
Benim henüz bir şeyden haberim yok a? Meğer dünyada eşyâ bir bir
yeni terbiye ve ikmâl ider ve bir şeyden birçok eşyâ tevlîd eyler imiş. Bir
tabaka bakır levhânın içinde bir kadeh sirke tesâdüf ider ise bakır sirkeyi
veyâhud ihtimâl ki sirke bakırı ve en doğrusu ikisi de birbirini terbiye
ider ve bir nev’î sim tevlîd eyler imiş… Bu nutfe kabarıb kabarıb, şişib
4) Velâdet, Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inde Hz. Muhammed’in doğuşunun anlatıldığı bölümdür. Bkz.
Devellioğlu, F. (1998). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lûgat (15. Baskı&yay. haz: Aydın Sami Güneyçal), Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları. s. 1145.
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şişib bir dalak hâline girdikden ve bir aralık dahi bi- aynihâ henüz içinde
pilic kemâlini bulmamış olan bir yumurtayı kırdığınız zaman zuhûr iden
yarım yamalak pilic gibi eksik, noksan bir halde kaldıkdan sonra artık
vücûdum kemâle gelmiş ve her a’zâm kendisine mahsûs olan memuriyetleri ifâya başlayınca bunların hareket-i umumiyesiyle vücûdumda
kanın cereyânı benim için rûh olmuşdur… Nasılsa kısmet bu zaman
dünyaya gelmek imiş (Midhat, 1288b, s. 49-52).
Duvardan Bir Sadâ adlı yazısında ise Midhat, bir duvarla konuşur. Duvar da, bir zamanlar Midhat gibi bir insan formunda olduğunu; uzun bir evrim sürecinden sonra duvar
haline geldiğini anlatır. Yazının ortalarına doğru duvarı konuşturduğu satırlarda, Midhat’ı
Büchner’in görüşlerine nispeten yaklaştırabilecek bir anlatım benimsenir:
…Şimdi burada keşf itmekdeyim ki dünyada hayat yalnız zâ-yi ruh olanlara mahsus değil. Her cisimde hayat var imiş. Taşda da var toprakda
da. Ben hayata ‘vücûd’ manâsı viriyorum. Bu hale göre memâta dahi
‘adem’ virmekdeyim. Hâlbuki aradım aradım ma’dûm olabilecek bir şey
bulamadım. Bir katre mâî bir zerre cism sulbü bile ma’dûm olamıyor
(Midhat, 1288c, s. 100).”
Ahmed Midhat’ın materyalizm ve kısmen panteizme varan düşüncelerine yer veren
bu yazısı, o dönem oldukça dikkat çekmiş ve Midhat materyalistlikle itham edilmişti.
Öte yandan, Midhat burada Tanrı’nın varlığına ilişkin açık bir yadsımadan ziyade, var
olan şeylerin şekil değiştirerek varlıklarına devam ettiklerini belirtmesi açısından materyalizmle karışık bir panteizme doğru yönelmektedir. Bu yazının Osmanlı basınında yer
almış olması ise Tanzimat ve sonrası dönemin düşün yapısındaki gelenekten kopuşu ve
değişimi göstermesi bakımından oldukça hayli ilginçtir.
İnsan: Dünyada İnsanın Zuhûru adlı makalesinde ise Midhat daha ziyade Darwinist
bir noktadan hareket etmektedir:
…Yalnız bugünkü değil pek çok zamandan beri insanın hayvâniyyet hususunda sâ’ir hayvanlardan hiçbir farkı olmadığı müttefik-i âliyye olub
şimdiki hâl-i terakkisi bunları hiçbir vechle hayvânatdan kurtaramamakdadır. Ancak insanlar kabil-i terakki bir hayvân olduklarına ve terakki
ise elbette en azdan ve hatta hiç yokdan başlayacağına mebnî bunların
terakkiyâtını bir nisbet-i mâ’lûmede azalta azalta bir zaman kadar gider
isek insanların terakkiden bütün bütün mahrûm ve adetâ bi-hatimden
ma’dûm oldukları bir zamana kadar varabilmek dâhilindedir. Ancak şurasını kayd idelim ki insanlar içün şu tasvîr itdiğimiz müntehâ-yı ric’ât
ve tedennî ki adetâ hiçe kadar varmakdadır. Bunların şu hâli târihde görülmekde olduğu vechle bir vakit dağlarda ve ormanlarda ve fakat yine
familyalardan ibâret cem’iyyetler içinde yaşadıkları zamanki hâlleri ol-

200 / Cem DOĞAN

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

mayub ondan daha pek çok evvelki hâlleri ki hatta bir minvâl-i muharrer ormanlarda ve mağaralarda ikâmet iden ve insan dinilen hayvanlar
bizim tasvîr itdiğimiz hayvânlara göre adetâ mütemeddin insan add olunabilirler. Bizim insanları bi-hatimden add itdiğimiz zaman o zamandır
ki insanlar sahîha-i bi-hatimden ma’dûm idi. Şimdi buna mukâbil el-hâlet-i hazihi gerek Asya ve gerek Afrika’nın bazı mahallerinde ‘orangutan’ yani nisnâs dinilir bir nev’-i hayvanlar görülüyor ki fenn-i teşrihce
insana müşâbahsı tâmesi vardır. Hatta yalnız zâviye-i vechi hâdde olsa
yani daha kapalı bulunmasile alt ve üst çenelerinin daha uzun ve çıkık
ve ellerinin daha uzun ve ayak gibi isti’mâle ve ayaklarının dahi el gibi
istihdâma istidâdı olmasından başka insandan hiçbir farkı yokdur (Midhat, 1288d, s. 110-111).
Midhat, bu bilgileri verdikten sonra bunların hepsini kabul etmek zorunda olmadığımızı belirterek terbiye ve talim sonucunda hayvanlara öğretilen şeylerin verasetle yavrularına geçmediğini belirtmektedir. Örneğin çocuğun uzun bir zaman dilimi içerisinde
yavaş yavaş anne ve babasının konuştuğu dili öğrenmesi, konuşmanın insanın doğasından gelen değil, eğitimle sonradan kazanılan bir yetenek olduğunu göstermektedir. O’nun
bütün bu bilgilerden vardığı sonuç ise insanın nisnâsdan dönüşerek dünyaya yayıldığıdır
(Doğan, 2006, s. 159).
Midhat’ın evrim teorisiyle ilgili verdiği bilgiler, makale başlıklarından da görülebileceği gibi insan-hayvan ve özellikle insan-maymun benzerliği ile hayvanların da insanlar
gibi duygulara sahip olduğu; insanlarla bazı anatomik benzerlikler gösterdiği şeklindeki
konular üzerinde yoğunlaşmıştır. O, İnsanın tamamen hayvanî bir geçmişe sahip olduğunu, zamanla gelişerek bugünkü düzeye ulaştığını, bir bebeğin hayvanlar arasında yaşaması durumunda tamamen hayvanî özellikler göstereceğini, İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur?
adlı makalesinde ele almaktadır (Doğan, 2006, s. 155-156).

Midhat’ın bu bağlamda kaleme aldığı bir diğer makalesi de Hayvanâtın Hissidir.
Buna göre O, hayvanların da aynı insanlar gibi hislere sahip olduklarını ve belirli durumlar karşısında yine belirli tavırlar geliştirdiklerini öne sürerken, yukarıda andığımız
İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur? adlı yazısında da bir çocuğun doğduğu andan itibaren bir
yere kapatılıp insanlarla hiçbir surette ilişki kurmaması halinde nasıl bir gelişim seyri
izleyeceğini tartışmaktadır:
…Ve kezâ sahih olarak rivâyet iderler ki bir mahalde bir maymuna fındık virib de tuhaf tuhaf yediğini seyrederler iken cin fikirli zâtın birisi
sûret-i mahsûsada fındığın içini çıkarır ve yerine diri bir arı vaz’ iderek
her nasıl yapdı ise belli olmayacak bir halde kapayub maymuna virir.
Maymun fındığı ağzına alub kırınca arı maymunun dilini sokar. Maymun cızırdar falan ider arası bir müddet geçdikden sonra yine fındık
virirler. Maymun fındığı eline alınca derakab sallar ve kulağına götürüb
dinler de öylece kırub yir (Midhat, 1288e, s. 287).
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Görülebileceği gibi, Midhat maymunların tecrübelerle edindikleri bilgilerini gelecekteki olaylara tatbik etme yeteneğine sahip olduklarından hareket etmektedir. O’na göre,
bu ve benzeri özellikler kimi zaman hayvanları aynı insanlar gibi davranmaya teşvik etmekte ve böylece hayvanlarla insanların ortak bir özelliği haline gelmektedir. Midhat, bu
konuyla ilgili İnsan Tenha Yaşasa Ne Olur? başlığıyla kaleme almış olduğu makalesinde
de şöyle söylemektedir:
…Mesela bir çocuk doğmuyor ki, kendisiyle beraber İngiliz lisânı getürmüş olsun. Kezâlik hiçbirisi görülmüyor ki Fransız cebletinde veyâhud
Çinli tavrında doğsun. Kendisi her şeyden ârâ olarak doğuyor ve ba’de
annesi babası kendi lisânlarını, kendi tavırlarını, kendi cebletlerini çocuklarına viriyor. Bu hâle göre hiçbir şey’e mâlik olmadığı hâlde dünyaya gelen bir çocuk, eğer hiçbir kimseden hiçbir şey görüp öğrenemez
ise hiçbir şey’e mâlik olmayacağı pek bedîhî bir sûretle istintâc idilebilir
(Midhat, 1288f, s. 324).
Tanzimat’tan sonra, bir taraftan mistik dünya anlayışından tamamıyla köklerini ayıramayan, diğer taraftan da Batıya yani bilime bağlı pozitivist görüşü benimsemeye çalışan
ve bu ikisi arasında bocalayan veya bu iki temayülü birbirine uydurmaya çalışan sanat
ve fikir akımlarını Osmanlı toplumunda gözlemlemek daima mümkündür (Dino, 1954,
s. 15). Bu düşünsel çatışmanın bir neticesi olarak, Osmanlı aydınları bilimsel düşünüşe
kapılarını aralamışlarsa da, İslâmî gelenekten tam anlamıyla kopamayışın yarattığı ruhsal
ikilemden ötürü bir tür bilimsel/felsefi kimlik buhranıyla karşılaşmak ve adeta kendileriyle yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Bunun en belirgin örneklerinden birini, Midhat’ın
değişken düşünce dünyasında gözlemlemek pekala mümkündür. Yukarıda, Midhat’ın erken dönem yazın hayatı olarak adlandırdığımız dönemde, bu yargıyı fazlasıyla doğrulayan ifadelerini kendi kaleminden okuduk. Bu dönemde, Midhat daha çok bir tür mistik
panteizm ile karışık materyalist ve Darwinist bazı fikirleri savunuyordu. Midhat’ın geç
dönem yazın hayatı olarak adlandıracağımız ikinci kısımda ise O’nun materyalizme ve
Darwinizm’e yönelik tenkitlerini ve bu konudaki değişimini zikredeceğiz.
3. İmana Gelen Feylesof: Ahmed Midhat’ın İkinci Dönemi (1877-1912)

Ahmed Midhat, erken dönem yazın hayatı olarak adlandırdığımız yıllarda nasıl
Darwinist/materyalist izler taşıyan bazı eserler vererek bu görüşlerin savunusuna giriştiyse, ikinci döneminde de bu gibi fikirleri çürütmek üzere yazılar ve eserler kaleme almıştır. Midhat, bilhassa Dağarcık’ta yazdığı ve materyalist/Darwinist kuramlardan çeşitli
elementler barındıran makaleleri nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişse de, bu tepkileri
yumuşatmak adına pragmatik davranmayı seçmiş ve Bir Mulâhaza-ı Dinîyye ile Mebde
ve Mead isimli makaleleri yazmıştır. Söz konusu makalelerde özet olarak O, tenasuh
fikrini benimsemediğini, İslâm davasından zevk aldığını, Kur’an akidesini her şeyin üstünde tuttuğunu, fikrinin Kur’an’a uymayan fenleri atmaya hazır olduğunu, Kâinat isimli
kitabının mukaddimesini bu duyguyla yazdığını, şimdiye kadar hangi fenni tatbik ettiyse
Kur’an’ı ona aykırı bulmadığını vs. söylemeye çalışmaktadır (Akgün, 1999, s. 407):
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…dikkat olunacak mevaddandır ki Kur’ân-ı Kerim’de sıhhatleri en
sonraki keşfiyât-ı fenniye ile te’yid iden bir takım ahkâm-ı fenniye olduğu halde vaktiyle keşfiyât-ı fenniyenin o derecelerde olmaması hasebile ulemâdan birçokları bunları anlayamıyarak tevcih ve te’vilinde
duçâr-ı müşkülât olmuşlardır. Ez-cümle: ‘Eş-şemsu tecrî li mustekarrin
lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm’5 âyet-i celîlesinde kürre-i şemsin kendi mihveri üzerinde döndüğü murâd buyrulduğunu Mekteb-i Rüşdiye
şâkirdânı bile anlayabilecekleri halde şemsin merkez-i âlem olduğu ve
kürre-i arzın şems etrafında ve bununla beraber kendi mihveri üzerinde döndüğü henüz keşfolunmadığı zamanlar ‘müstekar’ kelimesine ancak ‘mihver’ ma’nâsı virilmeyerek saffet- istikrâra menafi olmak üzere
‘mihrak’ ma’nâsı virilmiş ve âyet-i celîleden maksad şemsin dünya etrafında yirmi dört saat kadar bir zamanda devr eylediğini ihtardır zehâbına
varılmışdır (Midhat, 1299, s. 38).
Midhat’a göre, madde ile özelliklerinin birbirinden ayrılmasının imkânsızlığı yoktan
hiçbir şeyin yaratılmadığı, bu sebeple varlığın meydana getirilmesi için bir yaratıcıya
ihtiyaç olmadığı gibi şekillerden ibaret olan materyalizmin esasları, kendi döneminde
mevcut olan fen ilimleriyle de tamamıyla uygun düşmemekteydi. O’na göre, ezelîyet ve
ebedîyet kavramları hep bizim zihnimizin vehimlerinden ibaretti. Zihnimiz de yaratılmıştı. Allah’ın ona verdiği kuvvet derecesinde vehmetmeye muktedir olabilirdi (Akgün,
1988, s. 417-418).
Nitekim Midhat, Kürre-i Arzın Fen Nazarında Keyfiyyet-i Teşkili adlı yazısında, evrenin bir tanrı tarafından yaratıldığı fikrini yadsıyan ve durumu maddi bir takım nedensellik ilkeleriyle açıklamaya çalışan görüşten ayrıldığını açıkça ortaya koymaktadır. O’na
göre:
Hazreti Halik gün ve mekânı kürre-i arzı bir tahm-ı asâ mezrâ-yı cevb-i
nihâyeye inivirerek orada kemâlini bulmasını emr buyurdukları zaman
ki kürremizin en bidâyetini hâlidir. O zaman henüz arz ve arzın tabakâtı
mevcûd olmadığı içün kürrenin bu zamanki hâlinden bize ancak fenn-i
kimyâ mâlumat virebiliyor (Midhat, 1288g, s. 281).
Midhat bu dönemde, materyalistlerin insanın maddenin ürünü olduğunu, madde ve
kuvvetin birbirlerinden ayrılmalarının imkânsızlığını, yine madde ve kuvvetin yaratılmadığı için ölümsüz olduklarını, ruhun da bedenin akıbetine iştirak ettiğini benimsemelerini
eleştiren fikirler ileri sürmüştür. O, her şeyden önce, madde ve kuvvet veya unsurlar denilen şeyin, Allah’ın yaratma tezgâhı için ham eşya derecesinde olduklarını, her şeye gücü
yeten Allah’ın bunları istediği şekle sokarak her birisine istediği istidadı verdiğini belirtir
(Akgün, 2007, s. 19):
5) Yasîn: 38.
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Yukarıki fıkramızda beyân olunduğu üzere bir kere ma’neviyatı redd
itmişler. Artık rebûbiyyet, hâlikiyyet falan onlar nazarında masal hükmünü almış. Hâlikiyyeti, rebûbiyyeti madde ile onun havâssı menzelesine kadar indirmişler. ‘Cevher ve âraz’ diye bizim hikmet-i kadîmenin
öteden beri mevkî-i tedkike çıkdığı şey’i onlar şimdi ‘madde ve kuvvet’ diye adlarını değişdirerek güyâ yeni buldukları bir hakikat imiş gibi
pişegâh-ı tetebbu’ ve tedkike almışlar da cildler dolusu düşündükden
taşındıkdan sonra bula bula bu iki mahlûka hâlikiyyet isnâdı hükmünü
bulabilmişler. Çünkü cevherin ârazdan, ârazın cevherden tefriki kâbil
değildir diye bunların başka bir kudrete iftikârları olmadığını ve kendi
kendilerinin hâliki olduklarını ve kıdem ve bekâ bunlarda bulunduğunu
hükm idivirmişler. Binâenaleyh nakısı onların nokta-i nazarında bilecek
olursanız o ma’rifet-i nakısdan ma’rifet-i rabbe nasıl yol bulabileceksiniz ki o rabb dahi işte cevher ile ârazından ibâret çıkacakdır. Nasıl?
Belâhetin bu derecesine ‘hikmet’ dimekden hayâ idilmek lâzım gelmez
mi? (Midhat, 1308, s. 13-14).
Midhat, Draper’in History of the Conflict Between Religion and Science adlı eserini
de şerh ederek tercüme etmiştir ki bu çeviride Draper’dan ayrıldığı birçok noktayı belirtirken, ifadelerindeki açıklık okuyanı şaşırtmaktadır. Örneğin, bir çocuğun yetiştirilmesinde babasının mı yoksa çevre şartlarının mı daha etkili olduğu noktasında Draper ile
ihtilafa düşen Midhat şöyle söylemektedir:
Draper hülâsasını bu sûretle kayd eylediği mevâdın bast ve temhidine
dahi mübâşeretle diyor ki: ‘Halife Hazreti Ali dirdi ki: Benim ömr-ü
tavîlemin müddet-i cereyânında da’imâ dikkat eyledim ki insanlar pederlerine benzemekden ziyâde içinde yaşadıkları zamana benzemekdedirler’. Dâmâd-ı Muhammedînin amîkâ-i hükmü olan şu mütâlâası
tamâmile doğrudur. Zira bir adamın eşkâl-i maddiyyesi ve sûret-i çehresi her ne kadar hangi âbâ ve ecdaddan geldiğini gösterebiliyor ise de,
ahvâl-i zekâ’iyyesini bi’t-teşkil efkârının mecrâsını ta’yin eyleyen şey,
içinde yaşadığı hâl ve mahaldir. Şuracığa ilâveten diriz ki: Bizim neticei tetebbumuza göre bâb-ı medinet-i ilm olan cenâb-ı murtazâ-yı kerimullah-ı vechenin sözü Draper’in irâd eylediği sûretden daha vâsi’ ve daha
amîkdir (Midhat, 1313, s. 3-4).
Burada Midhat’ın savunduğu nokta, konumuzla doğrudan ilgili olmamakla birlikte,
ifadeler oldukça önemlidir. Zira Midhat’ın Hz. Ali’den söz ederken O’nun için bâb-ı medinet-i ilm olan cenâb-ı murtazâ-yı kerimullah-ı veche ifadesi daha önceki makalelerinde
pek de rastlanılan bir söylem değildir. Hatta Midhat’ın daha önceki yazdığı ve bizim
de yukarıda incelediğimiz yazılarında üstü kapalı bir panteizm sezilmekle beraber Allah
kelâmının dahi geçtiği pek görülmez. Oysa Midhat burada kuvvetli takvaya sahip bir kişi
gibi konuşmaktadır ki bu da Midhat’taki değişimi göstermesi bakımından önemlidir.

204 / Cem DOĞAN

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Midhat, Osmanlının ilk natüralistlerinden olan Beşir Fu’ad6 hakkında yazdığı kitabında da materyalizme yönelik eleştiriler getirir. Materyalizmin aslında Avrupa bilim insanlarınca pek de rağbet gören bir düşünce olmadığını ve buna itibar edenlerin de ayak
takımı olduğunu öne sürer:
…Filvâki Avrupa’daki materyalistlerin reddine lâyık ve o yoldaki hâlikiyyeti kabulden ise hiçbir şey’ kabul itmemek daha müstehak ise de
düşünmelidir ki Avrupa ma’arif-i cedîdesinin tevlîd eylediği hikmet
yanına materyalizmde ibâret bulunmayub bi’l-aks erbâb-ı ma’arifden
materyalizmi pek az kimseler kabul itmekde ve bunların mikdârını çoğaltanlar ise cihânın herc ü mercile külâh kapabilmeğe harıs olan ayak
takımından ibâret görülmekdedir (Midhat, 1308, s. 135).
Midhat, materyalist telakkiyi savunanlarla alay etmekten de geri durmaz. O’na göre,
materyalistlerin ileri sürdüğü gibi insanın ve diğer tüm canlıların etten, kemikten ve benzer kimyasallardan ibâret olduğu gülünç bir iddiadır:
Onların nazarında ben ne imişim biliyor musunuz? Gülmenizi daha şimdiden ihtâr ile işte haber viririm: Ben deriden ma’lul bir torba içine ya’nî
bir tulum derûnune konulmuş bir mikdar et, yağ, kemik, su falandan
ibâret imişim! Bana diyorlar ki: İster isek bunları bir de analiz idelim.
O zaman bunlar bir takım cevherlere munkalib olurlar. Azot, asid, karbonin falan gibi. Yalnız sen değil bütün nev’-i beşer böyledir. Darılma
efendim! Bütün mükevvenât ve mahlûkât böyledir. Cümlesinin hâliki
işte bu cevherdir ki onların birer de âraz-ı hâssası kuvveti vardır. Onlar
kadîmdir. Kendi hilkatleri içün başka bir hâlike muhtâc olmayub belki
bi’l-ahre her şey’i de onlar halk iderler. Gücünüze mi gitdi? Bunlara
itirâz mı ideceksiniz? Diyeceksiniz ki sizde havâs-ı hamse-i zâhir vardır.
Lems idersiniz, zevk idersiniz, görürsünüz, işitirsiniz, koklarsınız! Onlar
bunlara da cevâb viriyorlar. Bu hislere dimağın, gözün, cildin, burnun,
kulağın birer melekesidir diyorlar. ‘Meleke’ nedir? Onu ta’yin idebiliyorlar mı ya? İşte ‘meleke’ vesselâm! Gözün sûret-i teşkilinden münbais
bir kuvvet. Göz bir madde-i reviyyet dahi bir kuvvet! Hiddetiniz daha
ziyâde artıyor değil mi? Daha ileriye varub diyeceksiniz ki sizde havâsı bâtına dahi vardır. Tehsisâtınız var, aklınız var elhâsıl ruhunuz var!
Onlar sizin hiddetinize hafif hafif tebessüm-ü müstehziyâne ile diyorlar
ki: Bunlar dahi birer melekedir. Dimağın kuva-yı mütenevviası! Yoksa
ruh dinilen şey’ bile hayâlet zamanlarından kalma bir zann-ı beyhûde!
Ruh nedir? Nerededir? Vücûdunuzuu teşkil iden o masnû’-mâ-kânenin
işlemesinden ibâret bulunan ve ‘hayât’ dinilen şey’in kâffe-i melekâtile
6) Beşir Fu’ad ile ilgili kapsamlı ve yetkin bir çalışma için bkz. Okay, O. (2008). Beşir Fuad ilk türk
pozitivist ve natüralisti. İstanbul: Dergâh Yayınları.
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zâhirde tecelli’ hükmünden ibâret! O mâ-kâne bozulduğu gibi evvelbâ-evvel melekât-ı mezkûreden hiçbir şey’ kalmaz. Müteâkiben şekl ve
vücûdunuzdan da bir şey’ kalmayarak cümlesi yine anâsır-ı asliyyeye
ri’cat iderler. Ya ben? Sen kim oluyorsun? Sen zâten var mı idin ki mâkâne bozulub enkâzı da çürüdükden sonra kendini arayabilesin? (Midhat, 1308, s. 15-19).
Sonuç Yerine

Ahmed Midhat sayesinde Osmanlı okuru Batı’daki edebî tartışmalardan, bilimin gelişmelerinden, hatta Batı’daki din aleyhtarı cereyanlardan haberdar edilmiştir (Mardin,
1985: 51). O, Osmanlılığın özünü korumak, Osmanlı insanının modern hayatla kendi
hayatını bağdaştırma yollarını göstermek için uğraşmıştır. Osmanlıların, Osmanlılığını,
geleneklerini ve inançlarını kaybetmeden modernleşmesinin yollarını bulmak, halkı geleceğe hazırlamak, Midhat’ın kafasını meşgul eden en önemli sorunlardandı (Bolay, 2002:
529). Bu incelemenin sonucunda da O sofra adabından toplumsal rollere kadar birçok
alanda değişimi savunmuştu (Findley, 1999: 10). Roman, hikâye, tiyatro türünde yazdıklarının yanında çok sayıda makale de kaleme alan Ahmed Midhat, millî kültürümüz ile
Batı medeniyetinin değerleri arasında bir sentez yapılabileceğini, bu yapılmadan Batıyı
körü körüne taklit etmenin ise zararlı olacağını düşünüyordu (Yıldız, 2006: 134).

Önceleri bilimsel ve felsefi düşünceleri bakımından olduğu kadar siyasi fikirleriyle de
Genç Osmanlılar hareketine yakın duran Midhat, Namık Kemal ile geçirdiği sürgün döneminden sonra arkadaşlarına karşı cephe aldı ve Hamid rejiminin sözcüsü olmakla kalmayarak aynı zamanda başarılı bir yayıncı, editör ve yazar da oldu (Berkes, 1998: 281).
Bu noktadan sonra artık O, yazılarını İslâm dinini savunmaya ve materyalizmi çürütmeye
tahsis etti. Hatta Alaaddin’in de vurguladığı gibi, felsefi yönden Midhat’ın hayatı maddiyyun ile mücadeleyle geçti denilebilir (Alaaddin, 1927: 14). Zira O’na göre, Osmanlı
İmparatorluğu’nun milletler topluluğu içinde, devletin belkemiğini oluşturan hâkim unsur olan Türk milletinin ancak yüzde onluk bir kısmı okuma-yazma bilmekte ve yüzde
doksanı ise dünyanın gidişinden habersiz bir ömür sürmekteyken; ülkede henüz genel bir
Maarif Teşkilatı bile yokken hürriyet ve Kanun-ı Esasi davalarıyla uğraşmak onca hem
tehlikeli bir oyun hem de boşuna emel ve emek harcamak demekti. Her şeyden önce millet okumalı, dünyayı öğrenmeli, hayata faydalı bilgiler öğrenmeli, Ortaçağ karanlığından
kurtulmalı, aydınlar için çalışma hedefi bu olmalıydı (Rado, 1986: 5).

Öte yandan, O’nun düşünce dünyası oldukça kalabalık ve bir o kadar da değişkendi.
Yukarıdaki dönemlememizin de açıkça gösterdiği gibi, Midhat tam anlamıyla olmasa ve
ayakları yere basmasa da erken dönem yazılarında tabiri caiz ise Midhatça bir materyalizme meyletmiştir. Ancak Midhat ilerleyen dönemlerde bu türden görüşleri terk ederek
büsbütün İslâm’a yönelmiştir. Midhat’ın düşüncesinde gözlemlenen bu önemli değişimin
nedenlerini farklı noktalarda aramak gerekir. İlk önce ve en önemlisi, bir İslâm toplumunun içine doğmuş, bu toplumun bünyesinde yetişmiş bir birey olması hasebiyle Midhat’ın
nihaî olarak eski inanç sistemine dönüş yapması normal karşılanmalıdır. Hakikaten, Tan-
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zimat dönemi düşünce hayatı kesif bir ikileme gebeydi. Bu ikilemin başlıca nedeni, Batı
kültürünün, biliminin ve felsefesinin kimi zaman devlet eliyle açılan okullarda okuyan
öğrencilere ama çoğu zaman da marjinal entelektüeller tarafından genç beyinlere sunulmasıydı. Böyle bir arz, sunulan kaynağa yönelik belirli bir talebin oluşmasına yol açıyordu. Talebin daha fazla doyurulması için gerçekleştirilen girişimler de Tanzimat aydınlarının kafalarında doldurulması elzem bir boşluk açmakla kalmayarak ikileme yol açıyordu.
Eski ile yeni, seküler olanla uhrevî olan arasında bir tercih yapmaya itilen Osmanlı aydını
ise bu durum karşısında çoğu zaman ciddi bir zihinsel travmaya maruz kalıyordu. İşte
Midhat’ın erken dönem ile geç dönem yazılarında görülen derin çelişkinin bir nedeni bu
olmalıdır.

İkinci olarak, Midhat’ın tavrında görülen değişimin nedeni, kamuoyundan aldığı
yoğun tepkilere bağlanabilir. Midhat halka doğru yürüyen bir düşünür olduğundan ve
oldukça sade bir dille yazdığından, yazılarındaki materyalist, Darwinist ve panteist düşüncelerin okuryazar kesimce pek de beğenilmediğini söyleyebiliriz. Hal böyle olunca,
O’nun da fikirlerinde yumuşamaya ya da değişime gitmesi doğaldı. Çünkü okur sayısında
yaşanacak düşüş, Midhat’ı asıl amacı olan halka inmek ve onların düşüncelerine nüfuz
edebilmekten mahrum bırakabilirdi. Bu nedenle de, onlarla ya ortak bir inancı paylaşmalı
ya da öyle görünmeliydi.
Son olarak, Midhat’taki bu değişimin bir diğer nedeni de siyasî maksatlara dayanıyor
gibi görünmektedir. Midhat her ne kadar kendini halkı eğitmeye ve ona yol göstermeye
adamış idiyse de, bunu halkın yönetici olarak itaat ettiği ve buna ilaveten İslâm âleminin
dinî önderi olarak gayet önemli bir rol atfettiği otoriteye, yani Padişaha karşı gelerek
yapamayacağını düşünüyordu. Buna binaen, O, bizim ikinci dönem olarak adlandırdığımız dönemde kaleme aldığı yazılarda yönetime daha yakın durmuş ve onun temsil ettiği
İslâmiyet’i savunmuştur.
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7

Ahmed Midhat (1288). “Velâdet” Dağarcık, cilt: 1, sayı: 2, ss. 49-52.

7) Ahmed Midhat. (1288). Velâdet. Dağarcık, 1(2), 49-52.
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Ek.2. İnsan Tenha Büyüse Ne Olur?8

8

Ahmed Midhat (1288). “İnsan Tenha Büyüse Ne Olur?” Dağarcık, cilt: 1, sayı:
10, ss. 320-327.

8) Ahmed Midhat. (1288). İnsan Tenha Büyüse Ne Olur? Dağarcık, 1(10), 320-327.
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SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR,
GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
H.İbrahim OKATAN (*)
Öz
Metin şerhi geleneği edebiyatımızda önemli yer tutmaktadır. Anlaşılmasında zorluk bulunan  edebî eserler veya şiirler  şerh edilerek daha anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Edebî metin şerhlerinde yazar bir yandan edebî metni değişik açılardan açıklarken öte yandan  şârihin beğenisini, ilmî ve kültürel seviyesini, eleştirel bakışını ve entellektűel kapasitesini yaptığı şerhle ortaya koymuş olur. Bostan şerhinde dönemin şiir tahlili anlayışına
uygun olarak kelimeler ve ekler gramer açısından tahlil edilmiş, kelimelerin türü hakkında
bilgi verilmiş, fiil kipleri üzerinde durulmuş, cümle türleri hakkında açıklama yapılmış ve
kelimelerin anlamları üzerinde durulmuştur. Şerhedilen beyitte edebî sanatlardan biri geçiyorsa sanatın adı açıkça zikredilmiştir. Bazen kelimelerin anlamları sayılırken lügat anlamının yanında mecazî anlamda veya kinaye anlamında kullanılmış olduğu ifade edilmiştir.
Kelime tahlilleri yapıldıktan sonra beyitin cümle anlamı verilmek suretiyle beytin şerhi
tamamlanmış olur. Diğer beyitlerin şerhi ile eser tamamlanır.
Anahtar Kelimeler: Sûdî, hayatı, eserleri, Şerh-i Bostan, edebî sanatlar, gramer terimleri, şerh terimleri
Figures of Speech, Grammatical Terms and Basic Concepts Used in Sudi’s Annotated
Work of Bostan
Absract
The traditional use of annotated texts constitutes a significant place in Turkish
literature. Literary texts or poetry difficult to understand are annotated to make them easy to
comprehend. In annotated literary texts the annotator presents poets’ favours, their literary
competence, cultural awareness, critical perspective and intellectual capacity while he
analyses the text from different perspectives. In the annotated work of Bostan words and
affixes were analysed in terms of grammatical accuracy, information about the parts of
speech of the words was provided, the modality of the verbs were mentioned, typology of
the syntactic structures was exemplified and semantic meaning of the words was worked
on in line with the concept of analytical reading of poetry of the period concerned. If any
figure of speech was used in each pair of lines, it was clearly noted. Whether the word was
used in its connotative meaning or metaphorical sense was sometimes given along with its
denotative meaning while all the probable meanings were listed in order. Upon the analyses
of the words, the whole process of annotation was completed by providing the sentence
meaning. In this way, the work would be completely annotated when all the pairs of lines
were annotated.
Keywords: Sûdî’s life, works, the annotated work of Bostan, figures of speech,
grammatical terms, terms of annotation
*) Yrd. Doç. Dr., Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Fakültesi
(e-posta: sahsuvar06@hotmail.com)

218 / Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim OKATAN

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Giriş

Klasik dönem edebiyat şiir geleneğinde şerhler önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde bile divan şiiri şerhi konusunda ciddi gayretler görülmektedir. Dolasıyla şerh, tahlil,
açıklama, tenkit, haşiye gibi metin açıklama yöntemleri güncelliğini korumaktadır. Türk
edebiyatında şerh geleneği Batı’da olduğu gibi dinî metinlerin doğru anlaşılması endişesiyle, Kur’an ve ona bağlı diğer ilimler çerçevesinde doğup gelişmiştir. Şerhi yapılan
metinlerin ağırlıklı olarak dinî-tasavvufi içerikli olduğu söylemek mümkündür. Şerhin bir
yöntem hâlinde ortaya çıkmasında Kur’an-ı Kerîm’i konu alan tefsirlerin birinci derecede rolü olsa da Kur’an dışında da farklı ilim dallarında yazılmış çeşitli kitap ve makale
hacmindeki metinlerin açıklandığını/şerh edildiğini görmekteyiz. Hadis-i şerifler, fıkıh,
kelam ilmi gibi dinî metinler yanı sıra doğrudan din ile ilişkisi olmayan mantık, aruz,
felsefe, belagat, tıp gibi ilimler ile ilgili düz yazı ve manzum metinler de şerh edilmiştir
(Saraç, 2006, s. 122).

Tefsir kelimesi Kur’an’ın yorum ve izahı demektir. Araştırmacılar tefsir geleneğini
genel itibariyle rivayet ve dirayet olmak üzere ikiye ayırırlar. İlk dönemlerden itibaren
rivayet ya da nakil geleneği doğrultusunda gelişen tefsir geleneğinde, sonraki dönemlerde giderek dirayet ya da re’y ile tefsir de kendini göstermiştir (İnam, 2001, s. 87).
Edebî metni anlamak ve yorumlamak amacıyla yapılan şerhler, edebî metinde açıklamaya
gerek duyulan, anlaşılması güç şiirler hakkında bir açıklama ve anlatma çabasıdır. Şerh
kelimesinin edebiyatta kullanımı ise; bir edebî eseri, bir risaleyi veya bir kitabı kelime
kelime açıp izah ederek, içinde bulundurduğu bütün dil, anlam, sanat ve estetik özellikleri ile o eserin anlaşılmasını sağlamayı anlatır. Bu iş, edebiyat tarihimizde bir hayli
yaygın olup, bazen küçücük bir risalenin, bir kasidenin, bir gazelin sayfalar, hatta ciltler
dolusu şerh edildiğine, bazen bu şerhIerin dahi şerhlerinin yapıldığına tanık olmaktayız
(Doğan, 2002). Sûdî’nin Bostan Şerhi bu tür bir anlama ve anlatma amacıyla yazılmış bir
kitaptır. Klasik şerh geleneğinde “Önce şerh edilecek metin verilir. Ardından kelimeler
ve kavramlar çok zaman dil bilgisi ağırlıklı olarak şerhine göre uzun veya kısa bir şekilde
açıklanır. Onlarda saklı olan anlam dünyası ortaya çıkarılmaya çalışılır. Daha önce bu konuda ileri sürülmüş fikirler varsa onlar zikredilir, tercihlerde bulunulur. Telmihler dünyası
açıklanır. Sâdî, Hafız ve Mesnevi şerhleri genellikle böyledir (Kortantamer, 1994).” Şarih
seçtiği eseri açıklamak amacıyla dört hususta bilgi sunumu yapar: a. kelimeler (kökeni,
anlamı, mecazları, türetilmiş kelimeleri), b. dilbilgisi (gramer), c.imla (yazım) bilgileri,
d. metindeki yeri, bağlamı ve işlevi, c. muhteva (şerhin yapıldığı kültür dünyası, ansiklopedik bilgiler), bakımlarından açıklar, yorumlardı (Genç, 2009). Şarihin; a. Dini tasavvufi ve felsefi kaynak bilgisi, b. Tarih ve sosyal hayat hakkında bilgi birikimi, c. Bilgi ve
kültür dünyasına vukufu gibi üç alanda bilgi birikimine sahip olması gerekli görülmüştür
(Doğan, 2002).   
İskender Pala ise şerhe dair şu yolu izleyeceğini belirtmiştir: “Aradan geçen bunca
asırdan sonra klasik şiirimizi layıkıyla hissedebilmek için beyitlerin belli başlı noktalardan şerh edilmesi, “şair böyle buyurmuş”tan ziyade “Şair şu kültürle buyurmuş” manası taşıyacaktır. Böylece okuyucu, şiiri kendine özgü kültür ve hayal dünyası içinde
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yorumlayabileceği bazı ipuçları yakalamış olur”  Mana şairin içindedir. Bu sebeple biz
şairin kastettiğini sandığımız manayı anlatırken objektif olmaya özen gösterdik (Pala,
1997). Geleneksel şerh yönteminde daha çok grameri meydana getiren kelime ve kelime
gruplarının anlamları açıklanmış ve yorumlama yapılmıştır. Kelime veya ibare (cümle,
paragraf) açıklama esasına dayanmaktadır. Eserin yazarının psikolojik durumu üzerinde
asla durulmamıştır. Şarihin, metni anlama ve yorumlama faaliyeti, kendisinin kapasitesine bağlı olduğu için keyfîlikten ve öznellikten uzak değildi. Şerh eserlerinde yorumsallık
hâkim olduğu için bazen eser merkeze alınarak okura gramerden hareketle bilgi verilmiş,
kapalı olan anlam açılarak beyit veya ibarelerin anlaşılması sağlanmıştır (Genç, 2008).

Klasik edebiyat şerhlerinde bir yöntem birliği uygulandığından söz edilemez. Her şarih kendi beğenisi ve kültür birikimine göre şerhi gerçekleitirmiştir. Gerçekte her şarihin
kendine mahsus bir metodu olduğu söylenebilir (Ceylan, 2007, s. 306).

Şarih şerh işlemlerini gramer terimleri ve temel kavramları kullanarak gerçekleştiriir. Edebî bir metni ya da bir şiiri açıklama, anlama ve anlatma çabasında olan şerhte
şarihin açıklamaya gerek duyduğu yerlerde ve gerek duyduğu miktarda izahat görülür.
Şeyh Sâdi-i Şirazi’nin Farsça yazdığı Kitab-ı Bostanına Sûdî Türkçe şerh kaleme almıştır.
Sûdî Bostan şerhini yazarken kullandığı terminoloji ile ilgili çalışma şerh edebiyatının
gelişmesinin seyri ile ilgili aşamayı göstermesi bakımından önemlidir. Sûdî’nin hayatı ve
eserleri hakkında ön bilgiden sonra şerhte geçen edebî sanatlar, gramer terimleri ve temel
kavramlar örnekleriyle birlikte sunulmuştur.

Edebiyat Fakültesinin ilk dönemlerinde Ali Ekrem Bolayır ve Ömer Ferit Kam Şerh-i
Mütun dersleri vermişlerdir. Ali Nihat Tarlan “Metin Şerhine Dair” adlı makalesiyle ve
“Fuzuli Divanı Şerhi” ile sahasında örnek teşkil etmiş, hatta çığır açmıştır. Mehmet Çavuşoğlu, Harun Tolasa, Ali Alparslan, Haluk İpekten, Âmil Çelebioğlu gibi öğrencileri bu
metodü daha da sistemleştirilerek ilerletilmiştir (Çelebioğlu, 1989, s. 31). Edebiyatımızda
şerh ve tahlil konusunda yazılan eserler şunlardır.1

Atabey Kılıç, şerhlerin geçmişten günümüze henüz teorik bir zemine oturtulmadığı
üzerinde durmuştur (Kılıç, 2007). Şerh geleneğinin teorik bir zemine oturması için Bostan, Gülistan, Hafız Divanı, Yunus Emre, Niyazi Mısri ilahîleri vb. edebî eserlerin şerhlerinin ayrı ayrı incelenip tasnif edilmesi büyük resim ortaya çıkabilecektir (Güleç, 2009).
Şerh geleneğimizin teorik zemine oturtulabilmesi açısından gerekli olan araştmalardan
biri de Sûdî’nin Bostan şerhi olduğuna kuşku yoktur. Bu araştırma ile şerh geleneğinin
teorik zemine oturtulması için ihtiyaç duyulan bilgi sunulmuştur.
1) A.Nihad Tarlan Fuzûlî Divanı Şerhi (Ankara 1985), Mehmed Çavuşoğlu, Necati Bey Divanı’nın Tahlili (İstanbul 1971), Divanlar Arasında (Ankara 1981); Harun Tolasa, Ahmed Paşa’nın Şiir Dünyası
(Ankara 1973); Âmil Çelebioğlu, “Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanında Gönül” (Türk Kültürü, Mart
1978), “Fuzûlî’nin Şiirlerinde Ney” (Selçuk Ü. 2. Mevlânâ Kongresi 3-5 Mayıs 1986), “Elif Harfiyle
İlgili Bazı Edebî Hususiyetler” (İstanbul Ü. TDED, 1986); Cemâl Kurnaz, Hayâlî Bey Divanı Tahlili (Ankara 1987), Taşlıcalı Yahyâ Bey Divanı’nda Kozmik Unsurlar (Ankara 1981); Nahid Aybet,
Fuzûlî Divanı’nda Maddî Kültür (Ankara 1989); Nejat Sefercioğlu, Nev’î Divanı Tahlîli (Ankara
1990); Mustafa Tatcı, Hayretî Bey Divanı’nda Din ve Tasavvuf (Ankara 1985); Ahmet Mermer, Taşlıcalı Yahyâ Bey Divanı’nada Nebatlar (Ankara 1985); Mehmet Temizkan, Hayretî Dîvanı’nda Âşık
(Ankara 1986) gibi şerh ve tahlil eserleri görülür (Özkan 2011).  
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Sûdî şerhinde geçen gramer terimler ve temel kavramlar aşağıdaki gibidir: 1. Dil ve
usluba dair terimler. 2. Edebî eleştiriye dair terimler. 3. Edebî sanatlar. 4. Gramer terimleri ve temel kavramlar. Bu makalede Sûdî şerhinde kullanılan edebî sanatlar ve gramer
terimlerinden söz edilecek.
Sûdî΄nin Hayatı ve Eserleri
Sûdî’nin hayatı hakkında tezkirelerde, edebiyat tarihlerinde ve ansiklopedilerde herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Böyle âlim bir şahsiyetin hayatı ve eserleri hakkında yaşadığı dönemde ve daha sonraları yazılan tezkirelerde, edebiyat tarihlerinde ve ansiklopedilerde yer verilmemiş olması üzüntü verici bir durumdur.  Onun hayatı hakkında en geniş
bilgiyi Nazif M. Hoca’nın yazmış olduğu kitabında buluyoruz. Nevizade Atayi (öl. H
1044) Bosna asıllı olduğunu ve İbrahim Paşa sarayında muallimlik ettiğini anlatır, hayatı
ile ilgili başkaca herhangi bir bilgi vermez (Özcan, 1989).
Kâtip Çelebi (H1000–1067)’nin Fezleke’sinde Atayi ile aynı bilgileri aynı ifadeler
ile anlatır. Sûdî΄nin çok kısa hayatını anlatır ve 4 adet eseri olduğundan bahsetmektedir
(Kâtip Çelebi h.1286) .
Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi (H. 1131–1202). Mecelletü’n-Nisab’ta
Atayi’nin sanatkârane ifadelerini daha sade ve kısa olarak Arapça ifade eder (M. Süleyman Sa’deddin Efendi 2000). Bosnalı müelliflerden Şakir Sikiriç Prilozi adlı eserinde
Sûdî΄nin asıl adının Ahmed oluğunu Bosna’nın Foça șehrine yakın Çayniça kasabasına
bağlı Sûdiçi köyünde doğduğunu kaydeder (Hoca, 1980) Sûdî nisbet ismi onun doğum
yerini göstermektedir. Sûdî’nin Osmanlı Müellifleri’nde Foçalı olarak gösterilmesi Çayniça kasabası ve Sûdiçi köyünün Türk müelliflerince daha çok tanınmış olan Foça’ya
bağlı bulunmasının neticesidir (Mehmet Tahir, 1972). Sûdî’nin doğum tarihi bilinmemektedir, ailesi hakkında da kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Son zamanlara kadar
sadece Sûdî veya Sûdî-i Bosnevi olarak tanınmakta idi. Kaynaklar adından bahsetmez.
Sadece Atayi Zeylü’ş-Şakayık’ın metin kısmında değil fihrist kısmında adının Ahmed
olduğunu zikreder (Özcan, 1989).  
Asıl adının Ahmed olduğu Şerh-i Gülistan adlı eserinin kendi el yazısı ile yazılmış
bir nüshasındaki, 1037/1627–28 tarihinde istinsah edilmiş ve Bosna Hersek Gazi Hüsrev
Pașa Kütüphanesinde bulunan yazma, kayıttan anlaşılmaktadır. Nazif M. Hoca eserinde,
adının Ahmed olduğunun yazıldığını Hazım Şabanoviç Knijevnost muslimana BiH na
orientalnin yezicima (Biobibliografiya)’dan aktararak zikreder (Hoca, 1980, s. 12).
Tahsiline önce Foça’da başladığı ve daha sonra da Sarajevo’da sürdürdüğü tahmin
edilmektedir. Şerh-i Gülistan’da geçen,“gil-i hoș-bûy” hakkındaki; “Hazret-i Şeyhin buyurduğını biz Bosna sarayında müşahede eylemişiz ki mezkûr balçığı bir küçük fuçıya,
İstanbul’da bal fuçısı gibi, korlar ve ana gül yaprağı yolup dökerler. Ve nice zaman ol
fuçıda gül ile âmîhte gili dögerler, andan sonra pâre pâre kurudurlar ve lazım oldukça hamamda hatunlar isti’mal iderler.” ifadesinden onun bir süre Bosnasaray’da kaldığı
anlaşılmaktadır (Sûdî, 1249). Bosnalı Sokollu Mehmed Pașa (1505–1579)’nın Osmanlı
sadrazamı olması, Sûdî’nin de bunların aralarında olduğu, birçok Bosnalı gencin eğitim
görmek için İstanbul’a gelmelerine sebep olmuştur. Sûdî’nin İstanbul’da hangi medre-
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sede okuduğu ve hangi hocalardan ders aldığı hakkında bir kayıt yoktur. Sûdî tahsilini
Diyarbakır, Şam ve Bağdat gibi vilayetlerde tamamlar.

Nazif Hoca, Sûdî’nin tahsil yolculuğu esnasında muhtemelen Erzurum’dan geçtiğini,
onun Hafız şerhinde geçen “nergisîn kabâ” ifadesini açıklarken kullandığı ifadelerden
anlaşıldığını söyler (Hoca, 1980, s. 13). Yine tahsili esnasında Şam’da Molla Ahmed Kazvinî ile görüşür. Sûdî onun hakkında şöyle der: Kanuni Sultan Süleyman Şam’da ona
yüz akçe emekli maaşı (oturak) bağlamıştı. Mevlânâ Câmî’nin kız kardeşinin oğlu Molla
Mehmed Emin ile tahsil esnasında Şam’da görüştüğünü kaydeder (Kaya, 2008).

Şam’dan sonra Bağdat’a gider. Orada da eğitim hayatına devam eder. Burada bazı
büyük tüccarlarla sohbet eder. Bunların arasında ilim ve marifet sahibi kimseler de vardır.
Sûdî yeri geldikçe bunlara Gülistan, Bostan ve Hafız Divanı’ndaki müşkül yerleri sorar.
Bir kere bu tüccarlardan “çeșmâr” kelimesinin anlamını sorar ve aldığı cevabı kaydeder,
daha sonraları aynı soruyu Muslihu’d-dîn Lârî’ye de sorar, onun da aynı Acem tüccarları
gibi cevap verdiğini belirtir.
“Taóãìlüm zamÀnında BaàdÀd’a düşüp AècÀm’uñ baèøı ekÀbir tÀciriyle muãÀóabet iderdük ve aralarında èilim ve maèrifet Àreste ve pìrÀste
kimseler var idi. Bu taúdìrle gÀhì GülistÀn’dan ve BÿstÀn’dan ve DivÀn-ı ÓÀfıô’dan şübhemüz olan yirleri bunlardan süéÀl iderdük. Bir
kere meõkÿr çeşmÀrı bunlardan istifsÀr eyledük. Didiler ki nevÀhì-éi
HemadÀn’da bir ùaà vardur ki bir cÀnibinde dìvÀr gibi bir yaluñ úaya
vardur. Ki yüksekligi úırú arşun ve uzunlıàı iki. Ol deñli var. Ve ol úayanuñ depesine ùoruàına yaúìn yirinde bir vÀfir ãu çıúup aşaàa dökülür.
Ol ùaàa çeşmÀr ve ol ãuya Àb-ı çeşmÀr dirler didiler. Bir úaç yıldan soñra
DiyÀr-ı Bekr’de Ámid şehrinde Mesèÿdiye Medresesinde Daniş-mend
eylediler. Ve ol zamÀnda fuøalÀ-yı AècÀmdan Muãlióu’d-dìn-i LÀrì nÀm
bir fÀøıl tavaùùun eylemişdi. AóibbÀnÀ meclis-i şerìfiyle müşerref olup
meõkÿr kitÀblarda vaúiè olan şübühÀtı anlara arø iderdük. Bir aña çeşmÀrı süéÀl eyledüm. HemÀn tüccÀruñ taúrìrì gibi beyÀn eyledi ve didi ki
bunuñ aãlı çeşme-Àrdur ki vaãf-ı terkìbìdür. Arìden’den ki muòaffefdür.
Áverìden’den soñra àalebe-éi istièmÀlla hÀ-yı resmìéi terk idüp çeşmÀr
didiler didi (Sûdî, 1871).
Şerh-i Gülistan’da Bağdat halkının Sa’dî-i Şirâzî zamanında fasih Arapça ve Farsça
konuştuğunu söyler ve kendi zamanındaki Bağdatlıları ise bu iki dili de bilmeyen “bir bölük cehele” olarak tavsif etmektedir (Sûdî, H. 1249). Bu kayıt ve diğer eserlerinde geçen
kayıtlardan Sûdî’nin tahsil için Bağdat’ta kaç yıl kaldığı anlaşılmamaktadır.
Sûdî’nin Seyahatleri
Sûdî tahsil hayatını tamamladıktan sonra Diyarbakır’daki Mesudiye medresesine dânişmend (doçent) olarak vazife verildiği Şerh-i Bostan’daki ifadelerden anlaşılmaktadır
(Sûdî, 1871, s. 482). Diyarbakır’daki görevi esnasında Muslihuddin Lari de Diyarbakır’da
bulunmaktadır. Sûdî mezkûr âlimin meclisine katılır ve Bostan, Gülistan ve Hafız
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Divanı’ndaki müşkül yerleri kendisine sorar (Sûdî, 1871, s. 261). Onun Diyarbakır’da ne
kadar kaldığı hakkında da eserlerinde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Daha sonra
Mısır’a gittiği Bostan Şerh’inde geçen bir ibareden anlaşılır (Sûdî, 1871, s. 261). Sûdî’nin
hacca gidip gitmediği konusu tam anlaşılamamaktadır.
Sûdî bu seyahatlerden sonra tekrar İstanbul’a döner. Sûdî İstanbul’da bulunan devrinin meşhur âlimlerinden muhtelif ilim sahalarında vermiş oldukları derslere iştirak etmek
suretiyle faydalanmıştır. Sûdî İstanbul’da devrinin ünlü âlimi, hace-i sultani ve şeyhülislam sıfatı ile Osmanlı sarayında bilim, yönetim ve siyaset sahasında söz sahibi olan
Tacü’t-Tevarih müellifi Hoca Sadeddin (öl.1008/1599) ile tanışmıştır (Hoca, 1980, s. 5).
Sûdî tahsilini tamamladıktan sonra II. Sultan Selim΄in saltanatının başlangıcında
Sûdî’nin hemşehrisi olan Sokullu Mehmed Paşa (öl. 1579)’nın sadarette bulunduğu sırada At Meydanı’nda, bugünkü Sultan Ahmet civarında bulunan İbrahim Paşa Sarayı’ndaki
has oğlanlara (gılman-ı hassa) hoca olarak tayin edilir (Özcan, 1989, s. 332; M. Süleyman
Sa’deddin Efendi, 2000, s. 262; Hoca, 1980, s.15).
Pakalın, Sûdî’nin görev yaptığı gılman-ı hassa hakkında şu bilgileri verir:
Padişahların hususi köleleri hakkında kullanılan bir tabirdir. Bunlara ilk
zamanlarda iç oğlanları, daha sonra iç ağaları da denilirdi. Gılman-ı Enderun tabiri de bu makamda kullanılırdı. Bunlar Enderun-ı Hümayun denilen ve sarayın Babu’s-saade’den içeri bulunan kısmında hizmet ederler,
derece ve hizmet itibarıyla başka başka odalarda dururlardı. Bu odalar
büyük ve küçük odalar, doğancı koğuşu, seferli odası, kiler odası, hazine
odası adını taşırlardı. Bunlar hizmetten başka tahsil de görürlerdi. İçlerinden kabiliyet gösterenler derece derece yükselirler, mühim mevkiler işgal
ederlerdi (Pakalın, 1993).
Kaya, Hafız Divanı şerhinde geçen bazı ifadeleri Sûdî’nin “gılman-ı hassa’da” görev
yaptığının göstergesi olarak vermiştir:
Sincap toprak renginde bir hayvandır, bu hayvanın kürküne de sincap
derler. Acem şahları kışın bu kürkü giyerler. Duacınız Sûdî bu kıssayı
hamselerde ve bazın kasidelerde gördüğümden padişahın hususi haremine hizmet edenlerden padişah kışın samur, veşk veya diğer kürklerden giyer mi diye sordum, yok diye cevap verdiler (Kaya, 2008).
“Nergisîn kabâ” hakkında bilgi verirken şöyle söyler: Bizim gördüğümüz kaftanın
kuşağının uçları has oda oğlanlarının mendilleri gibi saf altınla işlenmiş idi. Sûdî onların
kıyafetleriyle ilgili müşahedelerini söylemektedir. Sûdî’nin hocalık vazifesinin ne kadar
sürdüğü belli değildir. Kaynaklarda sadece onun az bir emekli maaşıyla vazifesinden
uzaklaştırıldığı kaydı vardır (Kaya, 2008).
Gÿyì bi-reft HÀfızez-yÀd-ı ŞÀh Mansÿr
YÀ Rab be-yÀdeş Àver dervìş perverìden
Tercüme: Dedin veya dersin ki Hafız, Şah Mansur’un hatırından çıktı, yani padişah
kendisini unuttu. Bu mısranın anlamını verdikten sonra ikinci mısraın anlamına geçmeden
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kendi târizini belirterek şöyle der: “Sultan Murad (lll. Murad) Sûdî-i dua-gûyını unutdığı
gibi.” Daha sonra beytin ikinci mısraın anlamını söyler: Ya Rab, derviş terbiye eylemeyi, yani yoksulları araştırıp sormayı padişahın hatırına getir (Kaya, 2008). Belki de bu
vazifesinden uzaklaştırılması, hemşehrisi Sokullu Mehmed Paşa’nın ölümü üzerine vuku
bulmuştur. O bundan sonra ölümüne kadar inzivaya çekilmiş, ilim, tedris ve eserlerini
yazmakla meşgul olmuştur. Bu tarz şikâyetin ifade edildiği beytin şerhinde şunları söyler:
Sezedem çu ebr-i behmen ki derìn çemen bi-gurìm
Tarab-ÀşiyÀn-ı bülbül bi-niger ki zÀà dÀred
Tercüme: Behmen ayı bulutu gibi dünya çemenine ağlasam gerek, çünkü bir
bak hele, bülbülün sevinç ve neşe yuvasına şimdi karga ve kuzgun yerleşmiş, yani bilginler ve erdemlilerin yerini şimdi cahiller, şerefli ve yüce olanların yerini ise alçaklar ve
sefiller istila etti. Dönemini kötülemeyi ihmal etmeyerek “Şimdiki zamanımızda olduàı
gibi” der. Son cümlesi ise bir duadır: “Allah hayırlar vire (Kaya, 2008).”
Sûdî’nin Bekâr Yaşaması
Sûdî Hafız Divanı şerhini yazıncaya kadar evlenmemiştir. Şerh-i Divan-ı Hafız’ı ömrünün sonuna doğru yazdığına bakılırsa ömür boyu hiç evlenmediğini söylemek mümkündür.
Ger revì pÀk u mücerred çu MesìhÀ be-felek
Ez çerÀà-ı tu be-hÿrşìd resed sad pertev
Tercüme: Eğer Hazret-i İsa gibi dünya kirlerinden pak ve temiz ve nefsanî arzulardan
soyutlanmış olarak feleğe çıkarsan güneşe senden yüz ışık erişir, yani güneş aydınlatırsın.
İsa, Mesîhâ veya Mesîh zikr edilse bunlarla beraber tecerrüd kelimesi zikredilir dedikten
sonra şu ifadeleri kullanır: “Zira Hazret-i èİsa tamam-ı èömründe teéehhül eylememişdir,
Sûdî-i duèa-gûy gibi, belki èömri tecerrüdle geçmişdir. (Kaya, 2008).”
Vefatı
“Sûdî’nin ölüm tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Kâtip Çelebi Fezleke’de (Katip Çelebi, 1286), Atâyî Zeylü΄ş-Şakâyık’ta (Özcan, 1989), Müstakimzâde Mecelletü’nNisab’da (Müstakimzâde, 2000) ölüm tarihini 1000/1592–3 olarak kaydeder. Matbu şerhi Gülistan’ın ön sayfasında konulan hayatı hakkındaki bilgilerde “1005 senesi hududında
intikal-i dar-ı beka itmişdi” kaydı vardır (Sûdî, 1249, s. 1). Mehmet Tahir ölümü hakkında
şu bilgiyi verir: “H. 1005’de İstanbul’da vefat ederek Aksaray’da Yusuf Paşa Camii avlusuna defnolunmuştur (Mehmed Tahir, 1972).”
Gülistan şerhinin sonunda telif tarihi olarak Ġad (=1004) (Sûdî, 1249); Bostan şerhinin
sonunda ise Ġav (=1006) (Sûdî, 1871) ifadesiyle tarih düşürüldüğüne bakılırsa yukarıdaki bilgilerin doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Şerh-i Gülistan’daki manzume şöyledir:
Şu dem kim şerhe hÀtif didi temmet
Ġad idi sorar iseñ sÀl-i hìcret
Safer mâhınıñ üçünciydi rûzı
Ki tekmìlini MevlÀ kıldı rÿzì (Sûdî 1249)
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3 Safer 1004 miladi olarak 8 Ekim 1595’e tekabül etmektedir. Şerh-i BostÀn’da şöyle
denilir:
Şu dem kim Àhir oldı şerh-i BostÀn
Bi-èavni HÀlik-ı HannÀn u MennÀn
Meh-i şevvÀlüñ ikinciydi rÿzı
Dahi èìd-i sıyÀmuñ ey sühan-dÀn
Ġav idi hem sene ol demde ey yâr
Dahi evvel bahÀr u vakt-i seyrÀn (Sûdî, 1871).
Sûdî΄nin Bostan şerhini 2 Şevval1006/8Mayıs1598 tarihinde tamamladığına bakılırsa onun en erken bu yılda veya bundan birkaç yıl sonra öldüğü anlaşılmaktadır. Şerh-i
Divan-ı Hafız 1007 yılında tamamlandığına göre bu tarihten önceki tarihlerin Sûdî’nin
ölüm tarihi olması mükün değildir (Diriöz 1980). Bu bilgi doğru olmasa gerektir. Çünkü
Şerh-i Divan-ı Hafız’ın 1004 yılında tamamlandığını Sûdî aynı eserin sonundaki manzumede belirtmektedir. İstanbul Aksaray’da Yusuf Paşa Camii haziresinde bulunduğundan
bahsedilen mezar taşı, yolun genişletilmesi esnasında ortadan kaldırıldığından bulunamamıştır.
Eserleri
Atayi (öl. 1044)’nin Hadayıku’l-hakayık fî-Tekmileti’ş-Şakayık adlı eserinde Mesnevi şerhi, Kafiye ve Şafiye Tercümeleri olmak üzere Sûdî’nin 3 eseri olduğu zikredilir
(Özcan, 1989). Kâtip Çelebi (1000–1067) Fezleke’de bunlara Şerh-i Divan-ı Hafız’ı ilave
ederek eser sayısını 4’e çıkarır (Kâtip Çelebi, 1286). Müstakimzâde Süleyman Sadeddin
Efendi (1131–1202) Mecelletü’n-Nisab’da Atayi’nin zikrettiği eserleri tekrarlar (Müstakimzâde, 2000).
Mesnevî Şerhi hiçbir kütüphanede bulunamamıştır. Matbu Şerh-i Gülistan’ın ilk sayfasında “İş bu Gülistan şerhinden başka Mesnevi-i şerîf, Divan-ı Hafız ve Bostan’ı şerh
idüp Kâfiye ve Şâfiye’ye tercümeleri vardır.” denilir (Sûdî, 1249).
Sûdî’nin eserlerinin sayısı araştırmalar arttıkça çoğalmaktadır. Sûdî hakkında en
kapsamlı araştırmayı yapan Nazif M. Hoca toplam 14 eserinden bahseder ve Bosna
Salnamesi’nde Sûdî’nin başka eserlerinin olduğunun belirtildiğini, fakat bunların adlarının verilmediğini yazar (Hoca, 1980).
Milli Kütüphane’nin mkutup.gov.tr adresinde bulunan Türkiye Yazmaları Toplu
kataloğu’nda Sûdî΄nin toplam 25 adet eseri olduğu görülür. Bu bilgilerin doğruluğu tartışmalıdır. Sûdî’ye nisbet edilen divan müellifin Şerh-i Divan-ı Hafız adlı şerhidir.
1. Şerh-i Divan-ı Hafız
2. Şerh-i Gülistan
3. Şerh-i Bostân
4. Terceme-i Gülistân
5. Hikâye-i Edhem
6. Muammeyât
7. Muhtasar-i Şerh-i Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî

SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR,
GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

225

8. Müntehab-ı Şerh-i Bostan
9. Mu’ribu’l-kâfiye
10. Şerh-i Kava’idu’l-İ’rab
11. Risâle fî-Beyâni Kavâ’id-i Çu ve Çun
12. Şerhu Mukaddemeti’l-Cezeriyye
13. Şerhu’l-Kâfiye (Tercemetü’l-Kâfiye)
11. Risâle fî-Beyâni Kavâ’id-i Çu ve Çun
14. Şerhu’ş-Şâfiye
12. Şerhu Mukaddemeti’l-Cezeriyye
15. Şerhu’l-Kâfiye
Terceme-i Şâfiye
13.
(Tercemetü’l-Kâfiye)
16.
Kâmilü’t-Ta’bîr
14. Terceme-i
Şerhu’ş-Şâfiye
17. Terceme-i
Risale-i Sûdî:
(Gülistan’ın bir beytinin tercümesi)
15.
Şâfiye
18. Terceme-i Müntehab-ı
Gülistan
16.
Kâmilü’t-Ta’bîr
17.
bir beytinin
19. Risale-i Sûdî: (Gülistan’ın
(Hafız’ın Matla’-ı
Divanıtercümesi)
Gazelinin Beyt-i Sanisinin şerhi)
18.
Müntehab-ı
20. Terceme-i
Şerh-i Gazel-i
Hafız Gülistan
19.
Sûdî: (Hafız’ın
21. Risale-i
Şerh-i Lügat-i
Şâhidî Matla’-ı Divanı Gazelinin Beyt-i Sanisinin şerhi)
20. Şerh-i Gazel-i Hafız
22. Şerh-i Mesnevî
21. Şerh-i Lügat-i Şâhidî
23. Tercüme-i Takrirat ala Hutbeti Feridü’d-din
22. Şerh-i Mesnevî
24. Tercüme-i
Ed-Dav’ Tercümesi
23.
Takrirat ala Hutbeti Feridü’d-din
25.
Hâşiye èalâ
şerhi Hidâyeti’l-Hikme
24. Ed-Dav’
Tercümesi
25.
Hâşiye
èalâ şerhi
Hidâyeti’l-Hikme
Sûdî’nin
hayatı
ve eserlerini
verdikten sonra Bostan şerhinde geçen edebî sanatlar ve
hayatı
ve eserlerini
verdikten
Bostan şerhinde geçen edebî sanatlar ve
şerhSûdî’nin
tekniğinde
kullandığı
terimlerden
söz sonra
edilebilir.
şerh tekniğinde kullandığı terimlerden söz edilebilir.
Sûdî şerhini oluştururken şu konularda terimler kullandığı görülür. 1. Dil ve üsluba
Sûdî şerhini oluştururken şu konularda terimler kullandığı görülür. 1. Dil ve üsluba
dair terimler. 2. Edebî eleştiriye dair terimler. 3. Edebî sanatlara dair terimler. 4. Gramer
dair terimler. 2. Edebî eleştiriye dair terimler. 3. Edebî sanatlara dair terimler. 4. Gramer
terimleri ve temel kavramlar. Bu makalede Bostan şerhinde geçen edebî sanatlar ve graterimleri ve temel kavramlar. Bu makalede Bostan şerhinde geçen edebî sanatlar ve
mer terimleri ve temel kavramlar hakkında bilgi sunulacaktır.
gramer terimleri ve temel kavramlar hakkında bilgi sunulacaktır.
Sûdî Şerhinde Geçen Edebî Sanatlar
Sûdî şerhinde geçen edebî sanatları yalnız isimleriyle zikreder fakat edebî sanatın
tanımı ve kullanımıyla beyte nasıl bir anlam kattığı hususunda açıklama yapmaz.
óaşv-i melìó: Söz arasında ikinci bir kelime veya cümle ile ikinci derecede bir mana
ifade etmek. “(Zihì dìn ü dÀniş zihì èadl ü dÀd/ Zihì mülk ü devlet ki pÀyende bÀd) Zihì
bunda taósìn ve taèaccüb maènÀsınadur ki pÀyende bÀd ehl-i èilm-i bedìè ıãùılÀhında
óaşv-i melìh dirler. (s. 83)”
ìhÀm: Çok anlamlı kelimelerden en uzak anlamı bilerek kullanma. 4 defa
tekrarlanıyor.
(ÇünÀn sÀye güsterd-i ber-èÀlemì/ Ki ZÀlì niyendìşed ez-Rüstemì)SÀye gölge, ber
óarf-i ãıla, èÀlimì yÀ óarf-i tenkìr-i vaódet diyen ve bir muøÀf taķdìr iden münkir vaøè
eylemişler. Ki óarf-i rÀbıù-ı sıfat. ZÀl ķarıya ve ķocaya dirler. İştiraķ ùarìķiyle
meõkÿrdur. AmmÀ bunda ìhÀm ùarìķiyle vaķìèdür. ZìrÀ ki Rüstem’üñ babasına ZÀl dirler
(s. 70).
iltifÀt: 1.Bir konu anlatılırken hemen uyanıveren bir coşku ile cümlelerin kiplerini
değiştirerek, sözü konu dışına çıkmadan başka birine veya başka bir şeye yönelerek
seslenmek.
(Eger òışm gìred be-ker-dÀr-ı zişt/ Çü bÀz Àmedì mÀcerÀ der-nüvişt )

ìhÀm: Çok anlamlı kelimelerden en uzak anlamı bilerek kullanma. 4 defa
tekrarlanıyor.
(ÇünÀn sÀye güsterd-i ber-èÀlemì/ Ki ZÀlì niyendìşed ez-Rüstemì)SÀye gölge, ber
óarf-i ãıla, èÀlimì yÀ óarf-i tenkìr-i vaódet diyen ve bir muøÀf taķdìr iden münkir vaøè
eylemişler. Ki óarf-i rÀbıù-ı sıfat. ZÀl ķarıya ve ķocaya dirler. İştiraķ ùarìķiyle
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meõkÿrdur. AmmÀ bunda ìhÀm ùarìķiyle vaķìèdür. ZìrÀ ki Rüstem’üñ babasına ZÀl dirler
(s. 70).
iltifÀt: 1.Bir konu anlatılırken hemen uyanıveren bir coşku ile cümlelerin kiplerini
değiştirerek, sözü konu dışına çıkmadan başka birine veya başka bir şeye yönelerek
seslenmek.
(Eger òışm gìred be-ker-dÀr-ı zişt/ Çü bÀz Àmedì mÀcerÀ der-nüvişt )
Eger Òÿda ķuluñ çirkin èamel ve nÀ-meşrÿè fièlinden ötürü àaêap
ùutup hışm iderse sezÀ-vÀr èuķÿbet eylerse çünki eyledigüñ çirkin
èamel-i nÀ-maèkÿl fièl içün pişmÀn olup tevbe istiàfÀr eyleyesin.
Defter-i aèmÀlüñde yazılan günahlar ki ķalem-i èafv çeküp maóv-ı
òaùÀyÀ eyler. MıãrÀè-ı åÀnìde “çü bÀz Àmedì” èibÀrÀtını “be-dergÀh-ı
ÒudÀ” èibÀrÀtıyla ķayd eyleyen maķãÿd maènÀdan rücÿè eylemiş. Ve
be-ker-dÀr èibÀrÀtında “bÀ” yirine “zÀ” yazan cemìè nüsóalara muòÀlif
yazdıàından àayrı maènÀ-yı muòaããalı yoúdur. Maèlÿm ola ki beyitde
àÀéibden muòÀùaba iltifÀt sanèatı rièÀyet olmışdur. Pes sanèat-ı iltifÀtı
bilmeyüp mıãrÀ-i åÀnìnüñ maènÀsını “çünki ol bende girü geldi” diyen
maènÀ-yı beyti leõõet-i kelÀmı hiç añlamamış (s. 9.)
2. alçak gönüllülük ifadesi veya muhatabı yüceltmek maksadıyla söylenen nazik ve
saygı dolu cümleler.
(Ki ùabè-ı nikÿ-nÀmì-endìş dÀşt/ Ser-i èacz der-pÀy-ı dervìş dÀşt) Ki
óarf-i rÀbt-ı ãıfat, ùabè-ı nikÿ-nÀm-endìş vasf-ı terkìbìdür ki üç lafıôdan
mürekkeb-dür. Ve yÀ óarf-i maãdardur. DÀşt taķdìrì dÀştenì idi, yÀ-yı
óikÀye ile øarÿret-i vezni-çün terk olındı. Ser-i èacz lÀmiyyedür,
mecÀzen. Der óarf-i ôarf, pÀ-yı dervìş lÀmiyye-dür. (Maóãÿl-i Beyit):
Ol nÀóiyenüñ pÀdişÀhı bir ulu kimse idi. Eyi adlılıķ fikirli ùabèı var idi.
Yaèni adım eylik ile añulsun diyü saèy iderdi ve ùabèı eyilikle meşhÿr
olmaàla mÀéil idi. Bu cihetden èacz ü niyÀz başını dervìş faķìrüñ
ayaàına ùutardı. Yaèni dervişÀne iltiyÀm ve iltifÀt iderdi. ÓÀãılı bu
pÀdişÀh èÀlemde eylik ile dÀsitÀn olayın diyü fikir iderdi. Ánıñiçün
fuķarÀ ayaàına başın ķordı. Yaèni bunlar èizzet ve óürmet iderdi ki
cihÀnda nÀmını luùf ve keremle meşhÿr eyleyeler (s.129).
istièÀre (ùarìúiyle): İstiare yoluyla kelime kullanmak. 2 defa tekrarlanıyor.
(Ebÿ Bekr SaèdÀnki dest-i nevÀl/ Ne-hed himmeteş der-dehÀn-ı suéÀl)
Ebÿ Bekr Saèd taúdìrì Ebÿ Bekir ibn-i Saèddur. Ki óarf-i rabıù-u ãıfat,
dest-i nevÀl lÀmiyyedür. Ne-hed’üñ muúaddem mefèÿl-i ãarìóidür.
Himmet fÀèili ve øamìr Ebÿ Bekr’den kinÀyetdür. Der óarf-i ãıla,
dehÀn-ı suéÀl lÀmiyyedür, mecÀzen. Dest-i nevÀl ve dehÀn-ı suéÀl
istièÀre ùarìúiyle meõkÿrdur. ZìrÀ óaúìúatde nevÀl’üñ yaèni èaùÀnuñ
desti ve süéÀl ve ùalebüñ dehÀnı olmaz (s. 460).
istifhÀm-ı inúÀrì: Cevap bekleme amacı gütmeden duyguyu ve anlamı
kuvvetlendirmek için sözü soru biçiminde yöneltmeye denir. “(Ne-dÀnì ki çün rÀh-ı berdem be-dÿst/ Her Àn kes ki pìş Àmedem goftem ÿst) Ne-dÀnì fièl-i muøÀriè-i müfred-i
muòÀùab istifhÀm-ı inkÀrì maènÀsına veyÀ taúrìrì (s. 472). “
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istifhÀm-ı inúÀrì: Cevap bekleme amacı gütmeden duyguyu ve anlamı
kuvvetlendirmek için sözü soru biçiminde yöneltmeye denir. “(Ne-dÀnì ki çün rÀh-ı berdem be-dÿst/ Her Àn kes ki pìş Àmedem goftem ÿst) Ne-dÀnì fièl-i muøÀriè-i müfred-i
muòÀùab istifhÀm-ı inkÀrì maènÀsına veyÀ taúrìrì (s. 472). “
kinÀye: Mecaz ve teşbihle birlikte beyanın üç esasından biri olup gerçeği mecaz
kinÀye: Mecaz ve teşbihle birlikte beyanın üç esasından biri olup gerçeği mecaz
yoluyla dolaylı olarak anlatma. 59 defa tekrarlanıyor.
yoluyla dolaylı olarak anlatma. 59 defa tekrarlanıyor.
(Ne-dìdem kesì ser-girÀn ez-şarÀb/ Meger hem òarÀbÀt dìdem òarÀb)
(Ne-dìdem kesì ser-girÀn ez-şarÀb/ Meger hem òarÀbÀt dìdem òarÀb)
Kesì ne-dìdem’üñ mefèÿlidür. YÀ óarf-i vaódet, ser-girÀn kÀf-i
Kesì ne-dìdem’üñ mefèÿlidür. YÀ óarf-i vaódet, ser-girÀn kÀf-i
èAcem’üñ kesriyle vaãf-ı terkìbì, aàır başlı dimekdür. Ser-òïş’dan
èAcem’üñ kesriyle vaãf-ı terkìbì, aàır başlı dimekdür. Ser-òïş’dan
kinÀyetdür. Meger (132) edÀt-ı istiånÀ, òarÀbÀt istièmÀl-i èAcem’de
kinÀyetdür. Meger (132) edÀt-ı istiånÀ, òarÀbÀt istièmÀl-i èAcem’de
meyòaneye dirler (s. 131).
meyòaneye dirler (s. 131).
leff ü neşr: Bir söz veya beytin ilk bölümünde en az iki şeyi söyleyip sonra onlardan
leff ü neşr: Bir söz veya beytin ilk bölümünde en az iki şeyi söyleyip sonra onlardan
her biriyle ilgili benzerlik ve karşılıkları kullanma sanatıdır. 5 defa tekrarlanıyor.
her biriyle ilgili benzerlik ve karşılıkları kullanma sanatıdır. 5 defa tekrarlanıyor.
“Egerçi bì-dest ü pÀ ve zÿrenddür, fe-teéemmel. Zÿr mÿra nisbetdür. Beyit leff ü neşr
“Egerçi bì-dest ü pÀ ve zÿrenddür, fe-teéemmel. Zÿr mÿra nisbetdür. Beyit leff ü neşr
ùarìķiyle vÀķièdür (s. 26).”
ùarìķiyle vÀķièdür (s. 26).”
leff ü neşr-i müretteb: Birinci ile ikinci sözcüklerin aynı sıra içinde söylenmesi ile
leff ü neşr-i müretteb: Birinci ile ikinci sözcüklerin aynı sıra içinde söylenmesi ile
oluşur. Birinci dizede verilen sözcüklerin karşılıkları sırasıyla verilir. “(Ez-Àn ķaùre-i
oluşur. Birinci dizede verilen sözcüklerin karşılıkları sırasıyla verilir. “(Ez-Àn ķaùre-i
lüélüé-i lÀlÀ koned/ Ve’zìn-i ãÿretì be-serv-bÀlÀ koned) Ez-Àn-ı ķaùre leff ü neşr-i
lüélüé-i lÀlÀ koned/ Ve’zìn-i ãÿretì be-serv-bÀlÀ koned) Ez-Àn-ı ķaùre leff ü neşr-i
müretteb ùarìķiyle beyt-i sÀbıķ MıãrÀè-ı evvelinde olan ķaùreye işÀretdür (s. 25).”
müretteb ùarìķiyle beyt-i sÀbıķ MıãrÀè-ı evvelinde olan ķaùreye işÀretdür (s. 25).”
leff ü neşr-i àayr-i müretteb: Birinci ile ikinci sözcüklerin çapraz veya karışık
leff ü neşr-i àayr-i müretteb: Birinci ile ikinci sözcüklerin çapraz veya karışık
söylenmesi ile yapılır.
söylenmesi ile yapılır.
(Peres-tÀr emìreş heme çìz ü kes/ Benì Ádem ü mürà u mÿr u meges)
(Peres-tÀr emìreş heme çìz ü kes/ Benì Ádem ü mürà u mÿr u meges)
Peres-tÀr aãlında vaãf-ı terkìbìdür, perestle Àr’dan ki muòaffefdür.
Peres-tÀr aãlında vaãf-ı terkìbìdür, perestle Àr’dan ki muòaffefdür.
Áverden’den perest isimdür. Perestìden’den ùapmaķ maènÀsına ve Àr,
Áverden’den perest isimdür. Perestìden’den ùapmaķ maènÀsına ve Àr,
Àrende’den muraòòam ism-i fÀèildür. ReftÀr ve dìdÀr gibi. Soñra
Àrende’den muraòòam ism-i fÀèildür. ReftÀr ve dìdÀr gibi. Soñra
òizmetķÀr cinsine isim ķılındı. ReftÀr yüriyişe ve dìdÀr yüze isim
òizmetķÀr cinsine isim ķılındı. ReftÀr yüriyişe ve dìdÀr yüze isim
ķılındı. Yaèni gibi, bunuñ gibi mürekkebÀta terkìb-i òafiyy dirler.
ķılındı. Yaèni gibi, bunuñ gibi mürekkebÀta terkìb-i òafiyy dirler.
Niteki sÀbıķan beyÀn olındı idi. Emr-i maèrÿfdur. Buyruķ maènÀsına,
Niteki sÀbıķan beyÀn olındı idi. Emr-i maèrÿfdur. Buyruķ maènÀsına,
peres-tÀr’uñ emre iøÀfeti ism-i fÀèilüñ mefèÿlüne iøÀfeti kabìlündendür.
peres-tÀr’uñ emre iøÀfeti ism-i fÀèilüñ mefèÿlüne iøÀfeti kabìlündendür.
Şın ÒudÀ’ya racièdür. Heme edÀt-ı teékiêdür. Küllün ve cemìèun gibi
Şın ÒudÀ’ya racièdür. Heme edÀt-ı teékiêdür. Küllün ve cemìèun gibi
èArabì’de. Bu dilde nihÀyeti ekåer müéaòòir gelür. Bundaki gibi. Çìz
èArabì’de. Bu dilde nihÀyeti ekåer müéaòòir gelür. Bundaki gibi. Çìz
cìm-i èAcem’üñ kesriyle nesne dimekdür. Ve kes kimse maènÀsınadur
cìm-i èAcem’üñ kesriyle nesne dimekdür. Ve kes kimse maènÀsınadur
ki bunda benì-Ádem addur. MıãrÀè-ı åanì MıãrÀè-ı evveli mebnìdür.
ki bunda benì-Ádem addur. MıãrÀè-ı åanì MıãrÀè-ı evveli mebnìdür.
Leff ü neşr-i àayr-i müretteb ùarìķiyle, fe-tedebber (s. 14).
Leff ü neşr-i àayr-i müretteb ùarìķiyle, fe-tedebber (s. 14).
leùÀfet: Söyleyişte ince duygular yaratma, sözdeki tatlılık ve güzellik.
leùÀfet: Söyleyişte ince duygular yaratma, sözdeki tatlılık ve güzellik.
(Ber uu mend
mend dÀreş
dÀreş dıraòt-ı
beraómet-i sefìd)
sefìd)
(Ber
dıraòt-ı ümìd/
ümìd/ Sereş
Sereş sebz
sebz uu rÿyeş
rÿyeş beraómet-i
(Ber
u mend
mend ber
dÀreş
dıraòt-ı
ümìd/yemiş
Sereşdimekdür,
sebz u rÿyeş
beraómet-i
sefìd)
Ber
u
bÀ’nuñ
fetóiyle
mìve
maènÀsına.
Ve
Ber u mend ber bÀ’nuñ fetóiyle yemiş dimekdür, mìve maènÀsına. Ve
Ber
u mendziyÀde
ber bÀ’nuñ
fetóiyle
yemişmìm’üñ
dimekdür,
mìveedÀt-ı
maènÀsına.
Ve
o
nisbetde
olmışdur.
Ve
mend
fetóiyle
nisbetdür,
o nisbetde ziyÀde olmışdur. Ve mend mìm’üñ fetóiyle edÀt-ı
o nisbetde ziyÀde olmışdur. Ve mend mìm’üñ fetóiyle edÀt-ı
nisbetdür, -li maènÀsına, yemişli dimekdür. “Mend vaãfiyyet ifÀde
nisbetdür, -li maènÀsına, yemişli dimekdür. “Mend vaãfiyyet ifÀde
ider diyen” muãamaòa eylemişdür. DÀreş øamìr maènÀda ümìde
ider diyen” muãamaòa eylemişdür. DÀreş øamìr maènÀda ümìde
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-li maènÀsına, yemişli dimekdür. “Mend vaãfiyyet ifÀde ider diyen”
muãamaòa eylemişdür. DÀreş øamìr maènÀda ümìde muķayyeddür.
Dıraòt-ı
ü-mìd beyÀniyyedür.
bunuñ gibi yirlerde
ùarÀvet
veyirlerde
leùÀfetmuķayyeddür.
Dıraòt-ı ü-mìdSer
beyÀniyyedür.
Ser bunuñ
gibi
den
èibÀretdür.
Sefìd,
sepìd
fÀ
ile
ve
bÀ
ile
luàatdür.
BeyÀø
maènÀsına
ùarÀvet ve leùÀfetden èibÀretdür. Sefìd, sepìd fÀ ile ve bÀ ile
(s.
84). BeyÀø maènÀsına (s. 84).
luàatdür.
leõõet: Dil zevki.
(Laùìf-i kerem-güster kÀr-sÀz / Ki dÀrÀy-ı òalķest vü dÀnÀ-yı rÀz) Laùìf
luàatda mülÀyim maènÀsınadur. AmmÀ bunda kerìm maènÀsınadur.
Kerem-güstere iøÀfeti beyaniyyedür. Kerem-güster vaåf-ı terkìbìdür.
Güsterìden’den güstereden’den degül, baèøılar ôann eyledügi gibi.
Döşemek dimekdür. KÀr-sÀz da vaãf-ı terkìbìdür, sÀzìden’den,
saòten’den degül. İş düzici yaèni herkesüñ maãlaóatın yetürici
dimekdür. Bu mıãrÀèda iki vÀv-ı èÀùıfe kitÀbet eyleyen dimÀàında
FÀrisì leõõeti yoàimiş (s. 15).
maúÀl: Söyleme, söyleyiş.
(Ki aàleb-i der-ìn şìve dÀred maúÀl/ Ne der-çeşm ü zülf ü be-nÀgÿş u
óÀl) Ki óarf-i taèlìl, aàleb ekåer dimekdür. Der-ìn şìve bu şìve de yaèni
pend ve maèrifet ve óikmet şìvesinde yaèni fitende, maúÀl maãdar-ı
mìmìdür. Úavil maènÀsına. (Maóãÿl-i Beyit): Saèdì’nüñ pendini
èizzetle işit. ZìrÀ ekåer kelimÀtı ve makÀlÀtı pend ùarìúindedür. Çeşm ü
zülf ve be nÀ gÿş yaèni èiõÀrda ve ruósÀrda ve óÀlde degül. ZìrÀ bunlar
mecÀzen iútiøÀ ider. Tarìú-ı ÒudÀ mecÀzen getürmez. ÓÀãılı óüsniyÀt
sözi söylemez óaúÀyıú ve deúÀyıú sözi söyler (s. 388).
maúÀm: 1.Sözün yeri ve zamanı, söylenme sebebi ve şartları ile birlikte konusunu da
içeren belağat prensibi.
(Óadìå-i dürüst Àòir ez-MuãùafÀst/ Ki baòşÀyiş-i òayr defè-i belÀst)
Óadìå-i dürsüt beyÀniyyedür. Baèøı nüsòada “óadìåì” vÀkièdür. YÀ-yı
vaódetle dürüst dal’uñ ve rÀ’nuñ øammeleriyle ãaóìó maènÀsınadur.
Áòir edÀt-ı teékìd. Ki óarf-i beyÀn, baòşÀyiş ism-i maãdardur.
Baòşìden’den baòşìş dimekdür. Òayr’a iøafeti maãdaruñ mefèÿlinedür.
Baèøı nüsòada “òayr” yirine “òalú” vÀkièdür. Defè bi-maènÀ dÀfièdür.
Ve belÀ’ya iøÀfeti ism-i fÀèilüñ mefèÿlinedür. (Maóãÿl-i Beyit):
Óaøret-i Óabìbu’l-lÀh’dan óadìå-i ãaóìó var ki baòşìş ve òayr eylemek
belÀyı defè ider. Yaèni òayrÀt ve ãadaúÀt sebeb-i defè-i beliyyÀtdur. Bu
óadìå-i şerìfüñ òuãÿãında söz çoúdur. LÀkin bu maúÀm maóall-i istìfÀsı
deàüldür (s. 490).
2. Anlam veya fonksiyonca bir asıl veya bağlı morfemin eşiti, dengi, aynı .

Baòşìden’den baòşìş dimekdür. Òayr’a iøafeti maãdaruñ mefèÿlinedür.
Baèøı nüsòada “òayr” yirine “òalú” vÀkièdür. Defè bi-maènÀ dÀfièdür.
Ve belÀ’ya iøÀfeti ism-i fÀèilüñ mefèÿlinedür. (Maóãÿl-i Beyit):
Óaøret-i Óabìbu’l-lÀh’dan óadìå-i ãaóìó var ki baòşìş ve òayr eylemek
belÀyı defè ider. Yaèni òayrÀt ve ãadaúÀt sebeb-i defè-i beliyyÀtdur. Bu
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2. Anlam veya fonksiyonca bir asıl veya bağlı morfemin eşiti, dengi, aynı .
(Ne-bìnì ki bÀ-hem Àyend-i mÿr/ Ze-şìrÀn cengì ber-Àrend-i şÿr) Nebìnì fièl-i nefy-i muøÀriè-i müfred-i muòÀùab istifhÀmı mutaøammın. Ki
óarf-i beyÀn, çü óar-f-i taèlìl. BÀ-hem Àyened cemè olalar. Mÿr úarınca
cins-i mÿr ad ola. VeyÀ müfred maúÀmında cemè vÀúiè olur ki Àyend
fièline fÀèil olmaàa úÀbil ola, fe-teéemmel (s. 221).
3. Tarz, usul. “(Ki Àòir ne-dÀrem bÀ-esb-i tu kÀr/ RevÀ Türk dest ez-òar-ı men bidÀr) Baèżı nüsòada böyle vÀúièdür. Pes ki bunda bÀng’i beyÀn ider. Beyt-i åÀnì bu
beyitde maúÀm-ı taèlìlde olur. Áòir bunuñ gibi yirlerde teékìd ifâde ider (s. 298).
maúãÿd: Kasdedilen anlam.
Tedbìr ve tedÀrikle Rüstem-i ZÀl gibi bahÀdır er bende girür ki
İsfendiyÀr-ı rÿyin-ten anuñ kemendinden òalÀã buldı. Yaèni Rüstem
böyle zorlı ve úuvvetli pehlivÀn iken tedbìrle şikÀr olur. Degül ki
àayrıları maúãÿd pend ve èibretdür. ÒÀricde bunuñ gibinüñ vuúÿèı
olmaú lÀzım degül (s. 238).
maènÀ: Anlam.
(Nikÿ- yem ze-ceng-i be-dÀndìş ters/ Ki der-óÀlet-i ãuló ez-ÿ bìş ters)
Ceng-i be-dÀndìş lÀmiyyedür, düşmenüñ cengi dimekdür. Ters fièl-i
emr-i müfred-i muòÀùab úorú dimekdür yaèni òavf eyle. Ki óarf-i ıżrÀb,
óÀlet-i ãuló lÀmiyyedür. Ez-ÿ żamìr be-dÀndìş’e rÀcièdür. Bìş ziyÀde
maènÀsınadur. (Maóãÿl-i Beyit): Óażret-i Şeyò òiùÀb-ı èÀm ùarìúiyle
buyurur ben saña dimezüm ki düşmenüñ cenginden òavf eyle. ZìrÀ bu
maènÀ bedìhiyÀtdandur. Tenbìhe iótiyÀcı yoúdur ki herkes düşmenden
òavf ider, beher óÀl. Belki dirüm ki düşmenle muãÀlaóa óÀlinde andan
ziyÀde òavf eyle. CÀéizdür ki dostlıú yüzinden saña mekr-i óìle eyleye
ki defèine mÀlik olmayasın (s. 356).
maènÀ-yı ıãùılÀhì: Terim anlamı.
(TüvÀn der-belÀàat be-SaóbÀn resìd/ Ne der-künh-i bì-çün-i SübóÀn
resìd) TüvÀn tÀ’nuñ øÀmmıyla bunuñ gibi yirlerde isümdür. İmkÀn
maènÀsına. Yaèni mümkin dimek (31) olur. BelÀğÀt bÀ’nuñ fetóiyle
luàatda irişmekdür. AmmÀ maènÀ-yı ıãùılÀhìsinde vuķufı èilm-i meèÀnì
kitÀblarını görmege mevķÿfdur, feãÀòat gibi. äaòbÀn sin’üñ fetóiyle
saóÀbeden bir äÀèir-i mÀhirüñ ismidür ki feãÀóÀt ve belÀàatla èÀlemde
meåel olmışdur. Resìd iki mıãrÀèda bile maãdar maènÀsınadur. ZìrÀ
tüvÀn ibÀretinde muêÀraèat maènÀsına melóÿôdur. Ve ķÀéide-i
muķarraredür ki mÀøìè, muøÀriè fièline muķÀrin olsa maãdariyet
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maènÀsını müfiddür. Faòfaô. Künh-i bì-çün lÀmiyyedür. Bì edat-ı
selbdür. Ve çün cìm-i èAcem’üñ øÀmmı vÀv-ı aãliyye ile keyf
maènÀsınadur. Bì-çün keyfsüz dimekdür. SaóbÀn’e iøÀfeti lÀmiyyedür
(s. 31).
maènÀ-yı istimrÀr: Süreklilik anlamı.
(Ķızıl arslan ķalèa-éi sıòòat dÀşt/ Ki gerden bÀlÿned ber-mì-ferÀşt)
SÀbıķan “çeh-i óÀcet ki ne kesì ÀsumÀn” beyti beyÀnında Ķızıl Aslanla
ÔÀhìr ķıããası beyÀn olmışdur. TekrÀra iótiyÀc yoķdur. Ķalèa-éi sıóóat
iøÀfet-i beyÀniyye, sıóóat muókem dimekdür. Ki óarf-i rÀbıù-ı ãıfat.
Gerden kÀf-ı èAcem’ün ve dal’uñ fetói ve sükÿn-ı rÀ ile boyun
dimekdür ki èArab cìd dir cìm’üñ kesriyle. BÀlÿned bÀ maènÀ-yı
istièlÀyı mutaøammındur. Elÿned hemze’nüñ ve vÀv’uñ fetóalarıyla ve
bÀķìsinüñ sükÿnıyla HemedÀn’a ķarìb bir daàuñ ismidür. èİlm-i mesÀóanuñ baèøı resÀéilinde yazar ki dünya ùaàlarında andan yüksek ùaà
yoķdur diyü bir bÀnuñ mutaøammın oldıàı maènÀ-yı istièlÀyı teékìd
ider. Mì-firÀşet fÀ’nuñ fetói ve kesriyle aãlında fièl-i hikÀyet-i óÀl-i
mÀøìdür. AmmÀ bunda maènÀ-yı istimrÀr murÀddur, yüceldür
dimekdür (s. 280).
maènÀ-yı müstaúìm: Kesin anlam.
Farø ideyin ki düşmişlerden, düşkinlerden degülsin. Yaèni ahvÀlüñ bir
vechile muntôamdur bir vechile perìşÀn ve mütelÀşi degülsin. AmmÀ
çünki düşmiş ve sürçmiş görürsin niçün ùurursın yaèni yapışup
úaldurmaú gereksin. ÓÀãılı meróamet idüp elin alup Ànı ayaú üzere
úaldur yaèni fuúarÀ ve øuèafÀya meróamet idüp her óÀllereyle
muúayyed ol. MıãrÀè-ı åÀnìde “ìsti” yirine “nìstì” yazup nÿnla
maènÀsını “çün dümiş göresin niçün toúat atmazsın yaèni durmazsın”
diyen úatı yaramaz yirde ùurmış. Ve “ìstì” yirine “bìstì” yazan bÀyla
maènÀ-yı müstaúìmden pest derce ırÀú düşmiş (s. 224).
maènÀ-yı sebebiyyet: Sebep ifadesi.
(Bi-sÿzendem-i her şebì Àteşeş/ Seóer zinde kerdem be-bÿ-yi òuşeş)
Bi-sÿzend fièl-i muøÀriè-i müfred-i àÀéib sÿzÀnìden’den ki elif ve nÿn
edÀt-ı taèdiyedür. Mim-i mütekellim øamìr-i munfaãıl beni yaúar her
şey. YÀ óarf-i vaódet, Àteşeş øamìr gene cÀnÀn’a rÀcièdür. Seóer yaèni
vaút-i seóer. Kerdem kÀf-ı èAcem’ün fetóiyle fièl-i muøÀriè-i
mütekellim-i vaóde şevem maènÀsına. YÀ óarf-i muãÀóabet sebebiyyeti
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mutaøammın, bÿ-yi òuş beyÀniyye ve øamìr gene sÀbıú gibidür (s.
536).
maènÀ-yı şarù: Şart ifadesi.
(Teéemmel der-Àyine-éi dil koni/ äafÀyì be-tedrìc óÀãıl koni)
Teéemmel tefèìl bÀbından maãdardur, tefekkür maènÀsına. AmmÀ
bunda naôÀr maènÀsınadur. Der óarf-i ãıla bÀ maènÀsına. Áyine-éi dil
beyÀniyyedür. Teéemmel konì’nüñ mefèÿl-i ãarìòidür. Ve der-Àyine-éi
dil àayr-i ãarìóidür. CÀéizdür ki bu mıãrÀ maènÀ-yı şarùı mutaôammın
ola (s. 34).
maènÀ-yı vaãfiyye: Niteleme ifadesi.
(Ber u mend dÀreş dıraòt-ı ümìd/ Sereş sebz u rÿyeş beraómet-i sefìd)
Ber u mend ber bÀ’nuñ fetóiyle yemiş dimekdür, mìve maènÀsına. Ve o
nisbetde ziyÀde olmışdur. Ve mend mìm’üñ fetóiyle edÀt-ı nisbetdür, li maènÀsına, yemişli dimekdür. “Mend vaãfiyyet ifÀde ider” diyen
muãamaòa eylemişdür. DÀreş øamìr maènÀda ümìde muķayyeddür.
Dıraòt-ı ümìd beyÀniyyedür. Ser bunuñ gibi yirlerde ùarÀvet ve
leùÀfetden èibÀretdür. Sefìd, sepìd fÀ ile ve bÀ ile luàatdür. BeyÀø
maènÀsına (s. 84).
maènÀ-yı ôarfiyye: Zarf ifadesi.
(TurÀ sehm-gìn-rÿy pindÀştened/ Be-germÀbe der-zişt bi-nekkÀştened)
Sehm sin’üñ fetóiyle ķorķıdur, òavf maènÀsına. Maèlÿm ola ki sÀbıķÀn
beyÀn eyledük ki bir kelimenüñ Àòirinde mìm olsa añÀ bÀ-yı nisbì êÀòil
olsa mÀķablinde bir kÀf-ı èAcemì ziyÀde eylemek muùùarıdadur. áamgìn, nem-gìn, sehm-gìn gibi, faófaô. Sehm-gìn-rÿy vaãf-ı terkìbìdür.
Úorķunc yüzli maènÀsına. PindÀştened bÀ-yı èAcem’üñ kesriyle fièl-i
mÀøì-i cemè-i àÀéibdür. Ôann eylediler maènÀsına. BÀ óarf-i ôarf,
germÀbe óamÀm, ılıcadur. DerbÀn’uñ delÀlet eylediài maènÀ-yı
ôarfiyyeti teéķid ider. BÀ óarf-i teékìd nÿn’a muķÀranetle sÀkin okınur.
Øarÿret-i vezniçün. Bi-nakkÀştened fièl-i mÀøì-i cemè-i àÀéibdür.
Yazdılar ve naķş eylediler dimekdür. (s. 155).
maèrÿf: Herkesçe bilinen anlamı.
(Be-ümmìd-i bìşì nidÀd u ne-òÿrd/ Òıred-mend dÀned ki nÀ-òÿb kerd)
BÀ óarf-i muãÀóabet, ümmìd-i bìşì lÀmiyyedür. Ve yÀ óarf-i maãdar,
ziyÀdelik ümìdiyle dimekdür. NidÀd ve ne-òÿred fièl-i nefi-yi mÀøì-i
müfred-i-i àÀéib ãìàalarıdur. VÀv òarf-i resmì òÀ-i Rÿm øammeyle
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oúınur. (Maóãÿl-i Beyit): ZiyÀdelik ümìdiyle yaèni malum ziyÀde
olmaķ ümìdiyle ne kimseye iósÀn eyledi ve ne kendi yidi. Niteki
òaãìãlerüñ èÀdetidür, èÀķıl bilür. Bu òuãÿãda çirkìn iş eyledi. ÓÀãılı
imsÀk-ı èuyÿbdan oldıàın herkesüñ maèlÿmı ve maèrÿfıdur (s. 245).
maømÿn: Zımnî anlam.
Óaøret-i Şeyò gene aãıl ķıããaya şürÿè idüp buyurur çünki meõkÿr
pÀdişÀhuñ rÿz-i èömri şeb-i mevte ķarìb oldı. Yaèni çünki mevti
muķarrer oldı işitdüm yaèni anda óÀøır olanlardan veyÀ kendüm
işitdüm ki ùuùaàı altında yabca yabca söylerdi yaèni fisildiyle
söylelerdi. Söyledüài gelecek iki beytüñ maømÿnıdur (s. 278).
meèÀnì: Söz ve cümle konularını ve sözün anlamına uygunluğunu inceleyen belağat
bilimlerinden biri.
(TüvÀn der-belÀàat be-SaóbÀn resìd/ Ne der-künh-i bì-çün-i SübóÀn
resìd) TüvÀn tÀ’nuñ øÀmmıyla bunuñ gibi yirlerde isümdür. İmkÀn
maènÀsına. Yaèni mümkin dimek (31) olur. BelÀğÀt bÀ’nuñ fetóiyle
luàatda irişmekdür. AmmÀ maènÀ-yı ıãùılÀhìsinde vuķÿfı èilm-i meèÀnì
kitablarını görmege mevķÿfdur, feãÀòat gibi (s. 31).
meèÀnì kitÀbları: Belagatın meani bahsine dair kitaplar.
(TüvÀn der-belÀàat be-SaóbÀn resìd/ Ne der-künh-i bì-çün-i SübóÀn
resìd ) TüvÀn tÀ’nuñ øÀmmıyla bunuñ gibi yirlerde isümdür. İmkÀn
maènÀsına. Yaèni mümkin dimek (31) olur. BelÀğÀt bÀ’nuñ fetóiyle
luàatda irişmekdür. AmmÀ maènÀ-yı ıãùılÀhìsinde vuķÿfı èilm-i meèÀnì
kitÀblarını görmege mevķÿfdur, feãÀòat gibi. äaòbÀn sin’üñ fetóiyle
saóÀbeden bir äÀèir-i mÀhirüñ ismidür ki feãÀóÀt ve belÀàatla èÀlemde
meåel olmışdur. Resìd iki mıãrÀèda bile maãdar maènÀsınadur. ZìrÀ
tüvÀn ibÀretinde muêÀraèat maènÀsına melóÿôdur. Ve ķÀéide-i muķarraredür ki mÀøìè, muøÀriè fièline muķÀrin olsa maãdariyet maènÀsını
müfiddür. Faòfaô. Künh-i bì-çün lÀmiyyedür. Bì edat-ı selbdür. Ve çün
cìm-i èAcem’üñ øÀmmı vÀv-ı aãliyye ile keyf maè-nÀsınadur. Bì-çün
keyfsüz dimekdür. SaóbÀn’e iøÀfeti lÀmiyyedür (s. 31).
mecÀz: Arada bir karine-i mania bulunmak şartıyla bir sözün gerçek manası dışında
kalan bir manaya delaletine denir. 165 defa tekrar ediyor.
(Furÿ mÀndem ez-şükr-i çendìn-i kerem/ HemÀn bih ki dest-i duèÀ
güsterem) Furÿ mÀndem fièl-i mÀøì mütekellim-i vaódedür. èÁciz
ķaldum dimekdür. Şükr-i çündìn-i kerem maãdaruñ mefèÿline
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iøÀfetidür. Çündìñ yoķdur dimekdür. Dest-i duèÀ lÀmiyyedür, mecÀzen
(s. 74).
mecÀz-ı mürsel: Benzetme amacı olmaksızın bir sözün, başka bir sözün yerine
kullanılmasına mecaz-ı mürsel denir.
(Ve zìn sÿ peder rÿy ber-ÀsitÀn/ Ki yÀ Rab be-seccÀde-éi rÀsitÀn) Sÿ
cÀnib maènÀsınadur. AsitÀn yaèni Àstañ-ı ÒÿdÀ. Baèøı nüsòada ÀsitÀn
yirine ÀsumÀn (296) vaķièdür. Ki óarf-i beyÀn, be-seccÀde bÀ óarf-i
ķasem seccÀde-éi rÀstÀn lÀmiyyedür. MurÀd èibÀdet ve rÀstÀndur.
Yaèni ehlü’l-lÀh èibÀdeti. MecÀz-ı mürsel ùarìķiyle, baèøı nüsòada sercÀ-éi rÀstÀn vaèkièdür. Tarìķ-i müstaķìm murÀddur (s. 296).
mecÀzen: Mecaz yoluyla. “(Şeh ez-mestì-éi àaflet Àmed be-hÿ˘ş/ Bi-gÿşeş furÿ goft
feraò serÿş) Şeh yaèni ôalim pÀdişÀh, mestì-éi àaflet lÀmiyyedür, mecÀzen. Be-hÿ˘ş bÀ
óarf-i ãıladur. Be-gÿ-şeş taúdìrì ‘gÿyÀ ki be-gÿşeş.’ Furÿ edÀt-ı teékìd, feraò mübÀrek
maènÀsına (s. 311).”
mefhÿm: Bir ibareden çıkarılan gizli anlam. (SeyÀhÀn ber-endend keştì çü dÿd/ Ki
Àn nÀòdÀnÀ-ÒudÀ-ters bÿd) SeyÀhÀn elif ve nÿn edÀt-ı cemèdür. Bu èibÀretden mefhÿm
budur ki geminüñ òademesi seyyÀh zenginler ola (s. 564).”
merhÿn beyit: Bağlı beyit.
(ZebÀn-Àverì k’enderìn emn ü dÀd/ SipÀset ne-gÿyed zebÀneş me-bÀd)
ZebÀn-Àver vaãf-ı terkìbìdür. Faãìò şÀèir ve belìà dimekdür. Ve yÀ óarfi vaódet, k’enderìn aãlında ki ender ìn idi. Vaãılla hÀ-éi resmì ve hemze
sÀķıt oldı. Ki óarf-i rÀbıù-ı ãıfat. Enderìn ender ile ìn’den mürekkebdür.
Ender fetó-i hemze ile edÀt-ı ôarfdur, der gibi. Ve ìn ism-i işÀretdür,
emn ü dÀd’e müşÀrün ileyh mıãrÀè-ı åanìde merhÿndur (s. 73).
murÀd: Sözün söylenmek istenen anlamı. “(Heme taót u mülkì peõìred zevÀl/ Be-cüz
mülk-i fermÀnde-i õü’l-celÀl) FermÀn-deh dehìden’den buyruķ virici maènÀsına ki
bunda murÀd ÒudÀdur (s. 277).”
mübÀlaàÀ: Bir vasfın şiddet ve zaaf bakımından imkanı güç veya muhal derece ile
ifade edilmesidir. 6 defa tekrar ediyor. “(Pesendì ki şehr-i bi-sÿzed be-nÀr/ Egerçi
sarÀyet buved der-kenar) Pesendì fièl-i muøÀriè-i müfred-i muòÀùabdur. LÀyıķ görür
misün dimekdür. Ki óarf-i beyÀn, şehrì yÀ óarf-i vaódet bunda bir şehir buyurur yaèni
ôÀhirÀ mübÀlaàÀ ùÀrìķiyledür (s. 231).”
muèÀòaõe: Tenkid. “Giriftì kÀf-ı èAcem’üñ ve rÀ’nuñ ve tÀ’nuñ kesriyle ve sükÿn-ı
fÀ ile fièl-i mÀøì-i müfred-i mÿòÀùÀb ùonduñ yaèni muèÀòaõe eyledüñ dimekdür. Beãulóaş bÀ sÀbıķ gibidür. Ve yÀ óarf-i ãıla. Øamìr-i àÀéib de sÀbıķ gibidür (s. 273).”
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mürÀèat-i naôìr: "Müraat-ı nazir" adıyla da bilinen tenasüp, anlamca birbiriyle ilgili
sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır.
Bu çevlegde yaèni ÒudÀ’nuñ õÀt ve ãıfatını óaķìķat ü kemÀlini fehm ü
idrÀk eylemekde nice bir èakl ü fikr keştìsi batdı yaèni bu deryÀ-yı bìpÀyÀna àÀrķ oldı ki andan bir taóta kenarda ôÀhir olmadı. Óaãılı bir
eåer ve netìce ôuhÿra gelmedi. Yaèni anuñ õÀt ve ãıfatında niçe èÀlim
ve fÀøıl ve sÀlik kÀmil èaķl ü fikir ãarf eyledi. èÁķıbet netìce virmeyüp
èaczlerini iètirÀf eylediler. Maèlÿm ola ki bu beyit mürÀt-i naôìr
sanèatını müştemildür (s. 29).
mürÀdif: Yakın anlamlı söz.
(ÒudÀ-vend-i baòşende-éi dest-gìr/ Kerìm-i óaùÀ-baòş-i pÿzeş pezìr)
ÒudÀ-vend evvelkiden bedel’ü-lèayn ùarìķiyle bedeldür. Ve ÒudÀ
maènÀsınadur. MÀ baèdine iżÀfet-i beyÀniyyedür. Baòşende ism-i
faèildür, baòşìden’den esirgemek yaèni teraóóum eylemek maènÀsına
ki mürÀdifi baòşendendür (s. 4).
münÀsib: Anlama uygunluk.
(ÇünÀn pehn òÀºn-ı kerem güstered / Ki sìmurà-ı der-ķÀf ķısmet òÿred)
ÇünÀn aãlında çün Àn idi. Çün edat-ı teşbìh ve Àn ism-i işÀretdür,
baèìde, terkìble çünden. VÀv-ı resmì ve Àn’dan hemze sÀķıù oldı. Pehn
bÀ-i èAcem’üñ fetóiyle sükÿn-ı hÀ ile yaããıdur, eñli de dirler. ÒÀºn-ı
kerem beyÀniyye, güstered kÀf’-ı èAcem’üñ øammı ve sin’üñ sükÿnı ve
ùÀ ve rÀ’nuñ fetóalarıyla fièl-i muøÀriè-i müfred-i àÀéib döşer
dimekdür, èArabca yüferriş dirler. Ki óarf-i beyÀn, sìmurà bir maèrÿf
úuşdur. èArabca èanúÀ dirler. Bunda tafãìli münÀsib degül ammÀ
inşea’l-lÀhü teèÀlÀ aşaàada maóalli geldüginde beyÀn olına (s. 13).
naôm: Nazım. Naôm: “(Dil be-dest-i Àver ki óacc-ı ekberest/ Ez-hezÀrÀn Kaèbe yek
dil bihterest) (Kaèbe bünyÀd-ı Òalìl ez-rest/ Dil naôar-gÀh-ı celìl ekberst) Bu naôma
rübÀèì diyen uzun şièirden èaceb bì-behre imiş (s. 403).”
nidÀ: Seslenme.
(Püser-rÀ hemì goft k’Ày şÀd-behr/ Òaret-rÀ me-ber-bÀ-medÀdÀn beşehr) K’Ày aãlında ki ey idi. Ki óarf-i rÀbıù maķÿl-i ķavldür. Ve ey
kesr-i hemze ile óarf-i nidÀ. Ve şÀd- behr vaãf-ı terkìbì. MünÀdì şÀdbehr vÀfir naãìbli dimekdür. ÓÀãılı nìk-baòt maènÀsınadur (s. 292).”
redif: Beyit sonlarında kelimeye dahil olmayan tekrar yapıları.

SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR,
GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

235

(Naôar kerd pÿşìde der-kÀr-ı merd/ Òalel dìd der-rÀy-ı hüş-yÀr merd)
Der óarf-i ãıladur bÀ maèñÀsna. KÀr-ı merd lÀmiyyedür. RÀy-ı hüşyÀr
da böyledür. Merd muøaf olmasa nitekim baèøılaruñ reéyi böyledür.
LÀkin ķÀfiye-i muèayyeb olur. ZìrÀ bir mıãrÀè evvelde ķÀr-ı merd
muøÀfdur. Pes bunda hüşyÀr merde muøÀf olınca redif mevcÿd olup
ķÀfiye olmamaķ lÀzım gelür (s.137).
reddü’l-èacz al’e-ã-ãadr: Daha önce söylediğini reddetme sanatı.
(Tebeh kerded Àn memleket èan ķarìb/ K’ezÿ òÀùır-Àzürde gerded
àarìb) Tebeh tebÀhden muòaffefdür, fÀsid maèñasınadur. Kerded fi-l-i
muøÀriè-i müfred-i àÀéibdür. Kerdìden’den ãayrÿret maènÀsına yaèni
olmaķ. Küştenden deàüldür. èAn ķarìb yaķîn dimekdür. K’ezÿ ki òarf-i
rÀbıù-ı ãıfat ve zÀ-yi müfred ez’den muòaffefdür. Ki óarf-i ibtidÀ ve
vÀv-i müfred-i ÿ’ dan muòaffefdür. Ki øamìr-i àÀéibdür. Aãlında ki ez
ÿ idi. Meõkÿr taòfìfler øarÿret-i vezniçündür. Øamìr-i àÀéib memlekete
rÀcièdür. ÒÀùır-Àzürede vaãf-ı terkìbìdür. Rencìde-òÀùır dimekdür.
Meksÿrü’l-ķalb maènÀsına. Gerded gene sÀbıķ gibidür lafôda,
maènÀda. Reddü’l-èacz al’e-ããadr ùarìķiyle õikr olmış (s.111).
revì: Redif harflerinden.
(MerÀ çün Òalìl Àteşì der-dilest/ Ki pindÀrì ìn şuèle ber-men gülest)
MerÀ benüm dimekdür. Çün edÀt-ı teşbìh, Òalìl yaèni İbrÀhìm
Peyàamber Àteşi. YÀ óarf-i vaódet-i nevèiyye. Dil bunda yürek
maènÀsınadur. Ki óarf-i rÀbıù-ı ãıfat. PindÀrì fièl-i muøÀriè-i müfred-i
muòÀùab ãanursın dimekdür. İñ şuèle yaèni şuèle-éi şemè, ber óarf-i
ãıla; der, bÀ maènÀsına. (Maóãÿl-i Beyit): Benüm yüregümde Òalìl
gibi bir Àteş vardur ki ãanursın bu şuèle-éi şemè aña göre (595) bir
güldür yaèni yüregümde olan Àteşe göre şemèuñ Àteşi gül ve lÀledür.
Maèlÿm ola ki dil ve gülde óarf-i revì ki lÀmdur. Mütaóarriú olmaàla
úÀfiye olmaàa ãaóìódür. ZìrÀ sÀkin olsa úÀfiye olmaú cÀéiz olmazdı, feteéemmel (s. 595).
rübÀèì: Kendine özgü vezinlerle yazılan bir nazım şekli. “(Dil be-dest-i Àver ki
óacc-ı ekberest/ Ez-hezÀrÀn Kaèbe yek dil bihterest) (Kaèbe bünyÀd-ı Òalìl ez-rest/ Dil
naôar-gÀh-ı celìl ekberst) Bu naôma rübÀèì diyen uzun şièirden èaceb bì-behre imiş (s.
403).”
ãanèat: Sözü usta bir şekilde kullanma melekesi.
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(Ze cevr-i şikem gil keşìdì be-püşt/ Ki rÿzì muóÀlest òïrden be-müşt)
Cevr-i şikem lÀmiyyedür, mecÀzen. Gil kÀf-ı èAcem’üñ kesriyle balçuú
dimekdür. Ve be püşt bÀ óarf-i muãÀóabet ve püşt bÀ-yı èAcem’üñ
øammıyla arúa dimekdür. Ki óarf-i taèlìl, rÿzì rızıú, be-müşt bÀ óarf-i
muãÀóabet. (Maóãÿl-i Beyit): Meõkÿr müşt-zen úarnı cevr ü cefÀsından
arúasıyla balçuú ùaşırdı. Yaèni ıràadlıú iderdi. ZìrÀ yumruú ile rızú
yimek muóÀldür. ZìrÀ bir ãanèat degüldür ki anuñla mal ve rızıú kesb
ola. Belki ötesi ıràadlıúdur (s. 325).”
siór-i óelÀl: İki ayrı anlama gelen eş sesli kelime kullanımı ile ilgili hoş kabul edilen
sanat güzelliği.
(Ze-bernÀ-yı munãıf ber-Àmed òarÿş/ Ki zinhÀr çend ez-melÀmet
òamÿş) BernÀ bÀ-yı èArab’uñ øammı ve fetóiyle yiàit dimekdür, cüvÀn
maènÀsına. Munãıf’a iøafet-i beyÀniyyedür. Munãıf ism-i fÀéildür, ifèÀl
bÀbından èÀdil maènÀsına. ZìrÀ inãÀf èadle dirler. Òurÿş feryÀd ve fiàÀn
maènÀsınadur. Ki óarf-i rÀbıù, maúÿl-i úavl muúadderdür, taúdìrì
“òÿreş ber-Àmed ü goft” dimekdür. ZinhÀr yÀsuz ve zinhÀr yÀ ile
kelime-éi redè ve zecirdür. Bunda èArabì’de kellÀ gibi. Çend cìm-i
èAcem’üñ fetóiyle nice dimekdür. Bunda bes dimekdür, yeter
maènÀsına. Ez melÀmet siór-i óelÀl ùarìúiyle mÀ-úabline ve mÀ-baèêına
mütaèallıú olmaú úabildür. Òamÿş bunda fièl-i emr-i müfred-i
muòÀùabdur. Epsem ol maènÀsına. Òamÿşìden’den ki muòaffefdür
òÀmÿşìden’den (s. 580).
şièr: Şiir.
Benüm naômum òurma gibi ùatlı ile etle ķaplanmış ve ãıvanmış yaèni
eti leõìõdür. AmmÀ (63) çünki postını açasın andan bir çekirdek çıķar
yaèni benüm şièrüm òurma gibidür ki üstü ve ôÀhiri şìrìn ve maķbÿldür
ammÀ içi kefrete yaramaz. Ve cÀéizdür ki endÿh-pÿst vaãf-ı terkìbì ola.
Pÿst ãıvalı dimek ola yaèni şirinlikle pÿst ãıvalı ve ķaplı neticesi şìrìn
postlı ve leõìõ etli dimekdür (s. 62, 63).
taàlìb: Bir ilişkiden dolayı kelimeyi başka bir manayı da içine alacak şekilde
kullanma.
(Ki pes ÀsmÀn u zemìn çìstend/ Benì-Àdem ü mürà u ded kìstend) Ki
óarf-i beyÀn, pes bÀ-yı èAcem’üñ fetóiyle fÀ-yı cevÀbiyye
maènÀsınadur. Ded dÀl’uñ fetóiyle yırtıcı óayvÀn cinsine dirler.
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Kìstend èibÀreti õevi’l-èuúÿli àayrı õevi’l-èuúÿldan taàlìb ùarìúiyledür
(s. 568).
taèúìd: İfadenin kasdolunan manaya nüfuz edebilme imkânından uzak olmasına
taèúìd denir. “(Ber-Àn bÀş (102) tÀ her çi niyyet konì/ Naôar der-salÀò-ı raèiyyet konì)
Ber-Àn bÀş taķdìrì ber-Àn kÀrdur. Ve ber-Àn óÀl-i bÀşeddür. TÀ óarf-i tenbìh. Maèlÿm ola
ki bu beyite nevèan taèķìd vardur.”
tarãì: Bir fıkra veya mısrada ikiden fazla kelime arsında vezin ve revi yahut onun
yerini tutan harf bakımından uygunluk bulunmasına verilen addır.
(Beşer mÀverÀ-yı celÀleş niyÀft/ Baãar müntehÀ-yı kemÀleş niyÀft)
Beşer ÒudÀ’nuñ celÀl ve èaôametinüñ (28) mÀverÀsını bulmadı ve
idrÀk eylemedi. Baãar da müntehÀ-yı kemÀlini bulmadı ve añlamadı.
Yaèni ÒudÀ’nuñ èaôamet ve celÀlinüñ ve rifèat ve kemÀlinüñ nihÀyeti
ve àÀyeti yoķdur ki haãr u øabt mümkin ola. Óaøret-i Şeyò beyitde
ãanèat-ı tarãìè rièÀyet eyledi, fe-tedebber (s. 27).
taømìn: Hikmet ve felsefe ile ilgili meşhur sözlerden yapılan iktibas.
ÒiùÀb-ı èÀm vechiyle (426) buyurur: Hìç bir dÀne-küş úarıncaéi
incitme. ÓÀsılı hìç bir úarıncaéi incitme. ZìrÀ cÀnı var. ÓÀlbÿki ùatlı cÀn
òÿşdur. ÓÀãılı her óayvÀnuñ cÀnı kendine şìrìndür, òÿşdur. Firedevsì
ŞÀhnÀme’de bu beyitden soñra bu beyiti õikr ider: Beyit: Perestìden
dÀd ger pìşe kon/ Ze-rÿz-i güzer kerden endìşe kon. Bu beyitler
ŞÀhnÀme’de Feridÿn nÀm pÀdişÀhuñ óikÀyesinde vÀúièdür. Óaøret-i
Şeyò taømìn ùarìúiyle evvelki beyti kitÀbında ìrÀd eylemiş (s. 426).
tecnìs-i tÀm: Cinas yapılan kelimelerin dört yönden uygun, aynı olmasına denir. 1.
Cinası meydana getiren kelimelerin harflerinin benzeşmesi. 2. Harflerin sıralarının aynı
olması. 3. Harflerin sayılarının aynı olması. 4. Harflerin veya harekelerin aynı olması. 8
defa tekrarlanıyor.
(Çü baòteş nigÿn bÿd der-kÀf-ı kon/ Ne-kerd Ànça nìkÀnş goftend kon)
MurÀd ezeldür yaèni ÒudÀ èÀlemi òalķ eylemek murÀd eyledükde kon
didi ki èÀlem yoķdan vücÿda geldi. ZìrÀ kon fièl-i emirdür, kÀne
yekÿnü’den ol dimekdür. Pes kÀf-ı kün’den murÀd ÒudÀ’nuñ taķdìr-i
ezelìsidür. NìkÀn cemè-i nìkdür. Ve øamìr evvelki gibidür, konìdeden
eyle dimekdür. Evvelki kon ile tecnìs-i tÀmdur (s. 247).
telmìó: Herkes tarafından bilinen geçmişteki ünlü bir kişiye, bir olaya onu
anımsatmaya, işaret etmeye telmih denir. 2 defa tekrarlanıyor.
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(Meger bÿyì ez-èışķ-ı mestet koned/ Ùaleb-kÀr-ı èahd-i elest koned)
Meger edaù-ı temennÀ ola ki dimekdür. Bÿyì yÀ óarf-i vaódet. Mestet tÀ
øÀmìr-i òiùÀb, ùaleb-kÀr kÀr kÀf-ı èAcemle edat-ı fÀèildür, –cı dimekdür.
Yaèni èahde iøÀfeti ism-i fÀèilüñ mefèÿline iøÀfetidür. èAhd bunda
zamÀn maènÀsınadur. Elest hemze óarf-i istifóÀm elest fièl ve fÀèildür.
EfèÀl-i nÀķıãadan fièl-i mÀøìsi müstaèmeldür. Ancaķ degülüm
dimekdür. Ve elest degül miyüm istifóÀm-ı inkÀrì ùarìķiyle bu èibÀretle
“elestü bi-Rabbiküm” Àyet-i kerìmesine telmìó buyurmasını tefÀsìrde
mufaããÀl beyÀn eylemişlerdür (s. 35).
teşbìh: Anlama güç katmak için, aralarında gerçek ya da mecaz, çeşitli yönlerden
ilgi, benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana
benzetme sanatıdır.
(Kesì çün be-dest Àvered cürre-bÀz/ Furÿ bürde çün mÿş-ı dendÀn-ı
bÀz) Kesì yÀ óarf-i vaódet, çün keyfe dimekdür. Be-dest bÀ óarf-i ãıla,
cürre-bÀz cìm’üñ øammıyla ve rÀ’nuñ teşdìdiyle ùoàan cürresi ki ùoàan
cinsinüñ bir ãınıfıdur. “Ùoàan yavrusı” diyen bilmez imiş. Furÿ bürde
yaturmış dimekdür. Çün edÀt-ı teşbìh, mÿş keseàen ki èArabca fÀre
dirler. DendÀn dişe dirler. BÀ óarf-i ãıla, Àz elif-i memdÿdla óırã
maènÀsınadur. (s. 469)
tevriye: İki anlamı olan bir sözcüğün yakın anlamını söyleyerek uzak anlamını
kastetmedir. Tevriyede bu sözcüğün her iki anlamı da gerçektir.
(Be-dest-i kerem Àb-ı deryÀ bibürd/ Be-rifèat (80) maóall-i åüreyyÀ
bibürd) BÀ gÀrf-i muãÀóabet, dest-i kerem beyÀniyye, Àb-ı deryÀ
lÀmiyye, Àb bunuñ gibi yirlerde èarø maènÀsınadur. Yaèni yüz suyı Àb
bunda tevriyeden òÀlì degül, fe-teéemmel. BÀ gene óarf-i muãÀóabet,
rifèat, rÀ’nuñ kesri ve fÀ’nuñ sükÿnıyla yücelik dimekdür. Maóall-i
süreyyÀ lÀmiyyedür, maóall maķÀm maènÀsınadur (s. 80).
üslÿb: Sanatçının özel yapış yolu, yazarın duyuş, düşünüş ayrılığı; cümlelerin
uzunluğu, kısalığı; kelimeleri seçişi, yazısının âhengindeki ayrılıklardır. Üslûp için;
ifade tarzı, usul, yol da denilebilir. Sanat eserlerinde, insanın düşünüşlerine,
duygularına, hayallerine, heyecanlarına verdiği biçim üslûptur.
Meõkÿr kimesne cihÀn-geşte idi yaèni seyyÀh-ı èÀlem olmışdı. Ve èilm
ü kemÀl kesb eylemişdi. YÀni fÀøıl ve kÀmil idi. Sefer eylemiş ve òalķı èÀlemle ùÀrìķ-ı muãÀóabet ve üslÿb-ımuòÀlaùat öàrenmişdi. ÓÀãılı
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envÀ-èi maèÀrif ve èulÿm ile Àreste ve pìrÀste idi. Ve her tÀéifenüñ
üslÿb ve ķÀnuñını ve ÀdÀb ve erkÀnını bilmiş ve añlamış idi (s. 128).
vezn: Ölçü.
(Dü ãad ruķèa bÀlÀ-yı hem dÿòte/ Çü óurrÀķ-ı òod der-miyÀn-ı sÿòte)
RüķèarÀ’nuñ øammı ve ķaf’uñ sükÿnıyla bunda yeme maènÀsınadur.
BÀlÀ-yı hem biri biri üzerine dimekdür. Duòte mÀøìden ķısmdur,
dikmek maènÀsına. Çü (129) edÀt-ı teşbìh, ÓÿrÀķ óÿrÀķa óÀ-yı
mühmele’nüñ øammıyla teşdìdsüz ķÀv maènÀsınadur. Yaèni ùutraķ ki
aña çaķmaķ çaķÀrlar, teşdìd øÀrÿret-i vezniçündür (s. 129).
øarÿret-i vezn: Vezin zorunluluğu.
(Be-şehrì der-Àmed zÿr bÀ-kenar/ Büzürgì der-Àn nÀ-óayıt şehr-i yÀr)
BÀ óarf-i ãıla ve yÀ óarf-i vaódet bir şehre dimekdür. Ámedüñ
ùarìúiyledür. BÀ-kenar ve kenar der-bÀ bir maènÀnÀ müstaèmeldür.
Büzürgì yÀ óarf-i vaódet, şehr-i yÀr pÀdişÀh dimekdür. Taķdìrì şehr-i
yÀr buveddür. Øarÿret-i vezniçün terk olındı (s.129).
õikr-i cüz ve irÀde-i küll: Cüziyyet ve külliyyet ilgisine dayanan mecâz-ı mürsel.
(Çü ber-küşte devlet melÀmet şenìd/ Ser engüşt-i óasret be-dendÀn
güzìd) Çü óarf-i taèlìl, ber-küşte devlet, devletì dönmiş yaèni devletsüz.
Ser-engüşt-i óasret lÀmiyyedür. MecÀzen. Óasret barmaàı ucını yaèni
barmaàını. Õikr-i cüz ve irÀde-i küll murÀddur (s. 469).
õikr-i melzÿm ve irÀde-i lÀzım: Lazimiyet ve melzumiyet ilgisine dayanan mecâz-ı
mürsel. “ÓÀtem dir ki ben kendi èÀdet ve úÀnÿnumdan mürüvvet görmedüm ki
mihmÀnum göñli faúrdan mecrÿó yata. Faúrdan bunda murÀd açlıúdur mecÀz-ı mürsel
ùarìúiyle. Yaèni õikr-i melzÿm ve irÀde-i lÀzım (s. 446).”
õikr-i maóall irÀde-i óÀl: Hülul ilgisine dayanan mecaz-ı mürsel sanatı. “Gÿret gÿr
úabir, tÀ øamìr-i òiùÀb úabirden murÀd ãÀóibidür. Õikr-i maóÀll irÀde-i óÀl ùarìúiyle (s.
323).”
Sûdî’nin Bostan Şerhi’nde Geçen Gramer Terimleri ve Şerhte Kullanılan
Temel Kavramlar
Gramer terimleriyle ilgili olarak Bostan Şerhi’nde çok miktarda Osmanlı
edebiyatında kullanılan Arapça ve Farsça ibarelere dayalı ıstılah/terminoloji vardır. Sûdî
bu terimleri şerhi boyunca eseri okuyanları usandırırcasına tekrarlamıştır. Burada
gramer terimleri harf sırasına göre tasnif edilmiş ve sunulmuştur.
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A
èaceb: Garip.
(Büzürgì der-ìn òurde be-rÿy-i goft/ Ki dÀnÀ ne-gÿyed muóÀl ey şikift)
Büzürgì yÀ óarfi vaódet, der ìn yaèni der ìn duèÀ òurde yaèni ķuãÿr ve
noķãÀn be-rÿy-ı óakìmüñ üzeri-ne girift ùutdı. MuóÀl óuãÿli mümkin
olmayana dirler. Ey óarf-i nidÀ, şikift bunda şın’uñ ve kÀf-ı èArab’uñ
kesreleriyle èaceb maènÀsınadur. Øammıyla da luàatdur (s. 288).
èAcem: Fars.
CevzÀ èArabì’de ortası aú úoyuna dirler ve bir yıldızuñ ismidür ve bu
yıldız olduàı burcuñ ismidür ki bir insÀna beñzer ki belden yuúarısı iki
gevdelidür. Ve aşaàası bir gevdeli ola. Bu burca èArab (316) õü’lcesedeyn dir ve èAcem dü-peyker dir, faófaô (s. 315).
ÀdÀb: Bir gruba mensup olanların oturmuş adetleri.
Meõkÿr kimesne cihÀn-geşte idi yaèni seyyÀh-ı èÀlem olmışdı. Ve èilm
ü kemÀl kesb eylemişdi. YÀni fÀøıl ve kÀmil idi. Sefer eylemiş ve òalķı èÀlemle ùÀrìķ-ı muãÀóabet ve üslÿb-ı muòÀlaùat öàrenmişdi. ÓÀãılı
envÀ-èi maèÀrif ve èulÿm ile Àreste ve pìrÀste idi. Ve her tÀéifenüñ
üslÿb ve ķÀnuñını ve ÀdÀb ve erkÀnını bilmiş ve añlamış idi (s. 128).
èaded: Sayı.
(Çü Yÿsuf kesì der-ãalÀó u temiz/ Besì sÀl bÀyed ki kerded èazìz) Çü
edÀt-ı teşbìh, Yÿsuf’dan murÀd Óaøret-i Yÿsuf peyàamberdür
ãalavÀtü’l-lÀhi èalÀ nebiyyünÀ ve èaleyhi ve èalÀ cemìèu’l-enbiyÀé.
Kesì yÀ óarf-i vaódet, temìz aãlında temyìzdür. LÀkin èAcem yÀ-yı
evvelüñ óÀõfıyla istièmÀl ider. Teşòìã (136) maènÀsına. Yaèni añlamaķ.
Besì bÀ óarf-i vaódet yÀ óarf-i aãlì olınca çoķ dimek olur. AmmÀ bÀ
óarf-i ôarf olınca sì otuz èaded olur ki óarf-i beyÀn, kerded fièl-i
muøÀriè-i müfred-i àÀéibdür (s. 135).
aòbÀr: Düz yazı, nesir.
(Kenÿnet be-mihr Àmedem pìş ü bÀz/ Ne-mìdÀniyem ez-bed-endìş bÀz)
Konÿn kÀf’uñ ve nÿn’uñ øammeleriyle eknÿndan muòÀffefdür. Şimdi
dimekdür. Ve tÀ øamìr-i òiùÀb maènÀda mihr’e muķayyeddür, bemihret taķdìrinde. Ve cÀéizdür ki pìşe muķayyed ola pìşt taķdìrinde.
Ne-mìdÀniyem fièl-i muøÀriè-i müfred-i muòÀùab, aòbÀr ve inşÀya
ķÀbil, fe-teéemmel (s.190).
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Àòir: Kullanımda son ses.
(Òıred goft devlet ne-baòşed hümÀy/ Ger iķbÀl-i òÀºhì der-ìn sÀye Ày)
Òıred òÀ’nuñ kesri ve rÀ’nuñ fetóiyle èaķl maènÀsınadur mübtedÀ ve
goft òaberi ve mÀ-baèdı maķÿl-i ķÀvli, fe-tedebber. Devlet ne-baòşed
muķaddem mefèÿlidür ve hümÀy fÀèili. Maèlÿm ola ki kelimenüñ Àòiri
elif ve yÀ olsa bunlardan soñra bir yÀ muķarrerdür (s. 167).
aókÀm: Hükümler, kurallar. “Óazret-i Muaóammed lÀt ve èuzzÀ’dan toz getürmedi.
Yaèni hemÀn anlaruñ aókÀmını ibùÀl eylemedi. Belki TevrÀt ve İncìl’üñ aókÀmını bile
bozdı, ibùÀl ve ifãÀd eyledi (s. 43).”
aóvÀl: Hâller, durumlar. “Hemle yaèni àamla diyen ziyÀde terzìú oldıàından àayrı
aóvÀl-i úÀfiye ve redifden õerre deñli òaber-dÀr degül imiş, fe-teéemmel (s. 331).”
aòõ: Başka bir dilden ses, kelime ve yapı almak. “Ùufeyl’üñ taķdìrinde ve likülli
vichetün. Ve baèøılar mihmÀn èibÀretini ķonuķlıķ maènÀsına aòõeylemesinde ziyÀde
bÿèd vardur ki hiçbir kesden mesmÿè olmamışdur, fe-tedebber (s. 50).
èaús: Anlamca dönüştürme. “Güreşde ve avda ve oú atmaúda ve çevgÀn oynamaúda
bahÀdır olur ãavaş eri olan kimse. Yaèni bunuñ gibi işlerde püròÀş-cÿ ve hüner-mend
olur. “Bu oyunlar sebebiyle püròÀş-cÿ olur adam” diyen úażiyyeéi èaús eylemiş (s.
350).”
èalÀmet: Nokta, işaret. “Fikret’de tÀ èalÀ-met-i naķldür. Yaèni èArabì’den
èAcemì’ye naķlüñ èalametidür (s. 30).”
èÀmm: Umumi, genel.
ÒiùÀb-ı èÀmm ùarìúiyle buyurur merdüm-ÀzÀruñ yaèni mÿõì ôÀlimüñ
malını yi ve úÀnını dök ihÀnet ve siyÀset eyle. ZìrÀ yaramaz müràuñ
yaèni ziyÀnlı ve øararlı müràuñ úanadı úopmış gerekdür. ÓÀãılı tüyi ve
tüsi olmamaú evlÀdur ki òalúa øarar ve ziyÀn eylemeye (s. 495).
èArab: Arap dili, Arap milleti.
(Ki çendÀn emÀnem dih ez-rÿzigÀr/ K’ezìn naós-ı ôÀlim ber-Àyed
demÀr) Ki rÀbıù-ı duèÀ, çendÀn ol ķadar dimekdür. K’ezìn aãlında ki ez
ìn idi. Ki óarf-i taèlìl ve ìn ism-i işÀretdür. Naòs-ı ôÀlime ki
beyÀniyyedür. Ber óarf-i teékìd, Àyed gele dimekdür. DemÀr dal’uñ
fetóiyle FÀrisì’de intiķam ve èArabì’de helÀk maènÀsınadur (s. 296).
èArabça: Arap dili. “(Tereş-rÿy-i bihter koned serzeniş/ Ki yÀrÀn-ı òÿş-ùabè-ı şìrìnmeniş) Tereş-rÿy vaãf-ı terúìbìdür, ekşi yüzli dimekdür. Serzeniş terkìb-i müzeccì başa
úaúmış dimekdür. èArabca tevbìò dirler ki bunda men-i tafêìliliyye maènÀsınadur (s.
314).”
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èArabì: Arapçaya ait.
(Ber ebrÿ-yi èÀbid-firìbeş òıêÀb/ Çü úavs-ı úuøaó bÿd ber-ÀfitÀb) Ebrÿyi èÀbid-firìbeş beyÀniyye, èÀbid-ferìb vaãf-ı terkìbìdür. èÁbid aldayıcı
dimekdür. Yaèni èì-bÀd ve zühhÀdı bì-iòtiyÀr meyl ittiricidür. ÒıêÀb
óÀ-yı muèceme’nuñ kesriyle boyaya dirler am-mÀ bunuñ gibi yirlerde
òÀtunlar úaşlarına çekdikleri rastıú murÀd. Çü edÀt-ı teşbìh, úavs-ı
úuøaó èArabìdür. FÀrisì kemÀn-ı rüstemdür. Türkìsi inegüm ãaàmaldur
(s. 315).
ÀåÀr: Eserler.
(Ve ger reft ÀåÀr-ı òayreş ne-mÀnd / Ne-şÀyed pes ez-mergeş el-óamd
òÀºnd) Ve ger reft, taķdìrì ve gerÀn kes ki refdür. VÀv óarf-i óal, ÀåÀr-ı
òayr lÀmiyye, ÀåÀr, eåer’üñ cemè-idür, nişÀn maènÀsına. Şın øÀmìr
muķadder Àn kes’e èÀéiddür. Merg mìm’üñ fetòı ve rÀ’nuñ sükÿnı ve
kÀf-ı èAcemle ölüme dirler mevt maènÀsınadur. El-óamd’den murÀd
sÿre-éi fÀtiòadur. ÒÀºned bunda maãdar maènÀsınadur. ZìrÀ ki
muøÀrièa muķÀrindür (s. 123).
aãl: 1.Kelimenin aslî ve gerçek şekli.
(Der-aķãÀ-yı èÀlem bi-keştem besì/ Be-ser bürdem eyyÀm bÀhir kesì)
AķsÀm luàatda nihÀyet ve pÀyÀndur. AmmÀ bunda eùrÀf ve cevÀnib
murÀddur. èÁleme iøÀfet-i lÀmiyyedür. Bi-keştem bÀ óarf-i teékìd
keştem kÀf-ı èAcem’üñ fetóiyle fièl-i mÀøì-i mütekkelim-i vaódedür.
Seyaóat eyledüm dimekdür. Egerçi luàatde çizgindüm ve ùolandum
dimekdür. Besì bisyÀr maènÀsına luàatdur. Besì aãlında besÀ idi, imÀle
eylediler besì oldı diyen bu luàatı eyice tetebbuè eylememiş. (s. 52).
2.Kelimenin kök anlamı.
“(Tu aãl-ı vücÿd Àmedì ez-nüòast/ Diger her çi mevcÿd şüd ferè-i test )
Aãl luàatda kökdür yaèni aàacun ve àayrınuñ köki. Vücÿda iøÀfeti
lÀmiyyedür. Ámedì fièl-i mÀ-øìè-i müfred-i muòÀùabdur, geldüñ dimekdür. YÀ òiùÀb içündür diyen maèlÿmdur ki fièl-i mÀøì-i müfred-i
muòÀùab olduàından àÀfil imiş. Ferè dal ve budaķ maènÀsınadur.
Ķast’e iøafeti lÀmiyyedür (s. 51).
aãlì: Kök şekli.
(Çü Yÿsuf kesì der-ãalÀó u temiz/ Besì sÀl bÀyed ki kerded èazìz) Çü
edÀt-ı teşbìh, Yÿsuf’dan murÀd Óaøret-i Yÿsuf peyàamberdür
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ãalavÀtü’l-lÀhi èalÀ nebiyyünÀ ve èaleyhi ve èalÀ cemìèu’l-enbiyÀé.
Kesì yÀ óarf-i vaódet, temìz aãlında temyìzdür. LÀkin èA-cem yÀ-yı
evvelüñ óÀõfıyla istièmÀl ider. Teşòìã (136) maènÀsına. Yaèni añlamaķ.
Besì bÀ óarf-i vaódet yÀ óarf-i aãlì olınca çoķ dimek olur. AmmÀ bÀ
óarf-i ôarf olınca sì otuz èaded olur ki óarf-i beyÀn, kerded fièl-i
muøÀriè-i müfred-i àÀéibdür. Baãìr maènÀsına yaèni efèÀl-i nÀķıãadan
ismi taótında øamìrdür. Çü Yÿsuf’da teşbìhe rÀcièdür. Ve òaberi
èazìzdür ki andan murÀd pÀdişÀh maãdardur (s. 135).
èaùf: 1.Hal ile isnad etme.
(Be-baòş ey püser k’Àdmì-zÀde ãayd/ Be-iósÀn tevÀn kerd vaóşì beúayd) Be-baòş fièl-i emr-i müfred-i muòÀùab iósÀn ve kerem eyle
dimekdür. Ki óarf-i taèlìl, Àdemì-zÀde Àdem oàlanı. äayd MıãrÀè-ı
åÀnìye merhÿndur. Be-iósÀn bÀ óarf-i muãÀóabet sebebiyeti
mutaøammın. TüvÀn kerd, eylemek olurdı dimekdür yaèni mümkindür.
äayd-ı tÿ, kerd’üñ mefèÿl-i ãarìói ve be-iósÀn àayr-i ãarìói. Ve ÿ óarf-i
èaùıf vaóşì ãayd’a maèùÿf ve be-iósÀn úayd’a vaóşì de yÀ óarf-i
nisbetdür. İnsana meénÿs olmayan óayvana vaóşì dirle (s.427).
2. Edat ile isnad etme. “(Ve ger PÀrisì bÀşedeş zÀd u bÿm/ Be-äanèÀneş me-ferst ü
seķlÀb u Rÿm) VÀv óarf-i èaùıf bu beyti àarìb beytine èaùf ider (s. 115).”
èaùf-ı beyÀn: Niteleme sıfatı.
(CüvÀn-merd eger rÀst òÀ˘hì vü lìst/ Kerem-pìşe-éi şÀh-ı merdÀn-ı
èAlìst) CüvÀn-merd terkìb-i müzeccì seòì dimekdür. Rÿm’da taòrìf
idüp cömerd dirler. RÀst bunda gerçek maènÀsınadur. ÒÀ˘hì fièl-i
muøÀriè-i müfred-i muòÀtab, fièl-i şarù vÀúièdür. SuéÀl iderseñ
dimekdür. CüvÀn-merd mübtedÀ ve lìst òaberi. Pìşe-i şÀh-ı merdÀn
lÀmiyyelerdür. Ve cümle-i is-miyye yaèni cüvÀn-merd ü lìst cevÀb şarù.
MıãrÀè-ı evvele åÀnì maúÀm-ı taèlìlde vÀúìèdür. Kerem yene mübtedÀ
ve mÀbaèdi òaberi. Pìşe-i şÀh-ı merdÀn lÀmiyyelerdür. èAli şÀh-ı
merdÀnuñ èaùf-ı beyÀnıdur (s. 400).
èaùf-ı tefsìrì: Açıklayıcı kelime grubu. “èAùf-ı tefsìrì ùarìúiyle rÀ’de teşdìd øarÿret-i
vezniçündür (s. 495).”
èavÀm: Sıradan halk insanı.
(Çü temkìn vü cÀhet buved ber-devÀm/ Me-kon zÿr ber-øaèf-ı dervìş ü
èÀm) Temkìn-i úudret ve cÀh cìm-i èArabla manãıb dimekdür. Ber
óarf-i ãıla, øaèf-ı dervìş lÀmiyye, øÀèf bunda øaèìf maènÀsına. Taúdìrì
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dervìş-i øaèìfdür. èÁm dervìş’e maèùÿfdur. MurÀd èavÀm-ı nÀsdur (s.
414).
èayne’l-yaúìn: Bilgiye ve delile dayanan kesin bilgi. “èAyne’l-yaúìn merd dervìşüñ
dìdesi bìnende yaèni yaèni görici eyledi. ÓÀãılı gözini açdı vardı daòì òallÀú-ı erzÀk-ı
ÒudÀ’ya iètimÀd ve ittikÀ eyledi. ÓÀãılı tevekkül eyledi kendüsine böyle diyü (s. 432).”
B
bÀ-yı èAcem: Farsçda p harfi.
(äabÀ-sürèat-i raèd-bÀng-i edhemì/ Ki ber-berú-i pìşì giriftì hemì)
äabÀ-sürèat vaãf-ı terkìbi ãabÀ yili gibi tìz idi. Ve yÀ óarf-i vaódet,
raèd-bÀng vaãf-ı terkìbì gök gürleyişli yaèni raèd ÀvÀzlı. Edhem úara
ata dirler. Ve bÀ óarf-i vaódet. Ki rÀbıù-ı ãıfat, berú şimşek, pìşì bÀ-yı
èAcem’üñ kesri ve yÀ-yı maãdarla teúaddüm maènÀsınadur (s. 431).
bÀ-éi baùnì: Okunan fakat yazılmayan b harfi. “Mìm’üñ kesrini ol úadar işbÀè
eylemekdür kim andan bir bÀ mütevvellid ola kim ol bÀ’ya bÀ-éi baùnì dirler. ZìrÀ
telaffuô olur ammÀ ôÀhirde kitÀbet olınmaz (s. 3).”
bÀ-yı èArab: Arapça b harfi. “Bìrÿn bÀ-yı èArab’uñ kesri ve rÀ’nuñ øammıyla ùaşra
dimekdür (s. 33).”
bÀb: Arapça kelime türetme kalıpları.
(MerÀ bÿse goftÀ be-taãóìf-i dih/ Ki dervìş-rÀ tÿşe ez-bÿse-i bih) GoftÀr
meõkÿr òÿş-ùabè didi, yÀ óarf-i muãÀóabet, taãóìf tefèìl bÀbından
maãdar-dur. Luàatda mek-tÿbda òatÀya dirler. AmmÀ ıãùılÀóda iki lÀfô
hiyéÀtda berÀber ve nïútada muòÀlif olmaàa dirler. MeãelÀ, bÿse ve
tÿşe şerÀb ve serÀb gibi, èayb ve àayb gibi, feúıãã. Deh fièl-i emr-i
müfred-i muòÀùabdur. Tÿşe azıú dimekdür (s. 439).
baèìd: Anlamca uzaklık.
(Ki ne-pindÀrem ez-èaúl-ı bìgÀneéì/ Ne mestì (299) hemÀnÀ ki
dìvÀneéì) Ki óarf-i taèlìl, bìgÀne yÀd dimekdür, bunda baèìd
maènÀsınadur. Ya żamìr-i òiùÀb ve hemze óarf-i tevessül òiùÀb içündür
diyen úÀbil-i òiùÀb degül imiş. Mestì ya żamìr-i òiùÀb, hemÀn kÀne
maènÀsınadur. DìvÀneéi de sÀbıú gibidür (s. 229).
bÀùın: Gizli, derin veya mecâzi anlam.
Sen dirsin ki cÀnÀnuñ menzili gözümdedür yaèni òayÀli gözümdeden
gitmez ve ger gözüñi yumarsañ dirseñ ki göñlümdedür. ÓÀãılı
muóabbeti zÀhir ve bÀùınımı ióÀta eylemişdür diyü daèvÀ idersin.
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MıãrÀè-ı evvelüñ maènÀsını “gÿyÀ ki anuñ menzili gözüñ içindedür”
diyen maènÀ-yı ùaşradan söylemiş (s. 530).
bedel: Değiştirme, bir harfin yerine başka bir harf getirme.
(Şeb u rÿz der-baór-i sevdÀ-yı sÿz/ Ne-dÀned ze-Àşüftegì şeb u rÿz)
Baór-i sevdÀ lÀmiyyedür, mecÀzen. SevdÀ muóabbet ve èışú ve sÿz
óarÀret dimekdür. Ve yÀ óarf-i maãdar, Àşüftegì kÀf-ı èAcem hÀ-yı
resmìden bedeldür ve yÀ óarf-i maãdardur. Óayret ve cünÿn maènÀsına
(s. 514).
be-óaseb’il-lüàa: Sözlüğe göre. “Rencÿr rÀ’nuñ fetói ve sükÿn-ı nÿnla ve øammı
cìmle marìø dimekdür. AvÀm taòrìf idüp müstaèmel oàlana rencül dirler. DÀr
dÀrendeden muraòòam ism-i fÀèildür. Bi-óasebi’l-luàat òaste ùutıcı dimekdür (s. 232).”
bedelü’l-èayn mine’l-èayn: “(Nehed laèl-i pìrÿze der-ãulb-i seng/ Gül-i laèl ber-şÀh-ı
pìrÿze reng) Maèlÿm ola ki MıãrÀè-ı åÀnì tekerrür-i òaber úabìlinden bedelü’l-èayn
mine’l-èayn olmaúda úÀbildür, fe-tedebber (s. 24).”
bedelü’l-luàa: Sözlük karşılığı. “(Kerìm-i óaùÀ-baòş-i pÿzeş pezìr) Baòşìden’den
baàışlamak maènÀsına kerìm ÒudÀ-vend-i sÀnìye’den bedeldür. Meõkÿr bedelü’l-luàa
pÿzeş pezìr’e iøÀfetle beyÀniyyedür (s. 5).”
belÀàat: Belağat. “BelÀğÀt bÀ’nuñ fetóiyle luàatda irişmekdür. “AmmÀ maènÀ-yı
ıãùılÀhìsinde vuķufı èilm-i maèÀnì kitablarını görmege mevķÿfdur, feãÀòat gibi (s. 31)”
belìà: Güzel ve yerinde söz söyleyen. “(ZebÀn-Àverì k’enderìn emn ü dÀd/ SipÀset
ne-gÿyed zebÀneş me-bÀd) ZebÀn-Àver vaãf-ı terkìbìdür. Faãìò şÀèir ve belìà dimekdür
(s. 73).”
be-óasebi’l-istièmÀl: Kullanım yerine göre. “Esb-i bÀz Àmeden beyÀniyye bióasebi’l-luàa girü gelmekdür. Ve bi-óasebi’l-istièmÀl rücÿè maènÀsınadur. Pey bÀ-yi
èAcem’üñ fetóiyle siñir maènÀsıdadur (s. 34).”
beyÀn: Açıkça söyleme, anlatma. “Òulú òÀ’nuñ øammıyla òÿy, èÀdet maènÀsınadur.
ÒÀ’nuñ fetóiyle yazup õÀt maènÀsına beyÀn eyleyen muòÀlif beyÀn eylemiş (s. 140).”
beyt: İki mısradan meydana gelen nazım birimi. “Bu beyit beyt-i sÀbıúdan nÀşi olan
suèÀle cevÀbdur(s. 160).”
binÀ: Fiillerin çatısı, mefullerin yapısı. “(Ki dehşet zebÀneş ze-goften ze-bìst) Ki
óarf-i taèlìl, dehşet dal’uñ ve şın’uñ fetòalariyla maãdardur èilim bÀbından óayret
maènÀsına. BinÀ-yı mefèÿlde de müstaèmeldür (s. 279).”
C
cÀrre: Arap gramerinde kelimelerin önüne gelen ve kelimeleri kesreli okutan ön ek.
“Pes lÀm-ı cÀrre maènÀsınadur diyen ve taósìn-i lafô içün gelmişdür diyen meõkÿr
teékìdden bì-òaber imiş (s.100).”
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cÀéiz: Anlamca ve gramer bakımından uygunluk. “Çü óarf-i tÀèlil bed-perver’i
cÀéizdür ki perver vaãf-ı terkìbi ola. Ve yÀ øamìr-i òiùÀb. CÀéizdür ki perverì fièl-i
muøÀriè-i müfred-i muòÀùab ola (s. 106).”
cemè: Çokluk. “BÀzÀr-gÀn aãlında bÀzÀre idi, hÀ-yı resmìyle. Pes edÀt-ı cemè idòÀl
idicek hÀ-yı resmì kÀf-ı èAcem’e tebdìl olup bÀzÀr-gÀn oldı (s. 108).”
cerr: Lokatif, bulunma durumu eki. “Min óarf-i cerr-i muúadder yeétìn fièline
müteèalliú øarf-ı lüàavìdür(s. 65).”
cevÀb: Sorulara yanıt vermek. “Peleng-sü-vÀr sÀéile cevÀb virüp didi (s. 92).”
cihet: Usul, tarz, yöntem. “Germ bunÿn gibi yirlerde tiz maènÀsınadur. MeÀl
cihetinden ber end fièline muúayyeddür (s. 44).”
cümle: Özne tümleç ve yüklemden oluşan ifade birimi. “MıãrÀéi åÀnì cümle-i
muèùariøadur ki bed-duèÀ vÀúiè olmış (s. 15).”
cümle-i óÀliye: Hal cümlesi. “MıãrÀè-ı åÀnì cümle-i óÀliye ùutan bì-óÀl imiş (s.
193).”
cümle-i muèteriøa: Katma cümle. “MıãrÀéi åÀnì cümle-i muèùariøadur ki bed-duèÀ
vÀúiè olmış (s. 145).”
cìm-i èAcem: Ç harfi. “(èİnÀnam ze-ãoóbet çirÀ tÀftì) ÇirÀ cìm-i èAcem’üñ fetói ve
kesriyle luàatdur (s. 44).”
cümle-i ismiyye: İsim cülesi. (Kelìmì ki çeró-ı felek ùÿr-ı ÿst) Cümle-i ismiyye
ãıfÀt-ı kelìmidür (s. 40).”
cümle-i şarùiyye: Şart cümlesi. “Óaúìúat-şinev vaãf-ı terkìbìdür, şinevìden’den
óakìúat sözini işidici yaèni diñleyici. Bu beyit cümle-i şarùıyye óükmündedür. CevÀb
bundan soñra gelen iki beytdür (s. 289).”
D
dÀl: İşaret, delil. “Maèlÿm ola ki bu beyt-i muùavvel óadìs-i şerìfüñ baèøı
maømÿnına dÀldur murÀd se-lÀùìni èadÀlete teràìbdür (s. 236).”
delÀlet: Sözün gönderimi, işaret. “Pes bunuñ çehresinüñ ãararması mevtinüñ
úurbüne delÀlet ider (s. 277).”
delìl: Delil. “Iraúlıú ãabÿrlıàa delìl deàüldür (s. 559).”
dibÀce: Önsöz. “(Be-dìbÀce pür eşk-i yÀúÿt-fÀm/ Be-óasret be-bÀrìd ü goft ey
àulÀm) BÀ óarf-i istièlÀ, dibÀce bunda yüz maènÀsınadur ve ber bÀ mutaøammın oldıàı
maènÀ-yı istièlÀyı teékìd ider (s. 547).”
dìvÀn: Divan. “(ÒuêÀ-vend-i dìvÀn-ı rÿz-i óasìb) ÓisÀb güninüñ dìvÀnı ãÀóibi ve
mÀlikidür (s. 20).”
duèÀ: Emir kipinin olumlu ve olumsuz kullanımı.
(Çü pÀúÀn-ı ŞìrÀz òÀkì-niòad/ Ne-dìdem ki raómet ber-Àn òÀk bÀd) Çü
edÀt-ı teşbìh, pÀkÀn-ı ŞìrÀz lÀmiyyedür. ÒÀkì yÀ óarf-i nisbet, nihÀd
bunda tabìèat ve òìlúat maènÀsınadur. ÒÀkì-nihÀd vaãf-ı terkìbìdür.

SÛDÎ’NİN BOSTAN ŞERHİ’NDE GEÇEN EDEBÎ SANATLAR,
GRAMER TERİMLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR

247

ÒÀkì- mizÀc ve òÀkì-tabè ve ehl-i tevÀøuè dimekdür. Ne-dìdem fièl-i
nefy-i mÀøì-i mütekellim-i vaódedür. Görmedüm dimekdür. MıãrÀè-ı
evvele muúayyeddür ki óarf-i rÀbıù-ı duèÀdur. Raómet mÀbaèdıyla
cümle-éi duèÀéiyedür (s. 53).
êarabe bÀbı: Arapça fiillerin altı kalıbından biri. “(Emìn-i ÒudÀ mehbıù-ı Cebraìl)
Mehbıù mì-m’üñ fetòi ve hÀ’nuñ sükÿniyle ve bÀ’nuñ kesriyle ism-i mekÀndur. HebetÀ,
yehbiùu’dan yaèni êarabe bÀbından. Luàatde düşecek yirdür (s. 39).”
êarabe bÀbınuñ ecvef-i yÀéìsi: Arapça fiillerin altı kalıbından birisi olan darabe
kalıbının orta harfi ye harfi olan fiiller. “(Ne-günced keremhÀ-yı şeh der-úıyÀs) ÚıyÀs-ı
maãdardur. ÚÀse, yeúìsü’den yaèni êarabe bÀbınuñ ecvef-i yÀéìsinden bir nesneéi
oranlamaàa dirler (s. 83).”
êarabe bÀbınuñ miåÀl-i vÀvìsi: Arapça fiil kalıplarından üç harfli olan ve birinci hari
ye olan filer. “(Ne der-õeyl-i vaãfaş ne-resed dest-i fehm) Vaãf vÀv’uñ fetói ve ãad’uñ
sükÿnıyla maãdardur. Vaãafe, yaãifü’den yaèni êarabe bÀbınuñ miåÀl-i vÀvìsinden
ögmek dimekdür (s. 28).”
E
ebyÀt: Beyitler.
Bir etek cevherle òacletden başum gögsümde úalmışdur. Yaèni bu
kitÀbı ki taãnìf eyledüm k’ana bir etek gevher getürdüm. Bunuñ birle
şermendelikden başum gögsümde úalmışdur. ZìrÀ içinde ebyÀtuñ eyisi
var ise ednÀsı da vardur. Niteki ebyÀt-ı atìde bu maènÀyı taãrìò ider (s.
58).
edÀt: 1.Edat. “Áòir elif-i medÿd ve òÀ’nuñ kesriyle bir edÀtdur ki maúÀm-ı teékìdde
istièmÀl iderler FÀrisìde.” (s.1 58) 2. Ek. “(ÚabÀ der-ber ez-nÀzikì teng buved) Der óarfi ôarf, ber edÀt-ı istièlÀdur, üst maènÀsına (s. 161).”
edÀt-ı cemè: Çokluk eki. “(Ze-dìdÀr-ı ìnÀn ne-dÀrem şikìb/ Ki sermÀye-dÀrÀn-ı
óüsned u zìb) DìdÀr aãlında vaãf-ı terkìbìdür. Menúÿl isümdür, yüz maènÀsına. ÌnÀn’e
iøafeti lamiyyedür. ÌnÀn elif ve nÿn edÀt-ı cemèdür bunlar dimekdür (s. 160).”
edat-ı fÀèil: İsimden isim yapma eki. “(Ùaleb-kÀr-ı èahd-i elest koned) Meger edaù-ı
temennÀ ola ki dimekdür. Bÿyì yÀ óarf-i vaódet. Mestet tÀ øÀmìr-i òiùÀb, ùaleb-kÀr kÀr
kÀf-ı èAcemle edat-ı fÀèildür, –cı dimekdür (s. 35).”
edÀt-ı óÀl: Geniş zaman.
(Ne ez-beher Àn mì-sitÀnem òarÀc/ Ki zìnet konem ber-òod ü taòt u tÀc)
Ne edÀt-ı nefy maènÀda mì-sitÀnem’e muúayyeddür. Ne-mì-sitÀnem
taúdìrinde. Beher bÀ-yı èArab’uñ fetói ve sükÿn-ı hÀ ile edÀt-ı taèlìldür.
èArab’da ecl gibi, liecle dirler. Ánıñiçün diyecek yirde. Pes beher Àn
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Ànıñiçün dimekdür. Mì mim’üñ kesri ve sükÿn-ı yÀ ile edÀt-ı óÀl ve
istimrÀrdur. SitÀnem sin’üñ kesriyle fièl-i muøÀriè-i nefs-i mütekellim-i
vaódedür (s. 178).
edÀt-ı ıørÀb: Kuvvetlendirme edatı.
(Zereş dìdem vü zerè u şÀkird vü raòt/ Velì bì-mürüvvet çÿbì ber-dıraòt
) Zerè ekin, şÀkird bunda hizmet-kÀr maènÀsınadur. Dıraòt rÀ’nuñ fetói
ve òÀ’nuñ sükÿnıyla esbÀb maènÀsınadur. Velì edÀt-ı ıørÀb, bì ber bì
edÀt-ı selbdür ve ber bunda yemiş maènÀsınadur (s. 438).
edÀt-ı ictimÀ: Birleştirme edatı “(Pes-i perde bìned èamelhÀ-yı bed) Pes-i perde øarfı mekÀnı hem aãlında edÀt-ı ictimÀdur (s.18).”
edÀt-ı istidrÀk: Sebep edatı. “(Dileş òÿn şüd ü rÀz der-dil bi-mÀnd/ Velì pÀyeş ezgirye der-gül bi-mÀnd) Dileş øamìr èÀşıú’a rÀcièdür. Velì edÀt-ı istidrÀk pÀyeş sÀbıú
gibidür (s. 515).”
edÀt-ı istifhÀm: Soru edatı. “(Tu ber-rÿy-i deryÀ úadem çün zenì) Ber óarf-i istièlÀ,
Rÿy-i deryÀ lÀmiyye, çün vÀv-ı aãliyye ile keyf maènÀsınadur. EdÀt-ı istifhÀmdur (s.
567).”
edÀt-ı mefèÿl: Belirtme fonksiyonlu ek.
(KesÀn ber-òorend ez-cüvÀnì vü baòt/ Ki bÀ-zìr-destÀn ne-gìrend saòt)
KesÀn ber-òorend mübtedÀ ve òaber; ber, fetó-i bÀ-yı èArabiyle luàatda
mìve maènÀsınadur. Ve ez cüvÀnì àayr-i ãÀrìòi. Ki óarf-i rÀbıù-ı ãıfat,
yÀ edÀt-ı mefèÿldur rÀ maènÀsına (s. 182).
edÀt-ı mübÀlaàa: Anlama dayalı abartma.
(Çi sÿd Àferìn ber-ser-i encümen/ Pes-i çeróa nefrìn-konÀn pìre-zen )
Áferìn elif-i memdÿdla bunuñ gibi yirlede taósìn ifÀde ider. Ber edÀt-ı
ôarfdur, fì maènÀsına. Ser bunda uc, baş maènÀsınadur. Encümen
hemzenüñ fetói ve sükÿn-ı nÿnla ve øamm-ı cìmle ve fetó-i mimle
dirnek ve cemèiyyet maènÀsına. Pes-i çeróa lÀmiyyedür. Çeróa cìm-i
èAcem’üñ fetóiyle çıúrıúdur ki çulòalar isrtièmÀl iderler. Nefrìn-kon
vaãf-ı terkìbìdür, ilenici yaèni bed-duèÀ idici maènÀsına. Ve elif ve nÿn
edÀt-ı mübÀlaàadur. Pìre-zen úarı, èavrat dimekdür (s. 310).
edÀt-ı nefy: 1.Olumsuzluk eki. “(Ne-idrÀk der-künh-i õÀteş resed/ Ne-fikret be-àurÿr
ãıfÀteş resed) Ne edÀt-ı nefy maènÀda resed’e muúayyeddür (s. 30).” 2. Olumsuzluk
edatı. “(Ne-bìnì ki dervìş bì-dest-gÀh) Ne-bìnì münÀdì-i istifóÀmı mutaøammın görmez
misün yaèni maèlÿmuñuzdur. Ki óarf-i beyÀn. Dervìşüñ iøÀfeti beyÀniyye. Bì edÀt-ı nefy
(s. 160).”
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edÀt-ı nisbet: (-lı/ -li, -lu/-lü) gibi sahiplik edatı.
(Ùaleb-kÀr-ı òayrest ü ümmìd-vÀr/ ÒudÀyÀ ümìdì ki dÀret ber-Àr)
Ùaleb-kÀr ùalebci dimekdür. ZìrÀ kÀr edÀt-ı fÀèildür, –cı maènÀsına.
Sitem-kÀr, cefÀ-kÀr gibi. Òayr’a iøÀfeti ism-i fÀèilüñ mefèÿline
iøÀfetidür. Ümmìd-vÀr mìm’de teşdìd øarÿret-i vezn içündür. VÀr
bunda edÀt-ı nisbetdür, ümìdli dimekdür (s. 66).
edÀt-ı selb: Olumsuzluk eki.
(Ne merdest Àn be-nezdìk óıred-mend/ Ki bÀ-pìl-i dÀmÀn-i peykÀr-ı
cÿyed) Pil ile ãavaş eylemek úÀdir ola dimekdür. Pes meõkÿr beyitde
babasiyla ceng eylemek isteye diyenler beyitüñ maènÀsıyla bì-taúrìb
ceng eylemişler. Kesi kes kÀf-ı èArab’uñ fetóiyle kimse maènÀsınadur.
Ve yÀ óarf-i vaódet, bì-gümÀn, bì edÀt-ı selbdür ki esmÀ-éi cevÀmide
anuñ óükmünde olan elfÀôa dÀóil olmaàa maóãÿãdur (s. 10).
edÀt-ı ãıla: Yönelme fonksiyonlu ek. “(Melik-rÀ hemìn mülk-pìrÀye bes) Melik
pÀdişÀh maènÀsınadur. Ve rÀ edÀt-ı ãıladur, bÀ maènÀsına (s. 131).”
edÀt-ı şarù: Şart edatı. “(Ve ger dÀnì ender tebÀreş kesÀn) VÀv óarf-i istidrÀkdür.
AmmÀ velÀkin maènÀsına. Ger edÀt-ı şarùdur (s. 171).”
edÀt-ı tafêìl: Üstünlük edatı.
(Be-goftÀr ferÀ ter mecÀlem ne mÀnd) Be-goftÀr mefèÿldür. Óarf-i
teékìd ve elif suèÀl ve cevÀbı farúeylemek içün gelmişdür. Baèøılar bu
bile didiler lÀkin baèøı maúamda ibtidÀ-yı kelÀmda da vÀkièdür. FerÀ
fÀ’nuñ fetói ve kesriyle bunda yukÀru dimekdür. BÀlÀ maènÀsına. Ve
ter edÀt-ı tafêìl yuúaruraú dimekdür (s. 45).
edÀt-ı taèlìl: Sebep gösterme edatı.
(Ne ez-beher Àn mì-sitÀnem òarÀc) Ne edÀt-ı nefymaènÀda mìsitÀnem’e muúayyeddür. Ne-mì-sitÀnem taúdìrinde. Beher bÀ-yı
èArab’uñ fetói ve sükÿn-ı hÀ ile edÀt-ı taèlìldür. èArab’da ecl gibi,
liecle dirler. Ánıñiçün diyecek yirde. Pes beher Àn Ànıñiçün dimekdür.
(s. 178)
edÀt-ı tercì: Geri çevirme, döndürme edatı. “(Meger dìde bÀşì ki der-bÀà u rÀà)
Meger edÀt-ı tercì, dìde bÀşì görmiş olasın dimekdür. (s. 573).”
edÀt-ı teşbìh: Benzetme edatı. “(Bi-òandìd k’evvel zemìn ü ümìd/ Hemì lerze ber-ten
fütÀdem çü bìd) Hemì fütÀd’e muúayyeddür. MaènÀda hemì fütÀdem taúdìrnde fièl-i
óikÀyet-i óÀl-i mÀøì maènÀsına. Çü edÀt-ı teşbìh, bìd taúdìrì berk-i bìddür (s. 577).”
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edaù-ı temennÀ: İstek eki. “(Meger bÿyì ez-èışķ-ı mestet koned) Meger edaù-ı
temennÀ ola ki dimekdür (s. 35).”
edÀt-ı taóãìã: Belirtme, akkusativ eki. “(Ger ÿ-rÀ herem dest-i òidmet be-bìst) Herem
hÀ’nuñ ve rÀ’nuñ fetóalarıyla pìrlik dimekdür. Lafô-ı èArabì’dür. Dest-i òìdmet
lÀmiyyedür, mecÀzen. ß-rÀ’da ve tu-rÀ’da rÀlar edÀt-ı taóãìãdür (s. 113).”
edÀt-ı teékìd: Kuvvetlendirme, pekiştirme edatı. (Hemìn naúş-ber òÀºn tu der-èahd-i
hì˘ş)Hemìn hem ile ìn’den mürekkeb, hem edÀt-ı teékìd ve ìn ism-i işÀretdür mÀ-baèdine
(s. 124).
edÀt-ı ôarf: Buluma edatı. “(Berid ber-dil ez-cevr-i àÀm bÀrihÀ) Berid fièl-i
muøÀriè-i müfred-i àÀéibdür, berìden’den iletmek mÀnÀsına. Ber bunda edÀt-ı ôarfdur,
der maènÀsına (s. 134).”
edavÀt: Edatlar ekler.
(Ve ger òí˘ş rÀøì ne-bÀşed ze-òí˘ş/ Çü bìgÀnegÀneş ber-end ze-bìş) Òí˘ş
òÀ-i muèceme’nüñ kesri ve vÀv-ı resmiyle bunda òıãım maènÀsınadur
ki èArabca’da úarìb dirler. RÀøì maèrÿf, ne-bÀşed fièl-i nefy-i istiúbÀl,
bunda olmaya dimekdür. Çü cìm-i èAcem’üñ żammı ve vÀv-ı resmiyle
edÀt-ı teşbìhdür, çün de dirler. Nÿnla bìgÀne bÀ-yı èArab’uñ kesriyle
kÀf-ı èAcem’le yÀd maènÀsınadur. Ki muúÀbili bilişdür ki FÀriåì’de
ÀşinÀ dirler. Ve ‘elif’ ve nÿn edavÀt-ı cemèdür (s. 10).
edÀt-ı ôarf-ı mekÀn: Yer, mekân zarfı.
(Ger ez-fitne Àyed kesì der-penÀh/ Ne-dÀred cüz ìn kişver ÀrÀm-gÀh)
Kesì yÀ óarf-i vaódet, der óarf-i ãıla bÀ maènÀsına. PenÀh isümdür,
penÀh-gÀh maènÀsına ãıàınacaú yir dimekdür. Ne-dÀred ùutmaz
dimekdür yaèni mÀlik olmaz. Ìn kişver’den murÀd memleket-i
FÀrisdür. Kişver kÀf-ı èArab’uñ kesri şın’uñ sükÿnı ve fetó-i vÀvla
iúlìm maènÀsınadur. ÁrÀm-gÀh, ÀrÀm elif-i memdÿdla isimdür, rÀóat
maènÀsına. ÁrÀmìden’den diñlenmek dimekdür. Ve gÀh bunda edÀt-ı
ôarf-ı mekÀndur, seyrÀn-gÀh gibi (s. 65).
efèÀl: Fiiller, işler, oluşlar. “(Muúìmeş der-insÀf u taúvÀ be-dÀr) Muúìm ism-i
fÀèildür, efèÀl bÀbından åÀbit-úadem maènÀsına (s. 82).”
efèÀl bÀbınuñ ecvef-i vÀvìsi: EfèÀl kalıbının ortası vav’lı olan şekli. “(TaøarruèkonÀn-rÀ bed)èavdet mucìb) Mucìb isim-i fÀèildür. EfèÀl bÀbınuñ ecvef-i vÀvìsiden (s.
20).”
ehl: Benzer düşünce etrafında toplanmış, aynı yol ve gidişte olam kimseler.
KisrÀ’ya iøÀfet-i lÀmiyyedür. KisrÀ kÀf’uñ fetói ve kesriyle sin’üñ
sükÿnı ve rÀ’nuñ fetóiyle Òusrev Luàaùınuñ maèrìbidür. Cemèi ekÀsire
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gelür. Ve èAcem pÀdişÀhlarına Òusrev ve Rÿm’uñ Úayser ve Hind’üñ
RÀy u Çin’üñ Feàafÿr ıùlÀú olınur. Ehl-i tevÀriò ıùlÀk iderler. Faófaô (s.
42).”
ehl-i Fürs: Farsçaya hâkim olan kimseler. “(Çü merdÀnegì Àyed ez-reh-zenÀn) Çü
óarf-i taèlìldür. MerdÀne ve şÀhÀne ve dervìşÀne ve àayrılarda ehl-i fürs iòtilÀf eylediler
(s. 109).”
ekÀbir: Konu üzerinde söz sahibi olan kimseler. PÀdişÀh dervìşi ekÀbir ve aàniyÀdan
hem pek gördi ve hem ziyÀde gördi. Pes meõkÿr dervìşi kendinüñ vezìr-i aèôamı üzerine
geçürdi. Yaèni bunı vezìr tefvìø ve eski vezìri tenfìõ eyledi (s. 137).”
elif-i memdÿd: Uzun okunan /okutan elif.
(Nikÿ dÀr êìf u misÀfir-i èazìz/ Vez Àsìb-i şÀn ber- òaõer bÀş-ı nìz) DÀr
fièl-i emir-i müfred-i muòÀùabdur. ëìf êÀê’uñ kesriyle konuàa dirler,
èArabìdür. DÀr’uñ êìf mefèÿl-i evveli, nikÿ åÀnìsi. MisÀfir-i èazìz de
böyledür. Vez aãlında vÀz idi. Ásìb elif-i memdÿdla sin’üñ kesriyle
luàatda yan başı gelmege dirler (s. 112).
enseb: Dil ve anlama daha uygun, münasib. (Geret èaúl yÀrest ez-ìşÀn remì) Baèøı
nüsòada “ìşÀn” yirine “ìnÀn” vÀúièdür. Fi’lvÀúiè kef-Àverd keennehü nisbet, ensebdür.
Yaèni àaêab ve óışımdan kef-Àverdelere göre bu ÿlÀ ve uórÀdur (s. 529).
emr-i àÀéib: 3. tekil şahıs emir. “Ez ìnden murÀd ôÀlim şehzÀdedür. Ve ez andan
murÀd èÀdil şehzÀdedür. Ne-bÀşed müşterekdür muøÀrièle emr-i àÀéib mÀbeyninde. SerencÀm-ı nìk beyÀniyyedür (s. 248).”
erbÀb: Ehil, muktedir, uzman, konu hakkında bilgisi olan kimseler. “ÓÀãılı mıãrÀ-i
ÿlÀ ki aãóÀb-ı úulÿb, erbÀb-ı óÀl diyeler (s. 63).”
erbÀb-ı luàat: Sözlükçüler. “Pes erbÀb-ı luàat vezìri (134) bunlaruñ cemèìsinde
iştiúÀú eylemişlerdür, baèøı teévìlÀt ile (s. 134).”
esmÀ: İsimler. “Çi bÿd mısrÀè-i åÀnìye merhÿndur. ÓÀtem óÀ-yı óuùùì ile lafô-ı
èArabìdür. FÀèil vezni üzerine ammÀ èAcem fÀèil vezni üzerine olan baèøı esmÀnuñ
èaynü’l-fièlini meftÿó okur (s. 441).”
esmÀ-i fevÀèil: Fiillerin mastar şekilleri. “MeåelÀ, efèÀl ve maåÀdır ve esmÀ-i fevÀèil
ve mefÀèil evÀéilinde ne-dÀnest ve ne-dÀned ve ne-dÀnistìn ve ne-dÀnende ve ne-dÀneste
(s. 7).”
esmÀ-i maãÀdır: Mastarların isimleri. “AmmÀ esmÀ-i cevÀhir esmÀ-i maãÀdırda ve
esmÀ-i zamÀn ve mekÀn ve nüèÿt ve mübalaàa ãìàalarında munfaãıl bir hÀ’yı resmìyle
kitÀbet olınur (s. 7).”
esmÀ-i mekÀn: Yer adları. “AmmÀ esmÀ-i cevÀhir esmÀ-i maãÀdırda ve esmÀ-i
zamÀn ve mekÀn ve nüèÿt ve mübalaàa ãìàalarında munfaãıl bir hÀ’yı resmìyle kitÀbet
olınur (s. 7).”
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esmÀ-i zamÀn: Zaman isimleri. “AmmÀ esmÀ-i cevÀhir esmÀ-i maãÀdırda ve esmÀ-i
zamÀn ve mekÀn ve nüèÿt ve mübalaàa ãìàalarında munfaãıl bir hÀ’yı resmìyle kitÀbet
olınur (s. 7).”
F
fÀèil: Bir işi yapan özne. “Ne-bÀyed fièl-i nefy-i müstaúbel-i müfred-i àÀéib fÀèili
nihÀddur ki nihÀden maènÀsınadur, fe-teéemmel (s. 323).”
faèìl bimaènÀ fÀèil: Mübalağa kalıbında özne. “Mürìd êarabe bÀbından faèìl bimaènÀ
fÀèildür (s. 47).”
FÀrs: Fars ülkesi. “(HemÀnÀ ki der-pÀrs inşÀ-yı men) Keenehü ki diyÀr-ı FÀrs’da
benüm taãÀnìfüm Óuten vilÀyetinde misk gibi úıymetdür (s. 61).”
faãl: Bölüm, kısım. “Faãl idüp hemze-i müctelibe ile yazanlar imlÀdan ÀgÀh degül
imişler (s. 122).”
fehm: Kavrama, anlama. “Fehm bunda idrÀk maènÀsınadur (s. 28).”
feãÀóat: Kelimede, kelamda ve mütekellimde bulunan vasıfları anlatan belağat
disiplinlerin biri. “FeãÀóat belÀàÀtda SaòbÀn’a irişmek olur yaèni bir kimse anuñ feãÀóat
ve belÀàÀtına mÀliú olmaú mümkindür. AmmÀ ÒudÀ-yı bì-keyfüñ künh-i àÀyetine
bülÿà-ı vüãÿl mümkin deàüldür. Yaèni õÀtı óaúìúÀtiyle müdrik olmaz (s. 31).”
fetóa: Üstün. “(Şefìèu’l-verÀè ÒÀºce-i baèå u neşr/ İmÀmu’l-ÓüdÀ ãadr-ı dìvÀn-ı
òaşr) VerÀ vÀv’uñ ve rÀ’nuñ fetóalarıyla òalú maènÀsınadur (s. 40).”
fièl-i fÀèil: Fiilin 1. tekil şahıs eki. “MeåelÀ, óayvÀn gibi insana nisbet àaniyy fièl-i
fÀèil maènÀsınadur. Müstaànì dimekdür (s. 14).”
fièl-i emr-i müfred-i àÀéib: 3. teklik şahıs emir kipi. “Koned kÀf-ı èArab’uñ
øammıyla fièl-i muøÀriè-i müfred-i àÀéibdür, eylerdi dimekdür veyÀ fièl-i emr-i müfred-i
àÀéib eylesün dimek ola (s. 56).”
fièl-i emr-i müfred-i muòÀùab: Emir kipi teklik 2. şahıs. “ÒırÀm òÀ-i muècemenüñ
kesriyle fièl-i emr-i müfred-i muòÀùabdur (s. 44).”
fièl-i óikÀyet-i óÀl-i mÀøì: Geçmiş zamanın hikâyesi. “Şüdì fièl-i óikÀyet-i óÀl-i
mÀøìdür, olaydı dimekdür (s. 530).”
fièl-i óikÀyet-i óÀl-i mÀøì-i müfred-i àÀèib: Teklik 3. şahıs geçmiş zamanın hikâyesi.
“Mì-tÀft fièl-i óikÀyet-i óÀl-i mÀøì-i müfred-i àÀèib yaldırardı ve balúırdı dimekdür (s.
154).”
fièl-i óikÀyet-i óÀl-i mÀøì-i müfred-i àÀèib: Teklik 3. şahıs geçmiş zamamnın
hikâyesi. “Mì-tÀft fièl-i óikÀyet-i óÀl-i mÀøì-i müfred-i àÀèib yaldırardı ve balúırdı
dimekdür (s. 154).”
fièl-i mÀøì-i müfred-i müõekker-i muòÀùab: Eril 2. teklik şahıs geçmiş zaman fiili.
“KemÀ kÀf óarf-i cer ve mÀ harfi maãdar, eåneyte fièl-i mÀøì-i müfred-i müõekker-i
muòÀùab (s. 31).”
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fièl-i mÀøì-i müfred-i àÀèib: 3. teklik şahıs geçmiş zaman fiili. “Sÿòt fièl-i mÀøì-i
müfred-i àÀèibdür (s. 103).”
fièl-i mÀøì-i müfred-i müõekker-i àÀéib: Eril 3. teklik şahıs geçmiş zaman fiili. “İsÀ
fièl-i mÀøì-i müfred-i müõekker-i àÀéib fÀèili taòtında minh’e rÀcièdür (s. 464).”
fièl-i mÀøì-i mütekellim-i vaóde: 1. teklik şahıs geçmiş zaman fiili. “EnkÀştem fetó-ı
hemze ile fièl-i mÀøì-i mütekellim-i vaódedür (s. 153).”
fièl-i mÀøì-i nefs-i mütekellim-i vaóde: 1. Teklik şahıs geçmiş zaman fiili. “BemÀndem, bÀ óarf-i teékìd, mÀndem fièl-i mÀøì-i mütekellim-i vaódedür (s. 45).”
fièl-i muøÀriè: Geniş zaman fiili. “Tevfìú maãdardur, tefèìl bÀbından, òayre iøÀfeti
maãdaruñ mefèÿlinedür. İki mıãrÀèda tÀ’lar øamìr-i òiùÀbdur. Bunda fièl-i muøÀrièdür.
İstimrÀr maènÀsına yaèni dÀéimÀ òayrÀta tevfìúuñ ziyÀde olucıdur (s. 77).”
fièl-i muøÀriè-i cemè-i àÀéib: Çokluk 3. şahıs geniş zaman fiili. “Áverend fièl-i
muøÀriè-i cemè-i àÀéibdür (s. 54).”
fièl-i muøÀriè-i müfred-i àÀéib: 3. tekil şahıs geniş zaman fiili. “NÀled fièl-i
muøÀriè-i müfred-i àÀéibdür (s. 69).”
fièli mÿøÀriè-i müfred-i muòÀùab: Teklik 2. şahıs geniş zaman fiili. “Konì fièl-i
mÿøÀriè-i müfred-i muòÀùabdur (s. 34).”
fièl-i muøÀriè-i mütekellim-i vaóde: 1. teklik şahıs geniş zaman fiili. “Konem fièl-i
muøÀriè-i mütekellim-i vaódedür (s. 144).”
fièl-i nefy-i müfred-i àÀéib: 3. teklik şahıs olumsuz emir kipi. “Me-bÀd fièl-i nehy-i
müfred-i àÀéib olmaya ve olmasun dimekdür.(s. 535).”
fièl-i nefy-i istiúbÀl: Gelecek zaman fiilinin olumsuz şekli. “Ne-rÿyed fièl-i nefy-i
istiúbÀl (s.582).”
fièl-i nefy-i istiúbÀl-i mütekellim-i vaóde: Teklik 1. şahıs olumsuz gelecek zaman
fiili. “Ne-pindÀrem (218)fièl-i nefy-i istiúbÀl-i mütekellim-i vaóde (s. 218).”
fièl-i nefy-i mÀøì-i müfred-i àÀéib: Teklik 3. Şahıs geçmiş zaman fiilinin olumsuzu.
“TurÀnd fièl-i nefy-i mÀøì-i müfred-i àÀéib (s. 265).”
fièl-i nefy-i müstaúbel-i müfred-i àÀéib: 3. teklik şahıs gelecek zaman olumsuz fiili.
“Ne-gìred fièl-i nefy-i müstaúbel-i müfred-i àÀéib teéåìr eylemez dimekdür (s. 233).”
fièl-i nefy-i mÀøì-i mütekellim-i vaóde: 1. Şahıs geçmiş zaman olumsuz fiili. “Nedìdem fièl-i nefy-i mÀøì-i mütekellim-i vaódedür (s. 53).”
fièl-i nefy-i müstaúbel-i müfred-i muòÀùab: 1. şahıs olumsuz gelecek zaman fiili.
“Ne-dÀnì fièl-i nefy-i müstaúbel-i müfred-i muòÀùab istifhÀmı mutaøammın bilmez
misin dimekdür, yaèni bilürsin (s. 344).”
fürs: İran. “MerdÀne ve şÀhÀne ve dervìşÀne ve àayrılarda ehl-i Fürs iòtilÀf eylediler
(s. 109).”
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á
àalat: Kullanılan kelimeye ait gramer ve mana yanlışları. “AmmÀ sebúat tÀ ile
òaùÀdur, yaèni àalatdur (s. 72).”
àÀlib: Tercih edilen. “Ze-ber-dest luàatda àÀlib maènÀsınadur ammÀ bunda üst
maènÀsınadur ki èArabca fevú dirler (s. 137).”
àarìb: Mana ve yapıya uygun olmayan açıklamalar. “Yaèni bu óÀl pÀdişÀhuñ
maèlÿmıdur ki behemeóÀl mıãrÀéi evvelüñ maènÀsını “çün sul-ùÀn faøìlet úovdı baña
anuñ üzerine” diyen àarìb maènÀ taãvìr eylemiş (s. 153).”
H
òÀde-Rÿm: Farsça vav-ı madûle. “ÒÀºn, òÀde-Rÿm øammıyla oúu dimekdür (s.
124).”
óÀ-i aãliyye: Yazılan he. “Dih dal’uñ kesriyle ve óÀ-i aãliyye ile köydür yaèni úarye
(s. 424).”
hÀ-i muèceme: Noktalı òa. “Òışm hÀ-i muècemenüñ fetói ve şın’uñ sükÿnıyla
èArabì’dür, àaêab maènÀsınadur (s. 8).”
òÀ-i mühmele: Noktasız he. “Raóìm rÀ’nuñ fetói ve òÀ-i mühmelenüñ kesriyle bunda
ana karnında oàlan yataàına dirler (s. 22).”
hÀ-yı resmì: Kelimenin sonunda okunan he. “Renc zaòmete dirler ve hÀ-yi resmì
taòãìã ifÀde ider (s. 69).”
òaber: Yüklem. “Án işÀretdür evãÀf-ı şÀha, rÀ edÀt-ı mefèÿl, Saèdì mübtedÀ, koned
òaberi (s. 74).”
òaber-i mübtedÀ: İsim cümlesi. “Fièl-i muøÀriè-i müfred-i àÀéib. Òaber-i
mübtedÀdur, fÀèili taòtında, sütÿn’e rÀciè øamìrdür (s. 120).”
óadìå: Hz. Muhammed’e ait sözler. “YÀ Muóammed senüñ izz ü şerìfüñe ve cÀh-ı
mertebeñe levlÀk óadìåi temkìn yeter yaèni senüñ èizzet ve óürmetüñe bu iki sÿre delÀlet
ider (s. 52).”
óadìå-i ãaóió: Doğruluğu kesin olan hadisler. “Óaøret-i Óabìbu’l-lÀh’dan óadìå-i
ãaóìó var ki baòşìş ve òayr eylemek belÀyı defè ider. Yaèni òayrÀt ve ãadaúÀt sebeb-i
defè-i beliyyÀtdur. Bu óadìå-i şerìfüñ òuãÿãında söz çoúdur. LÀkin bu maúÀm maóall-i
istìfÀsı deàüldür (s.490).”
óadìå-i şerìf: Hz. Muhammed’e ait davranış, hâdise ve sözler. LÀ-üóãì bÀ óarf-i
muãÀóÀbet fürÿmÀndeend’e müteèallıú lÀ-üóåì fièl-i nefy-i istiúbÀl-i mütekellim-i vaóde,
bu lafô-ı şerìf bir óadìå-i şerìfe telmìòdür (s. 31).”
óÀlet-i iøÀfet: İsim tamlaması. “AmmÀ óÀlet-i iøÀfetde åübÿtı lÀzımdur (s. 561).”
óaml: Yükleme, isnat, yakıştırma, kondurma. “Bu edÀdan ôÀhir budur ki simÀè-ı
meõkÿruñ añladıàı maènÀya óaml eylemişdür (s. 584).”
óarf: 1. Alfabeyi meydana getiren tek başına veya başka öğelerle bir sesi, bir ses
öbeğini yazıda göstermek üzere kullanılan işaretlerden her biri.2. Ek, bağlı morfem.
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“Şütür-rÀ, rÀ óarf-i taóãìã (s. 589).” 3. Zarf. “Ber óarf-i muãÀóabet, sebebiyyeti
mutażammın.” (s. 589)4. Edat. “Ki óarf-i beyÀn (s. 589).”
óarf-i èArabì: Arapça zarf. “èAcem iki kÀfı bile èArabì okur (s. 22).”
óarf-i aãlì: Arapça masdarda kök harfi. “Besì bÀ óarf-i vaódet yÀ óarf-i aãlì olınca
çoú dimek olur (s. 136).”
óarf-i èaùıf: Bağlama edatı. “VÀv óarf-i èaùıf rÀóat ve istirÀóat diñenmek dimekdür
(s. 171).”
óarf-i beyÀn: Açıklama edatı. “Ki beyt-i sÀbıúı beyÀn içün gelmişdür yaèni óarf-i
beyÀndur (s. 50).”
óarf-i cerr: Arapça ön ekler. “LübÀb lÀm óarf-i cerr ùÿbÀ’ya müteèallıú bÀb úapu (s.
65).”
óarf-i óÀl: Denklik edatı. “VÀv óarf-i óÀl bì-çÀreéi mübtedÀ ve yÀ óarf-i vaódet ve
hemze óarf-i tevessül ve hemze-i vaódet içündür diyen bilmezimiş (s. 488).”
óarf-i óikÀye: Fiillerde hikâye birleşik zaman yapmaya yarayan ek. “Ber-tÀftì ber
óarf-i teékìd, yÀ gene óarf-i óikÀye yaèni bükerdi ve bururdı dimekdür (s. 215).”
óarf-i ibtidÀ: Başlama sözü. “Ki óarf-i rÀbıù ve ez óarf-i ibtidÀ ve Àn ki, ki isim
maènÀsına, Àn ki kimsüñ dimekdür, fe-teéemmel (s. 342).”
óarf-i istièlÀ: Yönelme edatı. “Evvelki ber óarf-i istièlÀ ve åÀnìsi sìne maènÀsına (s.
130).”
óarf-i istimrÀr: Süreklilik fonksiyonlu ön ek. “Mì óarf-i istimrÀr (s. 327).”
óarf-i istiånÀ: Den başka, den gayrı, ancak anlamında ayrıcalık anlatan edat. “İllÀ
óarf-i istiånÀ (s. 36).”
óarf-i istièÀnet: Yalvarma edatı. “BÀ óarf-i istièÀnet (s. 316).”
óarf-i istièlÀ: Yönelme edatı. Metinde 60 defa tekrarlanıyor. “Ber óarf-i istièlÀ; şÀh,
budaú maènÀsına iøÀfet-i beyÀniyyedür (s. 24).”
óarf-i úasem: Dua ve istek edatı. “(ÒudÀyÀ be-óaúú benì-FÀùıma/ Ki ber-úavl-i ìmÀn
konem òÀtime) ÒudÀyÀ bunuñ gibi elifler FÀrisì’de óarf-i nidÀdur. Be-óaúúı bÀ óarf-i
úaãem (s. 48).”
óarf-i maãdar: Masdar yapma eki. Metinde 397 defa tekrarlanıyor. “Merdì yÀ óarf-i
maãdar (s. 390).”
óarf-i muúÀbele: Karşılaştırma edatı. “Be-nÀn bÀ óarf-i muúÀbele (s. 383).”
óarf-i muãÀòebet: Bağlama ve vasıta edatı. “Be-óilm bÀ sebebiyeti mutaôammın
óarf-i muãÀòebetdür (s. 8).”
óarf-i nefy: Olumsuzluk ifade eden ön ek. Metinde 57 defa tekrarlanıyor. “Ne-tüvÀn
nÿn óarf-i nefy ve tüvÀn isümdür, tüvÀnìden’den úudret ve ve imkÀn maènÀsına (s.
144).”
óarf-i nidÀ: Seslenme edatı. Metinde 44 defa tekrarlanıyor. “Ey òarf-i nidÀ
münÀdìsi maóõÿfdur ki şeyùÀndur (s. 155).”
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óarf-i nisbet: Aitlik eki. Metinde 48 defa tekrarlanıyor. “(MerÀ dest-gÀh-i cüvÀnì bireft Be-lehv ü luèb zinde-gÀnì bi-reft) MerÀ benüm dimekdür. Dest-gÀh-i cüvÀnì
lÀmiyyedür. YÀ óarf-i maãdar olınca ammÀ beyÀniyye, der óarf-i nisbet olınca yÀ óÀrf-i
muãÀóabet. (s.160).”
óarf-i rÀbıt: Bağlama edatı. “Beytü’l-óarÀm Mekkedür. Ki óarf-i rÀbıù maúÿl-i
úavldür (s. 44).”
óarf-i rÀbù-ı ãıfat: Bağlama edatı. Metinde 9 defa takrarlanıyor. “Ki óarf-i rÀbù-ı
ãıfat, yÀ edÀt-ı mefèÿldur rÀ maènÀsına (s.182).”
óarf-i revì: Redif harfleri. “Maèlÿm ola ki dil ve gülde óarf-i revì ki lÀmdur.
Mütaóarriú olmaàla úÀfiye olmaàa ãaóìódür. ZìrÀ sÀkin olsa úÀfiye olmaú cÀéiz omazdı,
fe-teéemmel (s. 594).”
óarf-i taãàìr: Küçültme harfleri.
(Bi-tÀbet be-şeb-kirmekì çün çerÀà) Be-şeb bÀ óarf-i ôarf, kirm kÀf-ı
èArab’uñ kesri ve rÀ’nuñ sükÿnıyla úurd dimekdür. AmmÀ bunda böcek
murÀddur ki Türkì’de aña yıdız böcegi dirler. Ve FÀrisì’de kirm-i şeb-tÀb dirler.
Ve kÀf-ı åÀnì óarf-i taãàìrdür (s. 573)
óarf-i sebeb: Yönelme edatı. Metinde 10 defa tekrarlanıyor. “BÀ óarf-i sebeb ve yÀ
óÀrf-i muãÀóabet (s. 107).”
óarf-i rÀbıù-ı ãıfat: Bağlama edatı. “(Ki dilhÀ der-Àteş çü ney sÿòtì) Ki óarf-i rÀbıù-ı
ãıfatdur (s. 589).”
óarf-i ãıla: Yönelme edatı, metinde (der, yâ, bâ, ki ve ber) edatları için harf-i sıla
tanımlaması geçiyor. “Der-cÀn der óarf-i ãıla, taúdìrì der-cÀneşdür (s.576)”; “şebì yÀ
óarf-i vaódet, ber óarf-i ãıla, edÀ-yı püser lÀmiyyedür (s. 590)”; “be-men bÀ óarf-i ãıla
(s. 590)”; “ki óarf-i ãıla.” (s. 597); “yÀ óarf-i ãıladur (s. 11).”
óarf-i tafêìl: Üstünlük edatı. Ber-ter yücerek dimekdür. “ZìrÀ ber óarf-i istièlÀ ve ter
tÀ’nuñ fetóiyle óarf-i tafêìldür (s. 44).”
óarf-i taèlìl: Açıklama edatı. Çü óarf-i taèlìldür. (s. 109); “ki óarf-i taèlìl “ (s. 111);
“bÀ óarf-i taèlìl (s. 134).”
óarf-i taóãìã: Genetif eki. “Melik-rÀ, rÀ óarf-i taóãìã (s.139).”
óarf-i vaódet: Teklik bildiren ek. “èAúlì yÀ óarf-i vaódet (s. 169).”
óarf-i vaódet-i nevèiyye: Tür birliği ifade eden edat. “(MerÀ çün òalìl Àteşì derdilest) MerÀ benüm dimekdür. Çün edÀt-ı teşbìh, Òalìl yaèni İbrÀhìm Peyàamber Àteşì
yÀ óarf-i vaódet-i nevèiyye (s. 594).”
óarf-i tebèìø: Harf-i atıf olarak da adlandırılır. “İki mıãrÀèda bile ez óarf-i tebèìødür
(s. 57).”
óarf-i teékìd: Pekiştirme edatı. “Bi-mÀnedest bÀ óarf-i teékìd aãlında be-mÀnde
estdür (s. 58).”
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óarf-i tenkìr: Belirtme edatı. “Kerges kÀf-ı evvel èArabì meftÿódur ve úÀf-ı åÀnì
èAcemì ve meftÿó, şüküft şın’uñ ve kÀf’uñ øammeleriyle ve kesreleriyle èaceb
maènÀsınadur. Aãlı üşküftdür. Hemze’nüñ ve kÀf-ı èArab’uñ øammeleriyle ve
kesreleriyle ve şın’uñ sükÿnıyla ve yÀ óarf-i tenkìr (s. 92).”
óarf-i tevessül: Yönelme edatı. “Efekendeéi hemze’nüñ fetói ve sükÿn-ı fÀ ve fetó-i
kÀf-ı èArabì ile ve yÀ øamìr-i òiùÀb ve hemze óarf-i tevessül (s. 167).”
óarf-i ôarf: “Der óarf-i ôarfdur.(s. 106)”; “bÀ óarf-i ôarf (s. 106).”
óaõf: İfadede gereksiz görülen ek, kelime, kelime grubu veya cümle çıkarma. “Çü
óarf-i teşbìh, ki óarf-i rÀbıù-ı ãıfat, efrÿòtest aãlında estdür. Øarÿret-i vezniçün óaõf ve
ìãÀl eyledi (s. 602).”
hemze: Yarı vokal. “Ne-refte gitmemiş idi dimekdür. HemçünÀn henüz
maènÀsınadur. Behreéi bir miúdÀr. BÀ óarf-i vaódet ve hemze óarf-i tevessül (s. 602).”
hemze-i vaódet: Teklik yapan hemze işareti. “VÀv óarf-i óÀl bì-çÀreéi mübtedÀ ve
yÀ óarf-i vaódet ve hemze óarf-i tevessül ve hemze-i vaódet içündür diyen bilmezimiş
(s. 488).”
hemze-i müctelibe: Hemze ile harekelenen elif harfi. “Øarÿret-i vezniçün hÀ-éi
resmiyle hemze-éi müctelibe terk olınmışdur (s. 24).”
óikÀyet: Dilden dile anlatma. “Pìr-i èÀlemden şöyle òÀùırumdadur. Yaèni baña böyle
óikÀyet eyledi ki bir dìvÀne èÀşıú başını ãaórÀya úodı ve gitdi (s. 524).”
óikmet: Bir şeyi bilme bilgisi. “Óırã ve ùamaè ùÀrìúini baàlama. MÀdÀmki óırã ve
tamaèuñ vardur naãìóÀt ve óikmet ve maèrifet söylemekden defter-i zebÀnuñı yu yaèni
mÀdÀmki óırã ve tamaèuñ var naãìóat ve óikmet sözini terk eyle ki müeååir olmaz (s.
193).”
òiùÀb: Seslenme edatı. “Nìstì degülsin dimekdür. YÀ-yı òiùÀb ile üftÀde bìnìnüñ
muúaddem mefèÿlidür (s. 223).”
óurÿf: Harfler. “Ìn her dü yaèni ümìd ve bìm. PÀdişehe pÀdişÀhdan ve peneh
penÀhda muòaffefdür. ZìrÀ hÀ-yi aãliyyenüñ mÀúablinde óurÿf-i èillenüñ birisi olsa óazfı
cÀéizdür (s. 97).”
óükm: Karar, bir şeyin iyice araştırılmasından sonra varılan sonuç. “Ey pÀdişÀh
benüm bunlara naôarumda nükte vardur (s. 160).” Eger işidüp diñlerseñ şÀhÀ óükmüñ
ve emirüñ nÀfiõ olsun (s. 160).”
óükemÀ: Hakimer, filozoflar, bilginler. “Melik bu rÀzı göñlünde mestÿr ùutdı. Yaèni
kimseye ifşÀ eylemedi. ZìrÀ óükemÀ úÀvlini mesmÿè ve maúbÿl ùutdı (s. 148).”
I
ıãùılÀó: Terim anlamı. “Taãóìf tefèìl bÀbından maãdardur. Luàatda mektÿbda òatÀya
dirler. AmmÀ ıãùılÀóda iki lÀfô heyéÀtda berÀber ve nïútada muòÀlif olmaàa dirler (s.
439).”
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ıùlÀú: Dile getirilme, kastetme, denme. “Daórece bÀbından óoúúa-bÀz ve úuúlacıya
ve bunuñ gibilere ıùlÀú olınur (s. 418).”
İ
èibÀrÀt: Sözler, kelimeler, ibareler.
Bu mübÀrek ve hümÀyÿn kitabı ziyÀde medó ve ıùrÀ eyledükden soñra
buyurdı ki senden temennì iderüm ki bunı Türkì èibÀratla şeró eyleyesüñ ki
müşkilÀt beyÀn ve muêillatı èayÀn olup èibÀrÀtı maèlÿm (3) ve istièmÀlÀtı
mefhÿm, úÀnÿnı mażbÿù ve üslÿbı merbÿt vÀúiè ola (s. 3).
èibÀret: Kelime, kelime grubu, tamlama. “Çü bÀz Àmedì èibÀretinüñ maènÀsını
“çünki ol bende girü geldi” diyen henüz kelimÀt-ı èAcem’üñ istièmÀlÀtına vÀkıf
olmamış (s. 9).”
ibhÀm: Kapalı ifade. “YÀ óarf-i tekìr ve ibhÀm (s. 455).”
icmÀl: Bir düşünceyi mümkün olduğu kadar kısaltarak anlatma. “Leşkerìnüñ yÀ’sı
óarf-inisbetdür deyüp maènÀsını “sipÀhi ve òünkÀr úulı” diyenler ziyÀde icmÀl
eylemişler, fe-tedebber (s. 12).”
ifÀde: Tasarlanan bir hususun yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi. “RÀ bir edÀtdur
ki maènÀ- yı iøÀfet ifÀde ider (s. 16).”
iòbÀr: Haber cümlesi. “BÀd lafôı inşÀ içün mevøÿèdur. AmmÀ bunda iòbÀr
maènÀsınadur (s. 47).”
iòtilÀf: Anlam ayrılıkları. “MerdÀne ve şÀhÀne ve dervìşÀne ve àayrılarda ehl-i fürs
iòtilÀf eylediler (s. 109).”
èilm: Bilim, ilim. “DÀniş èilm, cÿd cìm-i èArab’uñ ôammıyla seóÀ ve kerem ve taúvÀ
ve zühd ve èibÀdet (s. 370).”
imÀle: Aslında kısa olan heceyi vezne uydurmak için uzun okumak. “Maèlÿm olaki
óasìb’üñ) aãlı óisÀbdur. ÚÀfiye øarÿretiçün elif yÀ’ya ebdÀl olındı. Ve bu ebdÀla èilm-i
úÀfiye ıãùılÀóında imÀle dirler (s. 21).”
ièrÀb: Arapça kelimenin cümlede harf veya harekesinin değişmesi. “CÀr maèa’lmecrÿr ièrÀbdan maóallen mecrÿr, ãıfat-ı bÀbdur, taúdìrì (s. 65).”
ism-i faèil: Fiilden isim. “(Muóìùest èilm-i melik ber-basìù) Muóìù ism-i faèildür (s.
29).”
inşÀ: 1. Nesir, düz yazı. 2. Şart cümlesi. “Bi-yüftÀd bÀéile olınca kelÀm-ı ìòbÀrì olur,
nÿnla olınca inşÀéì olur (s. 394).”
ism: Varlıkların ve hareketlerin adı olan kelimeler. “Pesend isimdür, pesendìde
maènÀsına, maúbÿl dimekdür (s. 410).”
ism-i cins: Cins isim. “Merdüm bunda ism-i cins cemèidür ki òÿrend cemè ãìàasıyla
vÀrid olmışdur (s. 394).”
ism-i cemè: Çokluk ismi. “Hem-ginÀn hÀ’nuñ fetói ve mim’üñ sükÿnı ve kÀf-ı
èAcem’üñ kesriyle ism-i cemè maènÀsına (s. 380).”
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ism-i işÀret: İşaret ismi. “Be-baòşÀy esirge, ki óarf-i taèlìl, ÀnÀn cemè-i Àndur ki ismi işÀretdür baèìde (s. 400).”
ism-i maãdar: Masdar ismi. Dest-i òÀ˘hiş lÀmiyyedür, mecÀzen. ÒÀ˘hìş ism-i
maãdardur (s. 421).”
ism-i mefèÿl: Geçmiş zaman isim fiili. “FürüstÀde bunda ism-i mefèÿldür,
gönderilmiş maènÀsınadur (s. 456).”
ism-i mekÀn: Yer adı yapan son ek. “Maşrıú ism-i mekÀndur, güneş ùoàacak yir (s.
22).”
ism-i mensÿb: Aitlik eki almış isim. “Sehrurdì ism-i mensÿb, meşÀyiò-i kibÀr-ı
evliyÀdan Şeyò ŞihÀbü’d-dìn’üñ ãıfat-ı nisbìsidür (s. 397).”
ism-i mevãÿl: Bağlama edatı. “Men ism-i mevãÿl, isÀ fièl-i mÀøì-i müfred-i
müõekker-i àÀéib fÀèili taòtında minh’e rÀcièdür (s. 464).”
ism-i tafêìl: Üstünlük eki alan isim. “Mìr-i ecel beyÀniyyedür. İsm-i tafêìl ictimÀè-i
óarfeyn-i müteóarrikeyn-i mütacÀniseyn oldıàiçün idàÀm vÀcib oldı (s. 276)”
ism-i taãàìr: Küçültme eki alan isim. “Ùıfluña ki ùıfl’uñ taãàìrdür. Teóannün ve eşfÀú
ùÀrìúiyle luàÀtda oàlancıú maènÀsınadur (s. 175).”
ismiyyet: İsim olma durumu. “Óaõf ve ìãÀl ùÀrìúiyle ki óarfiyyetden ismiyyete naúl
oldı (s. 525).”
istidlÀl: Anlamı desteklemek için delil getirme. “ÓükemÀnuñ baèøısı gibi istidlÀl ile
bilmezler (s. 531).”
istifhÀm-ı inkÀrì: Zıt anlamı kastedilen olumlu soru sorma sanatı. “Ne-dehì
taúdìrinde istifhÀm-ı inkÀrì (s. 599).”
ism-i fÀèilüñ mefèÿline iõÀfeti: Fail olan ismin yer tamlayıcısına isim tamlaması
olması durumu.
Àn ile Àferìnden mürekkeb. CÀn luàatlardan rÿó-ı óayvÀnìde
müstaèmeldür revÀn rÿó-ı insÀnìde. AmmÀ bunda èÀmdur. CÀnibine
Àferìn, Àferìnìden’den müştaúdur. Aãlında Àferì-nende-éi cÀn idi, ism-i
fÀèilüñ mefèÿline iõÀfeti úabìlinden idi. Soñra taúdìm ve teéòìr ile baèøı
taórìfÀt (4) ile vaãf-ı terkìbì oldı (s. 3).
ism-i fÀèil-i müfred-i müéenneå: Teklik şahıs dişil fiilden yapılmış isim. “RÀóile
luàatda binüt deveye dirler. Yaèni bimete lÀyıú şütüre rÀóile dirler. AmmÀ bunda ism-i
fÀèil-i müfred-i müéenneådür (s. 471).”
istiúbÀl: Gelecek zaman. “Enfetaó fièl-i mÀøì-i müfred-i müõekker-i àÀéibdür. İnfièÀl
bÀbından cevÀb-ı şarù vÀúièdür. Ol cihetden istiúbÀl maènÀsı virülür, içülür dimekdür (s.
543).”

260 / Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim OKATAN

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

istiúlÀl: Bağlı bulunma hali. “Der úapu, firÀz fÀ’nuñ fetói ve kesriyle úapamaú
maènÀsınadur. LÀkin istièmÀlde istiúlÀli yoúdur. Belki àayrı lafôa muótÀcdur. Bunda
kerden fièline muúayyeddür. FirÀz kerdì taúdìrinde. Úapaduñ dimekdür (s. 468).”
istièmÀl: Bir kelimeyi veya morfemi bir nisbet veya durum dâhilinde kullanma.
“Ter-dÀ-men èibÀretini ekåer muóanneå maènÀsına istièmÀl iderler (s. 567).”
istièmÀlÀt: Kullanımlar.
Bu mübÀrek ve hümÀyÿn kitabı ziyÀde medó ve ıùrÀ eyledükden soñra
buyurdı ki senden temennì iderüm ki bunı Türkì èibÀratla şeró
eyleyesüñ ki müşkilÀt beyÀn ve muêillatı èayÀn olup èibÀrÀtı maèlÿm
(3) ve istièmÀlÀtı mefhÿm, úÀnÿnı mażbÿù ve üslÿbı merbÿt vÀúiè ola
(s. 2).
istimrÀr: Süreklilik. “MurÀd maènÀ-yı istimrÀrdur (s. 82).”
işÀret: Manayı gösterme. “Ôıll-i ÿ lÀmiyyedür. Ôıll dimekle selÀùìne ôıllu’l-lÀh
didüklerine işÀretdür (s. 84).”
işbÀè: Arap nazmında vezin veya kafiye zaruretinden dolayı kelimeye bir ses
ekleme. “Mìm’üñ kesrini ol úadar işbÀè eylemekdür kim andan bir bÀ mütevvellid ola
kim ol bÀ’ya bÀ-éi baùnì dirler (s. 3).”
iştiúÀú: Aynı kökten türemiş kelimelerin birbirleri ile olan ilgileri ve bir ibare veya
şiirede kullanılmasıyla yapılan bir cinas türü. “Girift fièl-i mÀøì-i müfred-i àÀéib bunuñ
gibi yirlerde teéåìr eyledi maènÀsınadur. MuøÀriè ve saéir iştiúÀúı buña úıyÀsdur (s.
315).”
ittiãÀl: İki kelimeden birinin ses düşmesi ile yapılan birleştirme. “Peyvend ittiãÀl ve
ìãÀl maènÀlarında müstaèmeldür (s. 168).”
iøÀfet: İki ismi birbirine bağlama, isim tamlaması. “Mihr muóabbet maènÀsınadur.
Peyvend’e iżÀfet-i lÀmiyyedür (s. 362).”
iżÀfet-i beyÀniyye: Cins ve tür gösteren tamlama, belirtisiz isim tamlaması. “Dest-i
úahr iżÀfet-i beyÀniyye (s. 9).”
iżÀfet-i lÀmiyye: Belirtili isim tamlaması. “Be-ÀrÀm-ı dil bÀ óarf-i muãÀóabet ve
iżÀfet-i lÀmiyyedür (s. 359).”
K
úabìl: Aynı türden olan. “DÀd-Àr vaãf-ı terkìbì, terkìb úabìlinden reft-Àr ve dìd-Àr
gibi (s. 493).”
úÀfiye: Mısra sonlarındaki kelimeye dâhil ses tekrarları. “Fenn-i úÀfiyeden bì-òaber
olan Àèlem’üñ lÀm’ını kesrile kayd eyledi (s.496).”
úÀèide: Kural, dil hadiseleri arasındaki düzen. “Pes geldi diyen bu úÀèideden ÀgÀh
degül imiş (s. 213).”
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úalb: Bir sesin diğer bir sese dönüşmesi. “TemannÀ-koned, maèlÿm ola ki tefèìl ve
tefÀèul bÀblarınuñ nÀúıãlarından maãdarlarınuñ Àòirinüñ mÀúabli èArab meksÿr oúır
(s.214).”TemennÀ ve teúÀøì dir. AmmÀ èAcem mÀúablini meftÿó idüp lÀmu’l-fièli elife
úalb idüp temennÀ ve taúÀøÀ dirler, faófaô (s. 213).”
úarìne: Maksadı gözteren belirti, bağlam. Sözün gelişi. “Çıúrıú ve tìz-gÀh ardında
bed-duèÀya meşàÿl oldılar. Bunda gürÿhì’den murÀd gürÿh-ı zenÀndur. Çıúrıú
úarìnesiyle, fe-tedebber (s. 215).”
úaãd: Maksada uygun söyleyiş. “Yaèni cÀriyeéi úatl eylemek úaãdın eyledi (s. 315).”
úasem: Yemin, dua anlamı taşıyan itek kipi. “Be-merdì bÀ óarf-i úasem ve yÀ óarf-i
maãdardur (s. 468).”
úaùè: Kelimeyi kesme, sone erdirme. “Aãlında àarú Àb-ı Nìldür. äoñra terkìb-i
müzeccì ùarìúiyle iøÀfetden úaùè ile àarúÀb didiler (s. 568).”
úavl: Kelime, söz, kelime grubu. “Meõkÿr pìr-i óamuñ úavli bir kerìm kimsenüñ
eline düşdi ki ol kerìmüñ göñli àanì ve eli vüsèatli ve cömerd ùabèı ve òilúati pÀk idi (s.
419).”
úayd: Yüklemek, izafe etmek; parça bölüm. “MÀkabline ve mÀbaèêine úayd olmaàa
úÀbildür (s. 212).”
kelÀm: Söz, dil; cümle. “Bu kelÀm cevÀb süèÀl muúadderdür (s. 249).” 2. Şiir.
“Maèlÿm ola ki MıãrÀè-ı evvel Óaøret-i Şeyò’uñ kelÀmıdur (s. 275).” 3. Açıklama.
“Óaøret-i Şeyò dervìşüñ kelÀmını tamÀm idüp aãıl úıããaya èavdet idüp buyurur (s.
323).”
kelimÀt: Kelimeler. “ZìrÀ ekåer kelimÀtı ve makÀlÀtı pend ùarìúindedür.(s. 388).”
kelime: Kelime, söz. “Mecmÿèunı bir kelime ôann eyleyüp kÀfì maènÀsına ôann
eyleyen fÀsid eylemiş (s. 528).”
keåìr: Kullanım sıklığı. “Ol pend gerek keåìr olsun gerek úalìl (s. 234).”
kesre: Esre, bir harfi ı/i okutan Arapça hareke. “Girìòt kÀf-ı èAcem’üñ ve rÀ’nuñ
kesreleriyle ve bÀúìnüñ sükÿnıyla fièl-i mÀøì-i müfred-i àÀéib úaçdı dimekdür, firÀr itdi
maènÀsına (s. 247).”
úısm: Cins, sınıf, tür, bölüm, grup, şube. “Òufte mÀżìden úısm müfred-i àÀéib
yatmış ve uyumış dimekdür (s. 356).”
úıããa: HikÀye. “Bundan soñra melÀmet kon gene aãıl úıããaya şürÿè idüp dir (s.
391).”
úıããadan óiããe: Bir hikâyeden çıkarılan ders. “áaraø úıããadan óiããedür (s. 470).”
úıùèa: Matlaı olayan beyit bütünlüğü. “Maèlÿm ola ki Sürÿrì bunda èArab’uñ bir
meşhÿr úıùèasın ìrÀd eylemiş ve üç yirde òaùÀ eylemiş (s. 413).”
úıyÀs: Benzetme, karşılaştırma, mukayese etme. “Der úıyÀs-ı imlÀ böyle olup
müstasúìnend dimekdür (s. 508).”
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kitÀb: Yazılı ve basılı sayfaların bir araya getirilmesiyle oluşan bütün. “Niteki naóiv
kitÀblarında mübeyyendür (s. 512).”
kitÀbet: Yazmak sanatı. “ZìrÀ telaffuô olur am-mÀ ôÀhirde kitÀbet olınmaz (s. 3).”
küll: Hepsi, bütünü. “Õikr-i cüzè irÀde-éi küll ùariúiyle (s. 81).”
L
lafô: 1. Kelime, söz. “Úaùre lafô-ı èArabì’dür, ùamla maènÀsına (s. 8).” 2. Masdar.
“AmmÀ gerden, konìden ve bunlaruñ müşteúÀtiyle terkìb olınsa naôÀr eylemek ve
gözetmek maènÀsı-nadur (s. 94).” 3. Ek. “Lafô-i çü taúdìrìyle dıraòt gene mübtedÀ ve
bÀşed òaberi (s. 96).” 4. Telaffuz. “BÀzÀr-gÀn aãlında bÀzÀre idi, hÀ-yı resmìyle. “Pes
edÀt-ı cemè idòÀl idicek hÀ-yı resmì kÀf-ı èAcem’e tebdìl olup bÀzÀr-gÀn oldı. RÀ’nuñ
fetóiyle. İmdi rÀ’nuñ sükÿnıyla oúıyan bu lafôuñ aãlını bilmemiş (s. 108).”
lafô-ı èAcemì: Farsça harf, edat, masdar, kelime grubu. “Pes bunı lafô-ı èAcemì
ôann idüp ve kÀfını óarf-i taãàìr añlayanlar ve maènÀsını “çör çöp ve òÀr óas” diyenler
nice cihetden òasÀset ve denÀået eylemişlerdür (s. 337).”
lafô-ı èArabì: Arapça harf, adat, masdar, kelime grubu. “TÀ óarf-i tevúìt, berì lafô-ı
èArabìdür, dÿr maènÀsına (s. 377).”
lafô-ı müşterek: İki ayrı anlam ve yapıyı bünyesinde birleştiren kelime. “NÀr lafô-ı
müşterekdür. Türkiyle FÀrisì beyninde.(s. 475).”
lÀm-ı cÀrre: Arap gramerinde ön ek. “MıãrÀè-ı evvelüñ ibtidÀsında mer lÀm-ı cÀrre
maènÀsınadur diyen maènÀ-yı teéúidden bì-òaber imiş (s.16).”
leõõet: Dil zevki. “Óarf-i vaódet ùutanlar leõõet-i kelÀmdan bì-òaber imiş (s. 19).”
luàat: 1. Sözlük. “Nuùfe luàatda ãuya dirler (s. 24).” 2. Kelime, dil. “ZìrÀ
luàatlarında teşdìd olmaz (s. 36).”
M
makÀm-ı taèlìl: Sebep belirtilen makam.
(Tu-rÀ men òıred-mend pendÀştem/Be-esrÀr-ı mülket emìn dÀştem)
Ben seni èÀúıl ve dÀnÀ ôann eyledüm. Ánuñiçün seni esrÀr-ı mülke
emìn ve müstaúim ùutdum Yaèni seni vezìr-i aèôam eyledüm. MıãrÀè-ı
åÀnì MıãrÀè-ı evvele makÀm-ı taèlìl vÀúièdür, fe-teéemmel (s. 150).
maóall: Kullanım yeri.
Derem dal’uñ fetói ve kesri ve rÀ’nuñ fetóiyle aúça maènÀsı-nadur. Ki
èArab dirhem dir. Dal’uñ kesriyle her yirde bir dürli olur. Ber óarf-i
istilÀ, men ben dimekdür. Ki rÀbıù-ı ãıfat. DÀng ve úırÀù ve miåúÀl
bunlaruñ taóúìúì tafãìl ister. LÀkin bu maóall maúÀm-ı istìfÀsı deàüldür
(s. 384).
maóãÿl-i beyit: Beytin anlamı. “(Maóãÿl-i Beyit): Püser pìş-bìn yaèni óazÀmet ehli
ve iş ãınayıcı yaèni umÿr-ı dün-yÀyı tecrübe idici idi (s. 390).”
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maóãÿl-i mıãrÀè: Mısranın anlamı. “(Maóãÿl-i MıãrÀè):
Òizmetle benüm
başmaàuma el urma. Yaèni başmaàum çü yirme. Óaøret-i Şeyò maèrifet ve óikmete
şürÿè idüp buyurur (s. 439).”
maòãÿã: Kullanımca aitlik. “Maèlÿm ola ki bu dilde ãıfat ile mevãÿf beyninde
muùÀbaúat lÀzım degül belki èArab dilene maòãÿãdur, faófaz (s. 540).”
maóõÿf: Kaldırılmış, yazılmamış. “Kesìden edÀt-ı mefèÿl-i maóõÿfdur, taúdìrì kesìrÀdur, øarÿret-i vezaãdarn içün ve úarìne-i úÀéim oldıàıçün terk olındı (s. 94).”
mÀ-úabl: Bir kelimenin herhangi bir sesinden bir önceki ses veya bir cümle
unsurunun öncesinde zikredilmiş olan kelime ya da ses. “TemannÀ-koned, maèlÿm ola
ki tefèìl ve tefÀèul bÀblarınuñ nÀúıãlarından maãdarlarınuñ Àòirinüñ mÀ-úabli èArab
meksÿr oúır (s. 213).”
maúÀl: Söyleme, söyleyiş. “MaúÀl maãdar-ı mìmìdür, úavil maènÀsına (s. 388).”
maúÀlÀt: Sözler, lakırdılar. “MaúÀlÀt maúÀlenüñ cemèidür. Maãdar-ı mìmìdür. Kavil
maènÀsına (s. 396).”
maúÀm: Sözün yeri ve zamanı. “Bu óadìå-i şerìfüñ òuãÿãında söz çoúdur. LÀkin bu
maúÀm maóall-i istìfÀsı deàüldür (s. 490).”
maúÀm-ı taèlìl: Sebep belirten makam. “Beyt-i åÀnì bu beytde maúÀm-ı taèlìl de olur
(s. 298).”
maúãÿd: Kasdedilen anlam. “Laèlend yirine laèlest yazan maúãÿda vÀãıl olmamış (s.
474).”
maèlÿm: 1.Etken fiil. “Dÿòte maèlÿm ile mechÿl maènÀları beyninde müşterekdür
dikmiş veyÀ dikilmiş dimekdür (s. 33).”
maèlÿm ola ki: İzah, açıklama ibaresi. “Maèlÿm ola ki faèìl vezni üzerine olan esmÀ
feèÀlì vezni üzere cemè olur (s. 39).”
maènÀ: Anlam. “Ümem hemze’nüñ øammı ve mim’üñ fetóiyle ümmetüñ cemèidür,
bölük maènÀsına (s. 39).”
maènÀ-yı istimrÀr: Süreklilik anlamı. “Mì-firÀşet fÀ’nuñ fetói ve kesriyle aãlında fièli hi-kÀyet-i óÀl-i mÀøìdür. AmmÀ bunda maènÀ-yı istimrÀr murÀddur, yüceldür
dimekdür (s. 280).”
manãÿb: Üstünle okunan kelime. “Øamìr-i mecÿr manãÿb yirine úÀéimdür (s. 422).”
maèrÿf: Kelimenin herkesçe bilien anlamı. “Ùılısm maèrÿf yaèni defìni óıfô eyleyen
şeydür mÀrdan àayrı (s. 483).”
maãÀdır: Masdarın çoğulu. “AmmÀ esmÀ-i ce-vÀhir esmÀ-i maãÀdırda ve esmÀ-i
zamÀn ve mekÀn ve nüèÿt ve mübalaàa ãìàalarında munfaãıl bir hÀ’yı resmìyle kitÀbet
olınur (s. 7).”
maãdar: “Piş-bìn vaãf-ı terkìbì, ilerisin görici dimekdür. Ki èArab aña óÀzim dir.
Maãdarı óazÀmet gelür (s. 390).”
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maãdar-ı mìm: Arapça mimli masdar. “Muóarrem maãdar-ı mìmidür, óarÀm
maènÀsına (s. 32).”
maãdariyyet: Masadrın anlattığı oluş manası. “Pes maãdariyyet maènÀsı lÀzımdur (s.
581).”
maèùÿf: Bir cümlenin diğer cümleye isnad edilmesinde isnad eden. “Cins øıdda
maèùÿfdur (s. 14).”
maøì: Geçmiş zaman. “NihÀde’nüñ fetói ve kesriyle kumaş dimekdür, bunuñ gibiler
maøìden úısımdur ism-i mefèÿl deàüldür (s. 19).”
maãdaruñ fÀèiline iøÀfeti: Mastar olan kelimenin öznesine tamlama olması.
“DÀver’den bunda murÀd ÒudÀdur. Endìşe-nÀk òavf-nÀk dimekdür, úorúaú maènÀsına,
refè-i dìvÀn maãdaruñ fÀèiline iøÀfetidür (s. 118).”
maãdaruñ mefèÿline iżÀfeti: Mastar olan kelimenin tümlece tamlama olması. “Terki òizmet maãdaruñ mefèÿline iżÀfetidür (s. 12).”
mebnì: Arapçada cümle içindeki durumu ne olursa olsun, son harfinin harekesi asla
değişmeyen, hep aynı olan kelimelere mebni denir. “MıãrÀè-ı åanì MıãrÀè-ı evveli
mebnìdür (s.14).”
mecrÿr: Harf-i cerli kelime. “CÀr maèa’l-mecrÿr ièrÀbdan maóallen mecrÿr, ãıfat-ı
bÀbdur, taķdìrì (s. 65).”
mefhÿm: Bir ibareden çıkarılan gizli anlam. “Bu èibÀretden mefhÿm budur ki
geminüñ òademesi seyyÀh zenginler ola (s. 564).”
mefèÿl: Cümlede nesne. Kesì, yÀ óarf-i vaódet, reh güzìd’üñ muúaddem mefèÿlidür
(s. 38).”
mefèÿl-i evvel: Cümlede birinci nesne. Der-ìn bezm yaèni esrÀr-ı enbiyÀ ve evliyÀ
meclisinde, dehened’üñ kesì mefèÿl-i evveli ve sÀàar åÀnìsi (s. 33).”
mefèÿl-i evvel-i ãarìh: Cümlede birinci açık nesne. “äafÀ konìnüñ mefèÿl-i evvel-i
ãarìói ve óÀãıl åÀnìsi ve tedrìc àayr-i ãarìói (s. 34).”
mefèÿl-i fìh: “Ki óÀrf-i beyÀn, rÀh-ı ãafÀ beyÀ-niyye, tüvÀn reft’üñ mefèÿl-i fìhidür
(s. 38).”
mefèÿl-i àayr-i ãarìó: Cümlede açık olmayan nesne. “äafÀ konìnüñ mefèÿl-i evvel-i
ãarìói ve óÀãıl åÀnìsi ve tedrìc àayr-i ãarìói (s. 34).”
mefèÿl-i åÀnì: Cümlede ikinci nesne. “Konìden’den idersin dimekdür. Ìn zemìn
mefèÿl-i evveli ve ùayy mefèÿl-i åÀnìsi mecmÿèu ùÀlibüñ mefèÿli ve cümlesi cümle-i
şarùiyye (s. 34).”
mefèÿl-i ãarìó: Cümlede açık/görülen nesne. “Perde pÿşid’üñ mefèÿl-i ãarìói ve bÀlÀ
àayr-i ãarìóidür (s. 18).”
mefèÿl-i maèÀh: Beraberlik ifade eden ve vâvu’l-maiyye denen vav harfinden sonra
gelen, üst tarafına atfı doğru olmayan mansûb isme mef’ÿlün maah denir. “MıãrÀè-ı
åÀnìde vÀvlar mefèÿl-i maèah maènÀsını ifÀde iderler (s. 49).”
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mevãÿf: Nitelenmiş isim. Yekì iki vecihle müstaèmeldür. “Biri, birisi dimekdür. Bir
maènÀsına olduúda teşne’ye bir mevãÿf taúdìr olınur (s. 537).”
meftÿó: Fethalı kelime. “KerdÀr’uñ kÀfı da meõkÿr kÀf gibi meftÿódur, feteémmel
(s. 77).”
mehmÿzu’l-lÀm: Son harfi hemze olan kelime. “äanèÀn ãÀd’uñ fetói ve sükÿnıyla
Yemen diyÀrında yir, muèaôôam şehrüñ ismidür. äanèÀ aãlında mehmÿzu’l-lÀmdur (s.
115).”
mekÀn: Mekân ifade eden kelime. “ÇerÀ cìm-i èAcem’üñ fetóiyle otlaķ ve gÀh
bunda edÀt-ı ôarfdur ve mekÀndur (s. 190).”
meksÿr: Kesreli. “Dımışú dal’uñ kesriyle ve fetó-i mimledür aãıl luàatda ammÀ
bunda øarÿret-i úÀfiye içün meksÿr okınur (s. 224).”
memdÿde: Uzun okunuş. “BÀlÀ elif-i memdÿde ile ilÀ ve Àlì’nüñ fetói hemze ile ve
kesriyle cemèidür (s. 18).”
menfì: Olumsuzluk. “İki fièl-i menfìnüñ fÀèilidür ve mefèÿl-i ãarìóleri ÀsÀyiş ve
òaremidür (s. 293).”
mensÿb: Ait olan. “İsm-i mensÿbı Mervezì gelür (s. 553).”
merbÿù: Uygunluk. “Bunda esìrden murÀd aòìõedür. Yaèni meéòÿõ ve merbÿù (s.
108).”
merhÿn: Bağlı olan. “Maèlÿm ola ki MıãrÀè-ı evvel sÀnìye merhÿndur (s. 136).”
mervì: Kulaktan kulağa nakledilen. “Niteki meşÀyiòuñ çoàundan mervìdür ki óÀlet-i
riyÀ øıttıda böyle idendür (s. 232).”
meåel: Örnek. “Türkìde êarb-ı meåeldür ki kişi ekdügin biçer dirler. ÓÀãılı kelÀm-ı
òayr eyle ki òayır bulasın (s. 234).”
meşhÿr: Kullanımdaki yaygınlık. “MusÀ’ya Mÿsì ve èİsÀ’da èİsì, dünyÀda dünyì dir,
feķıss. Bunda ikisi bile cÀéizdür. AmmÀ yÀ ile meşhÿrdur (s. 42).”
mıãrÀè: Manzum metinde satır. “Ve tÀ øamìr-i òiùÀb, ÿ øamìr-i àÀéib, MıãrÀè-ı
evvelde çi’ye rÀcièdür (s. 558).”
mìm-i nÀhiye: Olumsuzluk yapan mim harfi. Be-yüfted bÀ óarf-i teékìd ve bÀ
hemzeden mübeddeldür. “ZìrÀ ķÀéide-i muùùarıdadur ki bir kelimenüñ evveli hemze olsa
aña yÀ ve nÿn-ı nÀfiye veyÀ mìm-i nÀhiye muttaãıl olsa hemze ya’ya münķalib olur,
feòfaô (s. 67).”
muèÀòeõe: Tenkit. “Çünki èiãyÀn ve òaùÀ sebebiyle Ànı muèÀòaõe eyledüñ ãÀlÀó ve
tevbesiyle Ànı kendüñe daèvet eyle veyÀ Ànı ãulóa daèvet eyle ve tÀ ãuló ve èadli
sebebiyle muèÀòeõe eylemesini ķo yaèni terk eyle dimekdür (s. 274).”
muèceme: Noktalı harfler. “ÒıêÀb óÀ-yı muèceme’nuñ kesriyle boyaya dirler ammÀ
bunuñ gibi yirlerde òÀtunlar úaşlarına çekdikleri rastıú murÀd (s. 315).”
muóaffef: Hafifletilmiş. “Hÿ ve hey maènÀsına bir lafô-ı èArabì’dür. Aãlında yÀ’nuñ
teşdìdiyledür. AmmÀ èAcem muóaffef istièmÀl ider, bìzÀr dimekdür (s. 12).”
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muúÀbil: Zıtlık durumu. “Süst sin’üñ øammıyla geñşek dimekdür muúÀbili saòtdur
úatı maènÀsına veyÀòud maãdardur (s. 212).”
munfaãıl: Harf ve ses düşmesinden meydana gelen ayrılma. “LÀkin aãlı maèlÿm
olmaàıçün munfaãıl yazduk (s. 508).”
murÀd: Sözün söylenmek istenen anlamı. “Bunda gürÿhì’den murÀd gürÿh-ı
zenÀndur (s. 215).”
muãannif: Müellif, yazar. “Muãannif-i mażmÿn besmele ile óamdeleden yaèni
õikrden iķtifÀ eyledi (s. 4).”
mutaøammın: Kapsamlı. “BÀ óarf-i istièlÀ, dibÀce bunda yüz maènÀsınadur ve ber bÀ
mutaøammın oldıàı maènÀ-yı istièlÀyı teékìd ider (s. 547).”
muttaãıf: Vasıflandırılmış. “ÓÀãılı bu evãÀf ile muttaãıf olan ÒudÀ’nuñ nÀm-ı
şerìfiyle ibtidÀ eyledüm veyÀ eylerüm dimekdür (s. 5).”
muøÀf: İsim tamlamasında belirtilen. “(Çi dìdì derìn kişver ez-òÿb vü züşt/ Be-güvÀ
nikÿ- nÀm u nìkÿ-sereşt) “Nikÿ-nÀm nìkÿ-sereşt vaãf-ı terkìbìlerdür. Eyü adlı ve eyü
òilúatli dimekdür. Evvelki åÀnìye muøÀf olmışdur (s. 131).”
muøÀfun ileyh: İsim tamlamasında tamlama eki alan unsur. “ÓÀãılı muøÀf ve
muøÀfun ileyh rÀciè olmaú mümkindür (s. 541).”
muøÀriè: Geniş zaman. “Bunda fièl-i muøÀrièdür.” (s. 77)
mübeyyen: Açıklanmış. “Bunuñ ekl ve şürbi büri çıúarması aóvÀli ve òavÀãı
èacÀyib-i maòlÿúÀt kitÀbında mufaããal (468) ve mübeyyendür (s. 467).”
mübhem: Kapalı ifade. “FülÀn òÀr maèlÿm ola ki ism-i mübhem olan fülÀn benì
Àdemde müstaèmeldür (s. 318).”
mübtedÀ: İsim cümlesinde özne. “ResÀnìden mübtedÀ ve ùÀèat òaberi (s. 320).”
müfred: Teklik. “Goftì fièl-i mÀøì-i müfred-i muòÀùab şarù-ı maóõÿfe cevÀbdur (s.
532).”
mühmele: Noktasız harf. “Raóìm rÀ’nuñ fetói ve òÀ-yı mühmelenüñ kesriyle bunda
ana karnında oàlan yataàına dirler (s. 22)”
müéeyyed: Doğrulanmış. “Yaèni ķalbüñ èÀlem-i ledünniyle müéeyyed ve muvaf-faķ
olsun. (s. 76).”
mülÀóaôa: Düşünce, niyet. “Göñül Àyinsenine teéemmül-i mülÀóaôa iderseñ yaèni
göñül aóvÀline muķayyed olursañ tedrìc ile ãafÀ óÀãıl iderseñ veyÀ bir ãafÀ óÀãıl idersin
(s. 34).”
münÀfì: Aykırı, zıt. “Bed aàızluàla degül ve èale’l-òuãÿã ki ķuraķlıķ ve ķıtlıķ dıraòtuñ şÀòını münÀfì deàüldür (s. 226).”
münÀsib: Anlama uygunluk. “Meõkÿr ebyÀt cemìèan sÀéile aèmÀ úıããasına münÀsib
pend ü óikmet ve maèrifetdür (s. 473).”
mürÀdif: Yakın anlamlı söz. “Baòşìden’den esirgemek yaèni teraóóum eylemek
maènÀsına ki mürÀdifi baòşenden’dür (s. 4).”
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mürekkebÀt: Metni oluşturan tüm unsurlar. “Bunuñ gibi mürekkebÀta terkìb-i òafiyy
dirler (s. 14).”
mürekkeb: Birleşik kelime. “Ke-rÀ-nest üç kelimeden mürekkebdür (s. 18).”
müretteb: Tertib edilmiş. “ÓÀãılı benüm kendümden saña øarar-ı müretteb olmadı (s.
488).”
müsned: Yüklem. “Merdüm ism-i cinsdür. Añıniçün aña müsned olan fièli cemè
sìàasıyla ìrÀd eyledi (s. 251).”
müstaúìm: Doğru kullanım. “Ve ìstì yirine bìstì yazan bÀyla maènÀ-yı müstaúìmden
pest derece ırÀú düşmiş (s. 224).”
müstaèmel: Kullanımda olan. “Òidìv òÀ’nuñ ve dal’uñ kesriyle ulu pÀdişÀh ve ferìd-i
èasr ve yeàÀne-éi zamÀn maènÀlarında müstaèmeldür (s. 243).”
müşterek: 1. Gramerce, dilce ve anlamca ortaklık. Raèiyyet ãaúlayıcı ve ãıàındırcı
maènÀsına. “LÀzımla müteèaddì beyninde müşterekdür (s. 460).” 2. Ortak kullanım.
“NÀr lafô-ı müşterekdür. Türkìyle FÀrisì beyninde èAcem enÀr da dir (s. 475).”
müteèallik: Bir cümlenin manasını tamamlayan eklenti. “Sin ve tÀ maènÀda zinde’ye
mütaèallikdür (s. 519).”
müteèaddì: Geçişli fiil. “Bunda lÀzımdur müteèaddì de gelür incitmez maènÀsına (s.
521).”
mütekellim: 1. Şahıs. “Gerem mim-i mütekellim maènÀda cürm’e muúayyeddür (s.
521).”
müşedded-i muèceme: Şeddeli olan noktalı harfler. “èUzzÀ èaynuñ øammı ve
zÀ’nÿn müşedded-i muèceme ile meõkÿr ãanemler gibi bir ãanemüñ adıdur (s. 43).”
N
nÀéib: Sözde özne. “Hÿş ve gÿş nÀéib-i èani’l-fÀèildür perÀkende ve Àkinde’nüñ (s.
527).”
nÀúıã: Son harfi illetli olan kelime. “ÓadÀ, yaódÿ’dan yaèni naãara bÀbınuñ nÀúıã-ı
vÀvìsinden óadÿd’a gelür masdarı (s. 588).”
nefs-i kelime: Kelimenin gövde hali. “Pes vÀvla faķat maènÀsınadur diyen vÀvı nefsi kelimeden iètibÀr eyledügi fÀsiddür. Belki vÀv-ı Àùıfe ile bu maènÀyÀ istièmÀli
meşrÿùdur (s.95).”
nefy: Olumsuzluk. “Ne-tüvÀn nÿn óarf-i nefy ve tüvÀn isümdür (s. 144).”
nesne: 1. Nesne. “Dikmek yaèni dikiş dikmek ve bir nesneéi mıòlamaķ dimekdür (s.
186).”2. “Her nesnenüñ dibi ammÀ bunuñ gibi yirlerde vefretden ve çoķluķdan
kinÀyetdür (s. 202).”
nisbet: Ait olma. “ZìrÀ bÀn nisbet maènÀsını ifÀde ider (s. 430).”
nÿn-ı nÀfiye: Olumsuzluk yapan nun harfi. “Meõkÿr nÿn-ı nÀfiye ile uçmaz
maènÀsınadur.”
nüsòa: Yazılı evraktan çıkarılan suret. “Baèøı nüsòada fikr güm düşmişdür (s. 29).”
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P
pes: Kelimelerin şerhinden sonra şerhedilen birimin anlamına geçilmesini haber
veren kelime. “Pes bunda güm seyre ve fikre ķayd olmışdur (s. 29).”
R
rÀciè: Bir şahısatn kinaye olan zamir. “èİnÀneş øamìr-i mürekkeb èaķla rÀcièdür (s.
36).”
resmì: Kelimenin sonundaki fethayı sağlamlaştırma. “K’enderìn aãlında ki enderìn
idi. Vaãılla hÀ-éi resmì ve hemze sÀķıt oldı (s. 73).”
rièÀyet: Cümlenin yapısına veya anlamına uygunluk. “PÀdişÀyì yÀ iledür. RièÀyet-i
kÀfiye içün (s. 237).”
rübÀèì: Kendine has bie vezinle yazılan nazım biçimi. RubÀèì:
YÀ-rÀ ger yÀrì ne-hed ãad yÀr mìbÀyed keşìd
Çün ne-dÀred çÀre-i nÀ-çÀr mìbÀyed keşìd
Ez-be-her mahbÿbì cefÀ-yı ãadr-ı úayb
Beher yek gül-i miónet ãad òÀr mìbÀyed keşìd
S
sÀbıúa: Önceden anlatılmış. “Niteki sÀbıúan beyÀn olındı (s. 361).”
ãaóió: Doğruluk. “Úındìl úÀf’uñ kesriyle ãaóiódür (s. 541).”
sÀkin: Sükûn veya cezimli harf. “Maèlÿm ola ki dil ve gülde óarf-i revì ki lÀmdur.
Mütaóarriú olmaàla úÀfiye olmaàa ãaóìódür. ZìrÀ sÀkin olsa úÀfiye olmaú cÀéiz omazdı,
fe-teéemmel (s.595).”
sÀúıù: Hece düşmesi. “YÀ øarÿret-i vezniçün sÀúıù olmışdur (s.332).”
selb: Olumsuzlaştırma. “Bì-gümÀn, bì edÀt-ı selbdür ki esmÀ-éi cevÀmide anuñ
óükmünde olan elfÀôa dÀóil olmaàa maóãÿãdur (s.10).”
ãıfat: Sıfat. “Ebÿ Bekir muøÀf olsa beyÀniyye olur ammÀ olmasa èÖmer gibi ièlÀm-ı
àÀéibden olup pìr-i mürìd andan ãıfat olur, fe-tedebber (s. 47).”
ãıfÀt-ı müşebbehe: Çokluk sıfatı. “RevÀn ãıfÀt-ı müşebbehedür (s. 159).”
siyÀk ve sibÀk-ı kelÀm: Sözün gelişi. “KeremhÀ-yı şeh yirine òaķ yazup “ve in
teèuddÿ nime-te’l-lÀhi” Àyetini bürhÀn ìrÀd eyleyenler siyÀk ve sibÀk-ı kelÀmdan bìòaber imişlerdür (s. 83).”
sìàa: Kip. “Ol cihetden cemè sìàasını ìraê eyledi (s. 122).”
sükÿn: Vokalin okunmaması durumu. “Dürüşt dal’uñ ve rÀ’nuñ øammıyla şın’uñ
sükÿnıyla iri maènÀsınadur (s. 122).”
sin-i mühmele: Noktasız sin harfi. “Şüst şın-ı muèceme’nüñ fetói ve sin-i
mühmelenüñ sükÿnıyla baş barmaàı ve şehÀdet barmaàı yay kirişinden oķ gezi geçdügi
yiri ùutmaàa dirler (s.135).”
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Ş
şÀrió: Şerh yazan kimse. “Maèlÿm ola ki bu óikÀyet Şeyòuñ külliyÀtında ve ekåer
nüsòasında bulunmadı lÀkin baèøı nüsòada mevcÿd olup ve şÀrióler yazdıàıçün yazdık
(s. 288).”
şièr: Şiir. “Nemlet didügi ve kÀne fièlini vÀvla õikir eyledügì ve bi miúdÀr èibÀretini
bÀéile ìrÀd eyledügi şièr nÀ-nevzÿn eylemiş (s. 413).”
T
taèbìr: 1. Benzerlik ilişkisiyle adlandırma. “NüvÀzÀ ile daòì taèbìr iderler (s. 449).”
2. Karşılık. “Ve MıãrÀè-ı åÀnìnüñ maènÀsında “siper atmaàı ferÀàat eylemek gerek”
dimekle taèbìr eyleyen maènÀyı beyte vÀãıl olmamış (s. 32).”
taósìn-i kelÀm: Sözü süsleme. “Òod bunuñ gibi yirlerde taósìn-i kelÀm içün gelür (s.
559).”
taòãìã: Belirtme, vurgulama. “Kimi didi ki elif ve nÿn ve hÀ-yı resmì mecmÿèu tesbìt
ve taòãìã maènÀsını ifÀde ider (s. 109).”
taúdìm ü teéòìr: Bir ibardeki sözlerin yerlerini değiştirme. “DÀned hemì, aãlı hemì
dÀneddür. Øarÿret-i vezniçün taúdìm ü teéòìr úılındı (s. 324).”
taúdìr: 1. Kelimeye veya cümleye uygun oalarak. “èÁúıbetüm taúdìrinde ikinci
şarùiyye evvelüñ cevÀbıdur (s. 324).” 2. Anlam karşılığı. Ki óarf-i rÀbıù-ı ãıfat, taúdìri ki
dÿst rÀdur (s. 339).”
taèrìb: Arapçalaştırma. “Ki èArab taèrìb idüp lióÀm dir (s. 597).”
tebÀdül: Değişme, birbirinin yerini tutma. “ZìrÀ vÀv ile bÀ’nuñ beyninde bu dilde
tebÀdül vardur (s. 51).”
teéemmül: Düşünme. “Pes pür hezÀr maóbÿsa taòãìã idenler ziyÀde ķıllet-i
teéemmül ile mülÀòaôa eylemişler, fe-tedebber (s. 120).”
tefaóóuã: Tedkik etme. “MaènÀsı herkesi tecessüs ve tefaóóuã iderler (s. 472).”
terkìb: Birleştirme. “Øarÿret-i vezin ve úÀfiye içün bu terkìbe irtiúÀb olındı (s. 475).”
Türkì: Türkçe. “Türkì’de de başuñda beynüñ yoú dirler, èaúluñ yoú maóallinde (s.
514).”
V
vÀcib: Gerekli. “ÓÀãılı şeh-i èÀdilüñ üzerine vÀcib ve lÀzımdur dimek olur (s.121).”
vaódet: Teklik. “Şebì yÀsı da vaódet içündür (s. 266).”
vaódet-i nevèiyye: Çeşitli teklikler. “YÀ óarf-i vaódet-i nevèiyye (s. 594).”
vÀv-ı aãliye: Okunan vav harfi. “Şinev şın’uñ kesri ve nÿn’uñ fetói ve vÀv-ı aãliye
ile fièl-i emr-i müfred-i muòÀùab şinevìden’den işitmek, diñlemek (s. 396).”
vÀv-ı resmì: Yazılan fakat okunmayan vav demekdir. “Ber óay lafôını vÀv-ı resmìyle
òÿyì yazup maènÀsını derdür diyen èıraú maènÀsına òayli dürilmiş (s. 533).”
vaãf-ı terkìbì: Sıfat tamlaması. “Dil-sitÀn vaãf-ı terkìbìdür (s. 595).”

270 / Yrd. Doç. Dr. H.İbrahim OKATAN

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

vech: Şekil, tarz, üslup. “Óaøret-i Şeyò’uñ imÀm-ı rüsul (40)buyurdıàında iki
vechile maènÀ ķaãd eylemişler (s. 40).”
Y
yÀ-yı aãliyye: Aslî ye harfi. “KirÀm kÀf-ı èAcem’üñ kesri ve øammıyla ve yÀ-yı
aãliyye ile èazìz maènÀsınadur (s. 81).”
yÀ-yı batnì: Gizli ye harfi. “İmÀm-ı rüsÿl lÀmiyyedür. YÀ-yı batnìyle rüsÿl rÀ’nuñ ve
sin’üñ øammeleriyle resÿl’üñ cemèidür (s. 39).”
Z
ôÀ-yı muèceme: Ze harfi. “Pezìr, bÀ-yı èAcemle ve ôÀ-yi muèceme ile isimdür (s.
5).”
øamìr: İsmin yerini tutan kelime. “İki yirde bile şın øamìr yekì’ye rÀcièdür (s. 17).”
øamìr-i àÀéib: 3. teklik şahıs zamiri. “Berÿ aãlında ber ÿ idi, ber óarf-i istièlÀ, ÿ
øamìr-i àÀéib, ÒudÀ’ya rÀcièdür (s. 25).”
øÀmìr-i òiùÀb: 2. teklik şahıs zamiri. Sen. “Pes bu tÀ’ya øÀmìr-i òiùÀb diyen tÀ-yı aãlì
diyen aãlını bilmez imiş (s. 30).”
øamìr-i menãÿb: Aitlik zamiri. “Áyedet tÀ øamìr-i menãÿb-ı muttaãıl maènÀsınadur
(s. 126).”
øamìr-i meõkÿr: Söylenen zamir. Ki óarf-i taèlìl øamìr-i meõkÿr dÿst’a rÀcièdür
(s.226).”
øamìr-i mütekellim: 1. Teklik şahıs zamiri. “Ve øamìr-i mütekellim maènÀda dest’e
muúayyeddür (s. 385).”
øamìr-i mütekellim-i vaóde: 1. Teklik şahıs zamiri, ben. “Mìmler øamìr-i
mütekellim-i vaódedür (s. 89).”
øamìr-i merfÿ-èı münfaãıl: Ayrı yazılan 2. teklik şahıs sen zamiri. “Ente øamìr-i
merfÿ-èı münfaãıl (s. 31).”
øamìr-i müfred: Teklik zamiri. “Bunda da şın øamìr-i müfreddür (s. 8).”
øamìr-i mürekkeb: Birleşik zamir. “èİnÀneş øamìr-i mürekkeb èaķla rÀcièdür (s.
36).”
øamme: Ötre, harfleri yuvarlak vokalle harekeleme. “Fürÿğ fÀ’nuñ ve rÀ’nÿñ
øammeleriyle bunda şuèle maènÀsınadur (s. 45).”
øÀrf-ı zamÀn: Zaman zarfı. “Neòast øÀrf-ı zamÀn ve esb-bÀz Àmeden konì-’nüñ
mefèÿl-i evveli ve ùayy mefèÿl-i åÀnìsi mecmuèu mıårÀ-i cevÀb-ı şart (s. 34).”

Sonuç

Günümüzde uygulanan modern şerh ile klasik şerh geleneği arasında kaynakları, hedefleri, metodolojisi ve amacı yönünden farklılıklar vardır. Bu değişim ve farklılaşma şerhin gelişim ve değişim süreci içinde incelenirse anlayışla karşılanabilek bir durumdur.

Şerh kavramı XIV. yy.da tefsir ve tercüme ile çok yakın ilişki içindeyken asırlar geçtikçe edebiyat alanında metin tahlili, metin analizi, metin tenkiti, metin açıklaması gibi
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adlarla anılmaya başlamıştır. Modern dönemlerde teori zemininde metin şerhi geleneği
başlamış ve şerhler kelime analizi boyutundan daha geniş incelemelere doğru gelişme
göstermiştir. Elbette şunu söylemek mümkündür, klasik şerh döneminde kavram daha geniş anlamda kullanılırken zamanla anlam daralmasına uğramıştır. XX. yy.da şerhin bünyesinde olduğu kabul edilen tercüme ve tenkiti bir kenara bırakarak anlama özgü metin
tahlilleri çoğalmış ve bu konuyla ilgili sahasında uzman kişiler tarafından derinlemesine
araştırmalar yapılmıştır.

Klasik dönemlerde yapılan şerhlere bakıldığında şârihin amacı bir metni okura dil
ve anlam yönünden anlaşılır kılmak, metod olarak kelime analizleri, terkip anlamaları,
cümle tahlilleri yapar. Modern zamanlarda ise şerh kavramının anlamında değişiklik olduğundan ötürü kelime ve cümle tahlili boyutunda algılanan şerh anlayışı yerini modern
teorilerle metnin anlamına yönelik anlama gayretlerine bırakmıştır. Ancak modern şerhlerde de edebî metinlerde ilk önce görülen kısım dil boyutu olduğundan dil analizlerini
görmek mümkündür. Aslına bakılırsa bu durum klasik şerh geleneğinden alışık olduğumuz şerh metoduna benzemektedir.
Bu araştırma klasik şerh metodunu, amaçlarını, kaynaklarını ve temel şerh kavramlarını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Klasik şerhlerde görülen gramer tahlillerinin çokluğu aslında yazarın dil öğretme amacının yansımasıdır. Bu tür şerhler Osmanlı medreselerinde
kullanılan uygulamaya yönelik örnek metinlerdir. Bostan şerhinde görülen dil eğitiminin
esasını her şeyden önce Sa’di’nin Bostan’ından hareketle metnin gramer ve kelime öğretimini gerçekleştirmek oluşturur.  

Bostan Şerhi’nde gördüğümüz başka bir husus da metin şerhedilirken nüsha, dil ve
anlama tartışmalarının yapılmasıdır. Bu durum da bize şârihlerin metni nasıl anladıklarını
gösterir.

Bostan Şerhi’nde tercümler az, buna karşılık dil ve anlam tahlillerinin daha çok yer
tuttuğu görülür. Bu araştırmada yazarın Bostan Şerhi’nde uyguladığı sistem ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Sûdî, şerhinde önce kelimelerin harekeli okunuş şekilleri verilerek
yanlış okumanın ve yanlış anlamanın önüne geçer. Sûdî’nin kelimelerin anlamını verirken birden fazla lügat kitabından ve çeşitli eserlerden yaralandığı görülür. Kelimenin
anlamı yalnız bir dile göre verilmez kelimelerin diğer dillerdeki (Arapça, Türkçe, Farsça)
karşılıkları göterilir. Sûdî bir dil öğretmeni gibi şerhinde Farsça kelimeleri çoğul yapma
kurallarını anlatır. Kelimelerin her değişikliğinden ortaya çıkan yeni kelimelere ve anlamalarına eserde yer verilir.

Sûdî, Bostan Şerhi’nde dinî bilgilerden, peygamberler tarihinden, lügatlardan, genel
tarih malumatından, efsanelerden, coğrafî bigilerden, ayet ve hadislerden, İran, Arap ve
Türk edebiyatından, yaşadığı ve gördüğü olaylardan örnekler vererek şahsî malumata
dayalı bir şerh nasıl olmalı sorusuna cevap olabilecek bir şerh meydana getirmiştir.  
Kelimeyi ve ekleri gramer yönünden incelediketen sonra kelimenin analamını verir.
Kelimenin lügat manasını, mecaz veya kinaye anlamıyla kullanılıp kullanılmadığını, kullanıldığı bağlamda hangi anlamda kullanılmış olduğu bilgisini verir.  
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Cümlede kelimenin hangi öge olduğu, cümlenin isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi şart
cümlesi mi, arasöz mü (cümle-i mu’teriza) olduğu hakkında geniş açıklamalar yapar.  

Sûdî, kelime seviyesinde başladığı şerhine beytin anlamını vererek şerhini tamamlar
ve diğer beyte geçer.  
Sûdî şerhinde şairin psikolojisi hakkında bilgiye yer vermez.
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OKUMA YAZMA ÖĞRENEREK İLKOKULA BAŞLAYAN
ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Murat BAŞAR (*)
Öz

Okulöncesi dönemden okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin ilkokuma yazmayla başlayan öğrenme öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunları
belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda okulöncesi dönemden okuma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa
başlamış 64 öğrenci ve bu öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflarda görevli 37 sınıf
öğretmeni yer almaktadır. Okulöncesi dönemden okuma yazma öğrenerek birinci sınıfa
başlamış öğrenciler en çok ekran ve bilgisayar klavyesinden transfer yaparak okuma
öğrenmektedirler. Anasınıfında çizgi çalışmaları, harf öğretimi ve isim-soy isim yazma
etkinlikleri öğrencilerin okumasını etkileyen çalışmalardır. Bu öğrencilerin okuma becerileri ile yazma becerileri aynı oranda gelişmemiştir. Elde edilen verilere göre okulöncesi
dönemden erken okuma öğrenerek birinci sınıfa başlayan öğrencilerin öğrenme-öğretme
sürecinde motivasyon düşüklüğü ve yazı sorunu yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okulöncesi dönem, İlk okuma ve yazma, erken okuma

Evaluating the Problems Encountered by the Students with Emergent Literacy
Abstract

In this study, which uses the qualitative research method, the aim was to determine the
problems faced by first grade students who learnt to read and write at kindergarten during
the learning and teaching process, beginning with emergent literacy.The study group of
the research was composed of 64 students who entered the first grade having learnt to read
and write at kindergarten and 37 classroom teachers who taught these students. Students
who started first grade after learning to read and write at kindergarden mostly learned to
read by transferring informationfrom monitor and computer keyboard. In kindergarten,
students’ reading abilities were affected by line practices, alphabet instruction and first
and last name writing practices. Students’ reading and writing skills did not develop at
the same rate. Based on the data obtained, it was concluded that students who started first
grade after learning to read and write at kindergarten were poorly motivated during the
learning and teaching process and experienced difficulties with writing.
Keywords: Preschool period, emergent literacy, pre-reading

*) Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
(e-posta: murat.basar@usak.edu.tr)
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1. Giriş

Günümüzde bilgisayarın birçok ev için temel ihtiyaçlar kategorisine girdiği söylenebilir. Hatta birçok evde bilgisayar, çocukların oyuncakları gibi kullanılmaya başlanmıştır. Çocuklar bilinen çocuk oyunlarını oynamak yerine bilgisayar oyunlarını oynamaya
yönelmiştir. Değişik nedenlerle sokağa, mahalleye, oyun alanına yeterince çıkamayan
çocuklar ve aileleri için bilgisayar ideal bir oyun aracı haline dönüşmektedir. Doğal olarak bilgisayar yaşantısında önemli bir parça haline dönüşen çocuk görsel olarak ekran
okumaya, klavyedeki harfleri tanımaya başlamaktadır. Klavyedeki harfleri öğrenen çocuk
transfer yaparak okuma öğrenebilmektedir. Bu transferle öğrenci ilkokul birinci sınıfa
okuma öğrenmiş olarak başlamaktadır. Öğrencilerin bilgisayardan transfer yaparak okuma yazma öğrenme planlı bir öğrenme öğretme değildir. Öğrencilerin ilgi ve taklit yoluyla gerçekleştirdikleri öğrenmelerdir. Araştırmacı tarafından yapılan gözlemlerde okuma
becerisinin gelişirken yazma becerisinin gelişmediği, öğrencinin yazmada zorlandığı görülmüştür. Bay (2009)’ın araştırması gözlemi desteklemektedir. Bay, bilgisayar kullanan
ve kullanmayan ilkokul birinci sınıf öğrencilerini karşılaştırmıştır. Bilgisayar kullanan
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kullanmayan öğrencilere göre yazma becerisinde daha
başarısız olduğunu saptamıştır.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin en önemli öğesi ilk okuma yazma öğretimidir. İlk okuma ve yazma süreci başarılı bir şekilde gerçekleştirilemezse ilerleyen dönemlerde de
sorun olarak devam edecektir. Akademik başarısızlığın yanında duygusal sıkıntıları da
beraberinde getirecektir. Bilgisayarın ilkokuma ve yazmaya etkisiyle ilgili birçok araştırma yapılmıştır (Mitchell ve Fox 2001; Reitsma ve Wesselling 1998; Van Daal ve Reistma
2000; Orhan 2007). Bu araştırmalarda bilgisayar yazılımlı ilk okuma yazmanın öğrenci
başarısına katkısı ortaya konmuştur. Bu çalışmalara benzer, anasınıfıyla ilgili çalışmalar
da yeterince bulunmaktadır.

Erken okuma yazma öğrenilen yerlerden birisi de anasınıflarıdır. MEB (2012) anasınıfı programının amaçlarından birisi de ilkokula hazırlamak olarak belirtilmiştir. Okul
öncesi alanlarında okuma yazmaya hazırlık alanı da bulunmaktadır. Güven (2012) çalışmasında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının ilkokula hazırlık çalışmaları içerisinde
ilkokula geçişi kolaylaştırmak, hazırbulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan
etkinlikler olduğunu belirtmiştir. Sulzby ve Teale (1991) çalışmalarında anasınıflarında
okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını erken okuryazarlık (emergent literacy) olarak adlandırmışlardır. Çelenk (2003) çalışmasında kulakça dönemi olarak adlandırmıştır. Çelenk
(2008) çalışmasında anasınıfı döneminin duyuşsal hazırbulunuşluk ve okuma yazmaya
hazır bulunuşluk olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu dönem kesinlikle okuma ya da yazma
öğretmek amacını taşımamaktadır. Programda okuma yazma öğretimi yoktur. Harf bilgisi
kapsamında harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak yoktur. Programda harf öğretimi
ilkokuma yazma çalışmaları olmamasına rağmen bazı anasınıfı öğretmenlerinin çevrenin beklentilerine cevap verebilme, çevreye kendini kabul ettirebilme kaygısıyla okuma
yazma çalışmaları yaptıkları gözlemlenmiştir. Bazı anasınıfı öğretmenlerinin de çizgi ça-
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lışmalarında harflerin yazılışını ve okunuşunu öğretmekte olduğu görülmüştür.   Halen
birinci sınıfta öğrenme öğretme faaliyetini yürüten sınıf öğretmenleri de gözlemi doğrulamışlardır. Anasınıfı öğretmenleri gelişim sürecini göz ardı ederek böyle çalışmalara
yönelmektedir. Hazırlama, hazırbulunuşluk düzeyini arttırmak yerine etkinliğin kendisini
yapmaktadırlar. Okuma öğrenmiş olarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenci, arkadaşlarına göre ileride gözükmektedir. Okuma yazma öğrenmiş olarak ilkokul birinci sınıfa
başlamış öğrenci için hazırlanmış bir program yoktur. Sınıf öğretmenlerinin de okuma
yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrenci için bir plan ve programlarının
olmadığı da görülmektedir. Yapılan gözlem ve görüşmelerde öğretmenler görev yaptığı
ilkokul birinci sınıfta okuma yazma öğrenerek başlayan bir öğrenci ile karşılaştığında ne
yapacağını bilememektedir. Bunun sonucunda ilkokuma ve yazma sürecinde öğrencileri
yalnızlaştırma, serbest etkinlikler yaptırmak gibi bir takım yanlışlar yapılmaktadır.
Yapılan taramalarda anasınıfından okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik çalışmalara rastlanılmamıştır. Anasınıfından okuma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin ilkokuma yazma
sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymak amacıyla alana özgün katkı sağlayacağı
düşünülen bir araştırmaya gerek duyulmuştur.            
1.1. Amaç

Bu çalışmada, okumayı ve yazmayı öğrenmiş olarak ilkokula başlayan öğrencilerin
ilk okuma ve yazma sürecine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçtan yola
çıkılarak aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.

1. Okul öncesi dönemde okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenci okul öncesi
dönemde okumayı nasıl öğrenmiştir?

2. Okul öncesi dönemde okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik
öğretmen algıları nasıldır?
3. Okul öncesi dönemde okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine ilişkin algıları nasıldır?

2. Yöntem

Bu araştırmada, durum çalışması nitel araştırma yöntemi olarak benimsenmiştir. Üzerinde çalışılması hedeflenen sürecin doğası gereği kendiliğinden oluştuğunda ve araştırmacılar  “Neden?” ve “Nasıl?” sorularına odaklanarak “Hedeflenen durumu” derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdelemek istediğinde, durum çalışmalarına yönelmektedir (Miles
ve Huberman, 1994). Durum çalışmalarının güncel bir olgunun kendi yaşam çerçevesinde çalışılması ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda
kullanılabilmesi gibi özellikleri nedeniyle bu araştırmanın doğasına uygun düşmektedir.

Araştırma desenleri incelendiğinde, bu çalışmanın amacını gerçekleştirebileceği düşünülen en uygun desenin “iç içe geçmiş tek durum” deseni olduğu görülmüştür. İç içe
geçmiş tek durum deseninde, tek bir durum içinde çoğu kez birden fazla alt tabaka veya
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durum olabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Yapılan bu araştırmada, öğrenme-öğretme süreci açısından ele alınan tek durum ilk okuma ve yazma sürecidir. Araştırmada bu
durum içinde yer alan alt analiz birimlerini “Öğrenme-öğretme”, “okuma”, “yazma” faaliyetleri oluşturmaktadır. Belirlenen alt analiz birimlerinin iç içe geçmiş yapısının, derinlemesine incelenmesinin araştırma durumunu ayrıntılı olarak açıklayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda alt analiz birimlerinden ayrı ayrı elde edilen verilerden yola çıkılarak
araştırma durumunun bütününe ilişkin sonuçlar üretilmeye çalışılmıştır.
2.1. Çalışma grubu

Bu çalışmada, çalışma grubu amaçlı tipik durum örneklemi olarak alınmıştır. Amaçlı
örnekleme sorunların detaylarını ortaya koymak amacıyla oluşturulmaktadır. Bu anlamda, amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve
açıklanmasında yararlı olur (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Amaçlı örneklem 64 öğrenci ve
47 öğretmenden oluşmaktadır. Amaçlı örneklemedeki 27erkek 25 kız 52 öğrenci20122013 öğretim yılında okuma yazma öğrenmiş olarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerdir. Amaçlı örneklemde yer alan 8’i kız 4’ü erkek 12 öğrenci ilkokul birinci sınıfa
okuma yazma öğrenmiş olarak başlamış, halen daha üst kademelerde (ortaokul, lise, üniversite) öğrenim gören öğrencilerdir. Halen daha üst kademede öğrenim gören 12 öğrencinin çalışma grubunda yer almasında okul öncesi dönemde okuma yazma öğrenerek
ilkokula başlamış öğrencilerin görüşlerinin de alınması hedeflenmiştir. Süreci değerlendirebilecek düzeye ulaşmış öğrencilerle de görüşme yapılması amaçlanmıştır. Çalışma
grubunda yer alan öğretmenlerin 22’si 2012-2013 öğretim yılında okulöncesi dönemden
okuma ve yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış 52 öğrencinin öğrenim gördüğü sınıflarda görevli sınıf öğretmenleridir. Çalışma grubunda yer alan 15 öğretmen halen
üst sınıflarda görevli ancak daha önceki yıllarda ilkokul birinci sınıfta görev yapmış ve
görevli olduğu sınıfta okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görevli sınıf öğretmenleri amaçlı örneklemde yer almıştır. Çalışma grubunda yer alan 15 sınıf öğretmeninin amaçlı örnekleme alınmasında daha önceki
yıllar ile 2012-2013 öğretim yılında erken okumayı etkileyen faktörlerin karşılaştırılması
hedeflenmiştir.Çalışma grubunda yer alan 10 öğretmenin görev yaptığı sınıflarda da gözlem yapılmıştır.
2.2. Verilerin toplanması

2.2.1. Veri toplama araçları

Bu araştırma kapsamında öncelikle, okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci
sınıfa başladığı tespit edilen 12 öğrencinin sınıf öğretmenleriyle “okul öncesi dönemden
okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin öğrenme-öğretme
sürecine etkileri neler olabilir?” sorusu üzerinden ön görüşme yapılmıştır. Görüşme sonunda aşağıdaki soruların sorulmasına karar verilmiştir.
1- Okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış
öğrenciniz okuma yazmayı nasıl öğrenmiştir?
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2- Okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış
öğrencinizin okuma yazma öğrenmiş olmasının ilk okuma ve yazma sürecine nasıl
bir olumlu katkısı olmaktadır, örneklendirir misiniz?

3- Okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış
öğrencinizin okuma yazma öğrenmiş olmasının ilk okuma ve yazma sürecine nasıl
bir olumsuz katkısı olmaktadır, örneklendirir misiniz?

Halen üst sınıflarda ve farklı statüdeki okullarda öğrenim görmekte olan anasınıfı
döneminden okuma yazma öğrenerek ilkokula başlamış öğrencilere de yönelik görüşme
formunun birinci bölümünde öğrencilerin kişisel bilgileri yer almıştır. Görüşme formunun ikinci bölümünde anasınıfı döneminden okuma yazma öğrenerek ilkokul başlamayla
ilgili öğrenci algılarını belirlemeye yönelik üç soruya yer verilmiştir. Bu sorular şöyle
oluşturulmuştur:
1- Okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başladığınızda okuma yazmayı nasıl öğrendiniz?
2- Okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başladığınızda okuma yazmayı öğrenmiş olmanızın size nasıl bir olumlu katkısı olmuştur, örneklendirir misiniz?
3- Okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başladığınızda okuma yazmayı öğrenmiş olmanızın size nasıl bir olumsuz etkisi olmuştur, örneklendirir misiniz?

Okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin bulunduğu tespit edilen, öğretmenlerin çalışmaya katılmaya gönüllü olduğu on sınıfta yapılandırılmış gözlem yapılmıştır. Okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenmiş
olarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin çoğunluğu bu sınıflarda bulunmaktadır.
Öğretmenler süreç hakkında bilgilendirilmiştir.
2.3. Verilerin çözümlenmesi

Araştırmada nitel verilerin analizi için kullanılan tekniklerden biri olan içerik analizi
tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri
belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucuların anlayacağı bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Çalışmada, okul öncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin bulunduğu sınıflarda yapılandırılmış gözlemler yapılmıştır. Gözlem sonuçları uzmanlarla birlikte değerlendirilmiştir. Öğretmenlerle ve öğrencilerle görüşme sonucunda elde
edilen verilerin analizi sürecinde temaların ve kodların ve bu kodları somutlaştıran örnek
açıklamaların belirlenmesinden sonra her bir açıklama ve gerekçeleri için araştırmacının
dışında Türkçe öğretimi ve ilk okuma ve yazma öğretiminde üç kişi tarafından analiz
edilmiştir. Bu davranışlar üzerinden araştırmacının yapmış olduğu kodlama ile Türkçe
öğretimi alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan kodlama arasında uyuşum
güvenirliği hesaplanmıştır. Uzmanların görüşlerinin uyuştuğu bulgular araştırma kapsamında yorumlanmıştır. Öğretmen görüşleri kod, alt kod, örnekler ve görülme sıklığı
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olarak tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Yine öğrenci algıları tema, kod, alt kod, örnek
açıklama veya açıklamalar ve ifade etme sıklığı (frekans) olarak tablolaştırılmıştır.
3. Bulgular

Araştırma kapsamında, çalışma grubuna ve Uşak il geneline yönelik istatistikî bilgiler
verilmiştir. Daha sonra öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular araştırma sorularına göre sırasıyla bulgularda yer almıştır.

Çalışma kapsamında Uşak il merkezinde bulunan bütün ilkokullar taranmıştır. Tarama
sonucunda okul öncesi dönemden okuma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış elli iki
öğrenciye ulaşıldı. Anasınıfı döneminden okuma öğrenerek ilkokula başlamış öğrencilerin tamamı 72-84 aylık öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenim görmektedir. 60-71
aylık öğrencilerin bulunduğu sınıflarda okul öncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci
sınıfa başlamış öğrenciye rastlanılmamıştır. Okulöncesi dönemden okuma öğrenerek ilkokula başlamış 52 öğrenciden 36’sı üst sosyo-ekonomik düzeyde üç okulda öğrenim
görmektedir. Okuma yazma öğrenerek ilkokula başlamış öğrencilerin 16’sı orta sosyoekonomik düzeyde yer alan 8 ilkokulda, 2 öğrenci de düşük sosyo-ekonomik düzeydeki
ilkokulda öğrenim görmektedir. Okulöncesi dönemden okuma yazma öğrenmiş olarak
ilkokul birinci sınıfa başlayan 52 öğrenciden beş öğrenci okumanın yanında yazma becerisine de sahiptir. Ancak yazma becerisine sahip bu öğrencilerin tamamı resim 3’te de
görüldüğü gibi dik ve büyük harflerle yazıyorlardı.
Öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine öğrencilerin okumayı nereden öğrendikleri sorulduğunda; okulöncesi dönemden okuma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış
52 öğrencinin 32’si “bilgisayardan” diye ifade etmişlerdir. Bilgisayarda oyun oynarken
klavyeyi kullanmaktadırlar. Klavyedeki harflerin tamamı dik ve büyük olduğu için çocuk buradan gördüğü gibi yazarken dik temel harflerle yazmaktadır. Öğrencilerin çoğu
çevresinin imkânları iyi ilkokuldan olduğu için evlerinde bilgisayar bulunmaktadır. Yine
okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış 52 öğrenciden üç öğrenci
televizyondan öğrendiğini belirtmiştir. Bulguya göre ekran okumanın bir öğrenme biçimi olarak geliştiği söylenebilir. Araştırmanın çalışma grubunda bulunan, okul öncesi
dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış 52 öğrencinin 12’si okuma yazmayı
anasınıfı öğretmenlerinin çizgi çalışmalarında öğrettiklerini belirtmişlerdir. Okulöncesi
dönem programında çizgi çalışması bulunmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunda bulunan, okulöncesi dönemden okuyarak gelen 5 öğrenci okuma yazmayı anne-babalarının
öğrettiğini belirtmişlerdir.

Araştırmanın çalışma grubunda bulunan ve hâlen daha üst kademelerde (lise, üniversite) öğrenim gören öğrenciler okumayı, anne-babadan, büyük kardeşten ve anasınıfında
öğrendiklerini belirtmişlerdir. O dönemlerde bilgisayar ve klavye yeterince olmadığı için
öğrencilerin buradan okumayı öğrenmeleri mümkün değildir.

Okulöncesi dönemden okuma-yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa gelen öğrencilerin bulunduğu 10 sınıfta gözlem yapılmıştır. Yapılandırılmış gözlemlerde araştırmacı
tarafından şunlar tespit edilmiştir:
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1- Okumaya Yönelik Sorunlar:

a- Heceleyerek Okuma: Öğrenciler, klavyeden ve anasınıfında çizgi çalışmalarından öğrendikleri için ses ve heceye dikkat ederek okumaya çalışmaktadırlar.
Öğrenciler cümleyi bütün görmeme sorunu yaşamaktadır.

2- Yazmaya Yönelik Sorunlar:

a- Dik ve Büyük Harflerle Yazma: Öğrenciler, klavye ve çizgi ağırlıklı okuma yazma öğrenmektedir. Klavyede harfler büyük ve dik temel harflerden oluşmaktadır.
Anasınıflarındaki çizgi çalışması dik temel harflere yöneliktir. Öğrenciler yazılarında dik temel harfleri kullanmaktadır.

b- Yazmada İsteksizlik: Klavye ile yazma basit olduğu için öğrenciler kalem tutarak yazmada isteksiz davranmakta, kalem tutmada yetersiz kalmakta, kalemi yanlış tutmaktadır.

Tablo 3.1’de sınıfına okulöncesi dönemden okuyarak gelen öğrencisi bulunan sınıf
öğretmenlerinin görüşleri yer almaktadır. Sınıf öğretmenleri halen birinci sınıfta görev
yapmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin algılarına göre okulöncesi dönemden ilkokul birinci
sınıfa okuyarak başlamanın sürece etki temasını oluşturmuştur. Temaya bağlı olarak geliştirme ve gerileme kodları oluşturulmuştur.

Geliştirme koduna bağlı olarak hız ve öğretmenin etkisi kodu oluşmuştur. Araştırmanın çalışma grubundaki sadece iki öğretmen okul öncesi dönemden ilkokul birinci sınıfa
okuyarak başlayan öğrencilerin okuma bildikleri için öğrenme hızının arttığını belirtmişlerdir. Görüşü belirten öğretmenlerin sınıf mevcutlarının yarısının okul öncesi dönemden
okuyarak gelen öğrenciler olduğu tespit edildi. Öğretmenin etkisi alt koduna bağlı olarak
yapılan açıklamalarda sınıf öğretmenleri, süreçte öğrencilerin yönlendirilmeleri halinde
olumlu katkı olduğunu belirtmişlerdir. Eğer öğretmen süreci yönlendiremezse olumsuzluklar yaşandığını vurgulamışlardır. Daha önceki dönemlerde okul öncesi dönemden okuyarak birinci sınıfa başlamış öğrenci okutan öğretmenler bu vurguyu yapmışlardır.
Gerileme koduna bağlı olarak, motivasyon, okuma, yazma, arkadaşlarının öğrenme
hakkını engelleme ve el becerileri alt kodu oluşmuştur.

Motivasyon alt koduyla ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin açıklamalarında; öğrencilerin okul öncesi dönemden okuma yazma öğrenerek gelmesi, öğrencinin “ben biliyorum”
düşüncesiyle motivasyonunu kaybettiği yönündedir. Okuma yazma öğrenerek ilkokul
birinci sınıfa başlayan öğrenciler normal süreç içinde bildiği konular tekrarlandığı için
sıkıldıkları belirtilmiştir. İlk başlarda arkadaşlarından önde olan bu öğrencilerin süreç
içinde motivasyonlarını kaybetmeleri nedeniyle vasat duruma düştükleri vurgulanmıştır.
Bu bulguyu Burns ve arkadaşları (1992), Smith (1994), Durkin (1996), çalışmalarıyla
desteklemektedir. Bu çalışmalara göre anasınıfı dönemindeki öğrenmeler plansız programsız, taklit yoluyla yapılan öğrenmelerdir. Plansız öğrenmeler geliştirilemediği zaman
öğrencilerde sönmeye neden olabilir. Okuma-yazma biliyorum düşüncesiyle evde aileye, okulda öğretmene problem çıkardıkları, istenilen etkinlikleri yapmak istemediklerini
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Gerileme

Sürece Etki Öğrenme Öğretme

Geliştirme

Kod

Tema

Tablo 3.1. Okul Öncesi Dönemden Okuma-Yazma Öğrenerek Birinci Sınıfa 		
Başlamaya Yönelik Halen Birinci Sınıf Okutan Öğretmen Algıları
Alt Kodlar

Kodla ilgili Örnek Açıklama(lar)

f

Hız

Çocuklar okuyarak geldikleri için onlarla alıştırma dönemini daha
2
çabuk geçiyoruz, test çözüyoruz.

Öğretmen
Etkisi

Öğretmen okulöncesinden okuyarak birinci sınıfa gelen
öğrencileri iyi yönlendirebilirse, onları yardımcı olarak kullanırsa
öğrencilerin okuyarak gelmesi faydalı oluyor.
Ben daha önce de okuyarak gelen öğrenci okuttum,
yönlendirebilirsen faydalı oluyor, aksi takdirde geri tepiyor.

Özgüvenin
Yüksek Olması

Arkadaşlarının
Öğrenme
Hakkını
Engelleme

Yazı

Okuma

3

İlk geldiği zaman “Ben biliyorum”  havasında ve arkadaşlarından
öndeydi. Ancak şimdi boş verdiği için arkadaşları onu geçti.
İlk zamanlar motivasyonu iyiydi. Ancak şimdi geri gitme başladı.
İlk başlarda bu öğrenciler ileride oluyorlar, diğer çocuklar süreç
içinde onu yakalıyorlar. Diğer aileler kendi çocuklarına bu
çocuğu hedef gösteriyorlar
Okuma yazma biliyorum diyerek okulda ve evde problem
17
çıkarıyor. Anasınıfı havasında geçsin istiyor, derse kendini
veremiyor.
Kesinlikle avantaj yok, biliyorum havasında oldukları için
arkadan gelen çocuklar ileride daha iyi oluyor.
Sırada oturma sıkıntısı yaşıyorlar, sürekli öğretmenin yanına
geliyorlar
Okuma bildikleri için diğer arkadaşlarına sorulan sorulara
cevap vererek arkadaşlarının öğrenme ve keşfetme haklarını
engelliyorlar
Biliyorum havasıyla arkadaşlarını küçümsüyorlar

12

Bilgisayar klavyesinden öğrendikleri için parmak kasları
gelişmiyor. Yazı yazmaktan hoşlanmıyorlar.
Yazı yazarken elleri yukarıda tutuyorlar, kalem tutmada sorun
yaşıyorlar.
Öncelikle bu çocuklara düz yazı öğretiliyor. Kalem tutuş
biçimlerinde sorun yaşanıyor. Anasınıfında boyama yaparken
dirsek yukarıda boyama yaptıkları için kalemi de aynı tutuyorlar.
Yazmada sorun yaşanıyor.
Düz yazı ile öğrendiği için yazmada sorun yaşıyorlar.
Kalem tutuşu bile hatalı düzeltemiyor

18

Harflerin adı öğretildiği açık hece öğretilmediği için heceleyerek
okuyor, okuma hızında yavaşlama oluyor.
Sesler yanlış öğretildiği için okuma hızı ilerlemiyor
Anasınıfında harf verilmiş, harf harf okumaya çalışıyor.

14
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dile getirmeleri başka bir olumsuzluk olarak görülmektedir. Okulöncesi dönemde oyun
ağırlıklı, yere oturma şeklinde etkinlikler yapılmaktadır. İlkokul birinci sınıfa başlayan
öğrencilerin sırada oturmadıkları, sürekli öğretmenin yanına gelmek istedikleri belirtilmiştir. Sırada oturamadıkları için motivasyonlarının azaldığı vurgulanmıştır.

Arkadaşlarının öğrenme hakkını engelleme alt koduna bağlı olarak yapılan örnek
açıklamalarda, okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa gelen öğrencilerin,
arkadaşlarının öğrenme ve düşünme haklarını engelledikleri belirtilmiştir. Sınıf öğretmeni ilkokuma ve yazma çalışmaları yaparken, okuma bilen öğrenciler diğer arkadaşlarına
sorulan sorulara söz almadan cevap vermektedir. Doğal olarak arkadaşlarının düşünerek,
doğruyu bularak öğrenmelerini engellemektedir. Ayrıca bu öğrencilerin “ben biliyorum”
düşüncesiyle arkadaşlarını küçümsemeleri sorunun bir başka yönünü oluşturmaktadır.
Sınıflarda yapılan gözlemlerde de okuma bilen öğrencilerin diğer arkadaşlarına sorulan
sorulara cevap verdikleri, sırada oturmada sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. Aşıcı (2006)
çalışmasında bu bulguyu desteklemiştir. Aşıcı, okuyarak birinci sınıfa gelen öğrencilerin
sınıfın birliğini ve berberliğini bozduğunu belirtmiştir.

Yazı alt koduna yönelik öğretmen algıları klavyeden öğrenmeye bağlı sorunlar, kalem tutuşa bağlı, anasınıfına bağlı sorunlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bilgisayar, ekran
ve klavye günümüz yaşantısının vazgeçilmezlerinden birisi olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Çalışma grubunda yer alan, anasınıfı döneminden okuyarak ilkokul birinci sınıfa
başlayan öğrencilerin yarıdan fazlası ekrandan ve klavyeden öğrenmişlerdir. Sınıf öğretmenleri, klavyeden ve ekrandan transfer yoluyla okuma öğrenen öğrencilerin yazarak
öğrenmedikleri için parmak kaslarının gelişmediğini, yazı yazmaktan hoşlanmadıklarını
belirtmişlerdir. Kasları gelişmeyen öğrencilerin yazı yazmada zorlandıklarını vurgulamışlardır. Bay (2009) çalışmasında ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar kullanıp
kullanmamasını yazma becerisine etkisi açısından karşılaştırmıştır. Bay, çalışmasında
bilgisayar kullanan öğrencilerin, bilgisayar kullanmayan öğrencilere göre; söyleneni yazma, metinden yazma ve anladığını yazma hızlarının daha yavaş olduğunu, sesten yazma
becerisinde bilgisayar kullananlarda daha önde oldukları, oturma biçiminde bilgisayar
kullanmayan öğrencilerin daha doğru oturduklarını saptamıştır.  
Sınıf öğretmenlerinin anasınıfı döneminden okuma-yazma öğrenerek ilkokul birinci
sınıfa başlamış öğrenciler için belirttiği sorunlarda birisi de kalem tutma sorunudur.      

Resim 1 ve Resim 2’de görüldüğü gibi öğrenciler elleri ve dirseği yukarı kaldırarak
yazmaya çalışıyorlar. Öğrenciler, el ve dirsek yerine oturmadığı için yazı yazmada zorlandıklarını ve çabuk yorulduklarını vurgulamıştır. Sınıf öğretmenleri bu sorunun anasınıfı döneminden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Anasınıfında boyama çalışmalarında
aileler ve öğretmen kolların kirlenmemesini istemektedir. Öğrenci kol ve dirseğinin kirlenmemesi için kolunu yukarı kaldırarak boyama yapmaktadır. Boyayı tutuş biçimini kalem tutma biçimine transfer ederek olumsuzluk pekişmiş olmaktadır. Sınıf öğretmenleri
kalem tutuş hatalarını düzeltmede çok uzun zaman uğraş verdiklerini belirtmişlerdir. Bu
tespit Yangın (2006)’ın çalışmasınca da desteklenmektedir. Yangın okul öncesi dönemde
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Resim1-2. Yazarken Eli Dirseği Kaldırma-Yazarken Dirseği Kaldırma
gerçekleşen kalem tutma, harflerin yazım yönünün yanlış öğrenilmesinin ilkokuma yazma sürecini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Senemoğlu’nun da belirttiği gibi (2004)
anasınıfında harf öğretimindeki ve kalem tutmadaki hatalar ileriye ket vurma örneği olarak gösterilebilir. Sınıf öğretmenleri çocukların klavyedeki harflerin dik ve büyük olması, anasınıfında çizgi çalışmalarının ve öğrencilerinin isimlerinin dik ve temel harflerle
yazılması, ailelerin dik yazı öğretmesi nedeniyle resim 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin
dik yazı yazdıklarını belirtmişlerdir. Dik yazı ile öğrenen öğrencilerin bitişik eğik yazı
yazmada zorlandıklarını vurgulamışlardır.

Resim 3. Dik Temel Harflerle Yazma Örneği
Sınıf öğretmenleri okuma alt koduna bağlı olarak; öğretim hatası, okuma hızına yönelik sorunları belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri, okulöncesi dönemden ilkokul birinci sınıfa okuma ve yazma öğrenmiş olarak başlamış öğrencilerin sesleri harf harf öğrendiği için
okurken yine aynı şekilde harf harf veya hece hece okumaya çalıştığını vurgulamışlardır.
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Bu şekilde okuma yazma öğrenmiş yedi öğrenciye okuma çalışması yaptırıldı. Öğrencilerin okurken harfe veya sese dikkat ederek okudukları ve sadece harfe dikkatlerini yoğunlaştırdıkları tespit edildi. Araştırmacı tarafından bu öğrencilerin okuma düzeyindeki
gelişimlerini incelemek amacıyla birer ay zaman aralığında öğrenciler sınıflarında ziyaret
edildi. Sınıf öğretmenleriyle birlikte yapılan değerlendirmede, öğrencilerin okuma hızında gelişme olmadığı görüldü. Dönem başındaki sesli okuma hızı ile okudukları tespit
edildi. Ses temelli cümle yönteminin esası metne ulaşma ve bütünü görmedir. Ses veya
harfler öğrenciyi bütüne götüren araçlardır. Öğrencilerin okuma yaparken cümleyi bütün
görmek yerine seslere dikkat ederek okuması, okuma hızını yavaşlatmaktadır (Başar, Özkan, Yavuz 2012; Yangın 2006). Sınıf öğretmenleri anasınıfında da çizgi çalışması kapsamında harf öğretildiğini belirtmişlerdir. Harf öğretiminin okuma hızını olumsuz etkilediği vurgulamışlardır. Tuğluk ve arkadaşları (2008) araştırmasında okul öncesi dönemde
öğretmenlerin harf öğrettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Ülkü’nün (2007) çalışmasında,
ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin anasınıfında harf öğretiminin olumsuz sonuç doğuracağını kesin bir dille belirtmişlerdir. Anasınıfında harf öğretimini; ana sınıfı öğretmenlerinin %50’si olumlu bulmuşlardır. Velilerin %72’si, sınıf öğretmenlerinin %74’üne
göre harf öğretiminin okul olgunluğunda etkili olmadığını sonucuna ulaşmıştır. Bay
(2008) araştırmasında okulöncesi öğretmenlerinden özellikle kıdemi fazla öğretmenlerin
okuma yazmaya hazırlık çalışması yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Yıldızbaş ve Parlakyıldız
(2004) çalışmalarında okul öncesi dönemde yapılan okuma yazma çalışmasının yetersiz
kaldığı ve süreci olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.    
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Tablo 3.2. Okul Öncesi Dönemden Okuma-Yazma Öğrenmiş Olarak İlkokul Birinci
Sınıfa Başlamış Öğrencileri Daha Önceki Yıllarda Okutmuş 		
Öğretmenlerin Algıları

Tutumlara Yönelik

Süreci Değerlendirme

Tema Kod Alt Kodlar

f

Motivasyon
Düşüklüğü

13

Yönlendirme

Bu öğrencilerden sınıf içinde yararlandım. Onları yardımcı
gibi kullandım, arkadaşlarına yardım ettirdim.

2

Aile bizim çocuğumuz çok zeki, sınıfta ayrıcalıklı olmalı gibi
bir yanılgıya düştüler. Benden özel ilgi istediler. Aile çocukla
benim arama girdi.

8

Devre dışı
bırakma

Beklenti

Etkileme
Yazı
Becerilere Yönelik

Kodla ilgili Örnek Açıklama(lar)

Öğrenciler okulöncesi dönemden birinci sınıfa okuyarak
geldikleri için “ben biliyorum”  düşüncesiyle motivasyonları
düştü.
Öğrencinin motivasyonu o kadar düştü ki ancak üçüncü
sınıfın ikinci yarısından itibaren toparlamaya başladı.

El becerileri

Okuma

Okulöncesi dönemden okuyarak gelen öğrenci sınıf
çalışmalarında arkadaşlarına sorulanları hemen cevaplıyordu.
Arkadaşlarının öğrenme ve düşünme hakkını engellediği için 12
ben de onu devre dışı bırakıyordum. Resim yap, istediğini yap
diyordum.

Diğer arkadaşları, o biliyor, ben neden bilemiyorum diye
onula rekabet ediyorlardı.
Aileler bu çocukla kendi çocuklarını karşılaştırarak rekabet
sürecini başlatmaktadır.
Biliyorum diye yazıya önem vermedi. Yazı yazma becerisini
geliştiremedi, ne kadar uğraştıysam düzeltemedim.
Anasınıfından gelen öğrenciler de dirseklerini kaldırarak
yazıyorlardı.

9

13

Yazı yazmak istemedikleri için el becerisi gerektiren işlerde
de isteksizlik oluyordu.

13

İlk başlarda arkadaşlarından öndeydi. Ancak süreç içinde
arkadaşları okuma düzeylerini ilerlettiler. Birçoğu ondan daha
iyi okudular.
Okulöncesi dönemden okuyarak gelen öğrenciler ses ağırlıklı
olarak öğrendikleri için ileriki dönemlerde okuma hızı
istenilen seviyeye ulaşamıyor.

12

Tablo 3.2’de, daha önceki yıllarda okulöncesi dönemden okuyarak birinci sınıfa başlamış öğrenci okutmuş öğretmenlerin algıları yer almaktadır. Süreci değerlendirme temasına bağlı olarak tutumlara yönelik algı ve becerilere yönelik algı kodları oluşmuştur.

Tutumlara yönelik algı koduna bağlı olarak, motivasyon düşüklüğü, yönlendirme,
devre dışı bırakma, beklenti ve etkileme alt kodları oluşmuştur. Motivasyon düşüklüğü
alt koduna yönelik sınıf öğretmenlerinin algıları açıklamaları, biliyorum havasına gir-

OKUMA YAZMA ÖĞRENEREK İLKOKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

287

me, başarıyı düşürme olarak belirtilmiştir. Bulgu, araştırmanın kendi içinde tutarlılığını göstermektedir. Halen birinci sınıfta görevli sınıf öğretmenleri de öğrencilerin “ben
biliyorum” düşüncesiyle öğrencilerin motivasyonunu düşürdüğünü belirtmişlerdir. Daha
önceki dönemde okulöncesinden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencisi olan
sınıf öğretmenleri süreci daha uzun süre içinde değerlendirmiştir. Bu öğrencilerin üçüncü
sınıftan itibaren kendilerini toparlayabildiklerini belirtmişlerdir.
Yönlendirme alt koduna bağlı olarak sınıf öğretmenleri okulöncesi dönemden okuyarak ilkokula başlayan öğrencilerden sınıf içinde yararlandıklarını belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin, okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencileri kendilerine yardımcı
olarak değerlendirilmelerinin, hem o öğrenciye hem de diğer öğrenciye faydalı olduğunu
vurgulamışlardır.

Devre dışı bırakma alt koduna bağlı olarak sınıf öğretmenleri, okulöncesi dönemden
okuyarak gelen öğrencilerin, arkadaşlarına sorulan sorulara cevap vererek sınıfın öğrenme hakkını engellediklerini belirtmişlerdir. “Resim yap, istediğini, yap, dışarı çıkabilirsin, oynayabilirsin” gibi tutumlarla sınıfın öğrenme ve düşünme hakkını engellememesi
için okul öncesi dönemden okuyarak gelen öğrencileri devre dışı bırakmaktadır.

Beklenti alt koduna bağlı olarak sınıf öğretmenleri, okul öncesi dönemden okuyarak
gelen öğrencilerin ailelerinin “çocuğumuz çok zeki, bizim çocuğumuzla özel ilgilenilmeli” gibi beklentilere girdiklerini vurgulamışlardır. Öğretmenler, aile beklentileriyle öğretmenlerin tutumlarının uyuşmadığını açıklamışlardır.

Etkileme alt koduna bağlı olarak sınıf öğretmenleri, okulöncesi dönemden okuyarak
ilkokul birinci sınıfa gelen öğrencilerin, sınıftaki diğer arkadaşları tarafından rekabet
oluşturduğunu belirtmişlerdir. Sınıftaki diğer öğrencilerin okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrenciyle rekabet başlattıklarını vurgulamışlardır.
Rekabet okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrenciyi hedef
alma, zarar verme davranışına kadar ulaşabilmektedir. Bazen de aileler okul öncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciyle kendi çocuğunu mukayese
ederek olumsuz rekabeti teşvik etmektedir.

Beceri koduna bağlı olarak; yazı, el becerileri ve okuma alt kodları oluşmuştur. Yazı
alt koduna bağlı açıklamalarında sınıf öğretmenleri, biliyorum düşüncesiyle yazıya önem
vermeme, yazım ve kalem tutma hatalarından bahsetmişlerdir. Resim 1 ve resim 2’de
görüldüğü gibi özellikle anasınıfından gelen öğrencilerin ellerini ve dirseklerini kaldırmaktadır. Resim 4 ve resim 5’teki gibi öğrencilerin kalemi tutuş biçimlerinin daha önceki dönemden kaynaklanan hatalar olduğunu vurgulamışlardır. Bulguyu Yangın (2007)
araştırmasında desteklemektedir. Yangın, anasınıfı eğitimi almış öğrencilerin %14,1’inin
kalemi yanlış tuttuğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırmacı tarafından yapılan gözlemlerde de
öğrencilerin yazarken el, kol, dirsek kaldırma sorunu yaşadıkları gözlemlemiştir. Sınıf
öğretmenlerinin algılarıyla araştırmacı tarafından yapılan gözlemler uyuşmaktadır. Bu
uyuşma araştırmanın kendi içinde tutarlılığını göstermektedir. İleri ket vurmanın yaşandığı bu durumlarda hatanın düzeltilmesi uzun zaman almaktadır.
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Resim 4-5. Hatalı Kalem Tutuş Örneği
Resim 4 ve Resim 5’te öğrencilerin hatalı kalem tutuş örnekleri görülmektedir. El becerileri alt kodunda, sınıf öğretmenleri, öğrencilerin yazı yazmak istememelerinden dolayı el becerisi gerektiren diğer çalışmaları da yapmak istemediklerini dile getirmişlerdir.

Okuma becerisi alt koduna bağlı olarak sınıf öğretmenleri, öğrencilerin okuma hızı
bakımından ilk başlarda diğer öğrencilerden önlerde olduğunu, ileriki dönemlerde kendisini aynı oranda geliştiremediğini, okuma hızının istenilen seviyeye ulaşamadığını vurgulamışlardır. Öğrencilerin ses ağırlıklı öğrenmelerinden dolayı okuma hızında istenilen
gelişmenin olmadığını vurgulamışlardır.
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Tablo 3.3. Okulöncesi Dönemden Okuma Yazma Öğrenerek Birinci Sınıfa Başlamış
Öğrenci Algıları
Tema Kod Alt Kodlar

Süreci Değerlendirme

Tutumlara Yönelik

Motivasyon
Düşürme

Kodla ilgili Örnek Açıklama(lar)

Öğretmenim beni okuma biliyor diye bir kenara attı.
Ben kendi başıma resim yapıyor, bazen dışarıya çıkarak
geziyordum. O kadar çok sıkılıyordum ki keşke okuma
bilmeden gelseydim dediğim günler çok oldu.

f
11

Öğretmenim beni kendisine yardımcı yaptı, ben kendim
yazıyordum, arkadaşlarımın yazılarını da kontrol ediyordum.
Yönlendirme Öğretmenim beni çok iyi yönlendirdiği için okulu ve
dersleri çok sevdim. Şu anda da en çok istediğim bölümde
okuyorum.

1

Arkadaşlık
İlişkileri

Arkadaşlarım benimle rekabet ettikleri için beni kendilerine
rakip görüyorlardı. Birçok oyunlardan ve etkinliklerden beni
dışlıyorlardı
Öğretmenimin isteğiyle onlara yardım ettiğim için
arkadaşlarım beni lider olarak gördüler, ben de onlara
hep yardım ettim onlara hâlâ liderlik yapabiliyorum. Bu
öğretmenimin dengeyi iyi kurması sayesinde gerçekleşti.
Beni onlara hedef göstermedi.

12

Okuyarak geldiğim için ilk başlarda iyiydim. Ancak zaman
içinde okuma hızımı çok fazla artıramadım. Okumaktan
sıkılmaya başladım. Hâlâ okumayla aram pek de iyi
sayılmaz.
İlkokula başlamadan okumak çok hoşuma gitmişti. Annemin
babamın desteğiyle okuma öğrenmiştim. Ancak zaman
içinde kendimi çok fazla geliştiremedim. Şimdi kendi
kendime soruyorum, ben niye okuyarak birinci sınıfa geldim
ki? Ben de herkesle beraber öğrenseydim.
Okurken çok sıkılıyorum.
Öğretmenim beni yeterince destekledi. Okumayı sevdirdi.
Beni her zaman aktif kıldı. Ona teşekkür ediyorum

12

Becerilere Yönelik

Okuma

Yazma

İlkokul birinci sınıfa geldiğimde okuyordum, ancak
yazamıyordum. Okuma bildiğim için yazma bana baya ki
zor gelmişti.
Okuyarak gelmiştim ama yazamıyordum, öğretmenim yazı
sürecimi iyi takip etti, sıkılmamı önledi.
Bütün harfleri büyük yazıyordum.
Yazma becerim okuma becerim kadar gelişmedi. Yazmaktan
çok okumayı tercih ediyorum
Kalem tutmada sıkıntı yaşamıştım, anasınıfında boyama
yaparken dirseğimizi kaldırtıyorlardı, bu nedenle dirseğimi
kaldırarak yazıyordum.

12

Tablo 3.3’te okulöncesi dönemden okuyarak birinci sınıfa gelmiş ve halen ortaokul,
lise, üniversite kademesinde öğrenim gören öğrencilerin okul öncesi dönemden okuyarak
ilkokul birinci sınıfa başlama ve süreç içinde yaşadıkları sorunlar ile ilgili algıları yer
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almaktadır. Süreci değerlendirme temasına bağlı olarak tutumlara ve becerilere yönelik
kodları oluşmuştur.
Tutumlara yönelik koda bağlı olarak da motivasyonu düşürme, yönlendirme ve arkadaşlık ilişkileri alt kodu oluşmuştur.  Motivasyonu düşürme alt koduna bağlı açıklamalarda öğrenciler, öğretmenlerin kendilerini okuma biliyor diye kendisiyle ilgilenmediğini,
çok sıkıldığını belirtmişlerdir. Öğrenciler “Keşke okumadan gelseydim” diye düşüncelerinin olduğunu vurgulamışlardır. Bulgu araştırmanın kendi içinde tutarlığını göstermektedir. Halen birinci sınıfta görevli sınıf öğretmenleri, geçmiş dönemlerde okul öncesinden
ilkokul birinci sınıfa okuyarak gelen öğrenci okutmuş sınıf öğretmenleri ve okul öncesi
dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa gelmiş öğrenciler de motivasyon düşüklüğüne
vurgu yapmışlardır. Okul öncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin en önemli sorunlarından birisi motivasyon düşüklüğüdür.
Yönlendirme alt kodunda öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin kendilerini çok iyi yönlendirdiğini belirtmişlerdir. İyi yönlendirmenin öğrencilerde olumlu tutumlar geliştirdiği
vurgulanmıştır.
Arkadaşlık ilişkileri koduna bağlı olarak öğrenciler iki etkiden bahsetmişlerdir. Rekabet ve yardımlaşma. Rekabet, arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilerken yardımlaşma birliktelik sağlamaktadır. Arkadaşlık ilişkilerinin olumlu veya olumsuz gelişmesi öğretmene
bağlı bir süreçtir. Öğretmen, okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa gelen
öğrenciyle diğer öğrenciler arasında rekabet oluşturursa arkadaşlık ilişkileri olumsuz
etkilenmektedir. Öğretmen, okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa gelen
öğrencilerle diğer öğrenciler arasında diyalog oluşturabilirse olumlu arkadaşlık ilişkileri
gelişmektedir.
Becerilere yönelik süreç değerlendirme koduna bağlı olarak okuma ve yazma alt kodları oluşmuştur. Okuma alt kodunda öğrenciler, okuma hızını arttıramama, okumaktan
sıkılma, sorunlarını belirtmişlerdir. Okuma biliyorum düşüncesiyle okuma ilgisi düşüklüğü, okumaktan zevk alamama sorununu ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler okuyarak geldikleri için pişmanlıklarını dile getirmişlerdir. Anasınıfı döneminden okuyarak birinci sınıfa
başlamış öğrencilerden birisi öğretmeninin kendisini yeterince desteklediğini belirtmiştir.
Öğrenciler, öğretmeninden aldığı destekle kendisini ve okuma seviyesini geliştirdiğini
vurgulamışlardır.
Yazma alt koduna bağlı olarak öğrenciler, yazmaktan sıkılma, büyük harflerle yazma,
kalem tutma, yazarken dirseği kaldırma sorunlarından bahsetmişlerdir. Bulgu araştırmanın tutarlığına katkı sağlamaktadır. Halen ilkokul birinci sınıfı okutan öğretmenler de
yazarken dirseği kaldırarak yazma sorunundan bahsetmişlerdir. Anasınıfında boyama çalışması yaparken elbisesinin kirlenmemesi için dirseğin kaldırılmasının yazma becerisini
olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır. Yine öğretmenin öğrencilerin sorunlarını takibinin
olumsuzluğun pekişmesini engellediği vurgulanmıştır.
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4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlara yer
verilmiştir.

Okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrenciler, en çok ekrandan, yani bilgisayar klavyesinden okuma öğrenmektedir. Anasınıfında çizgi çalışmaları esnasında harf öğretimi de okul öncesi dönemden okuyarak ve yazarak ilkokul birinci
sınıfa başlamayı etkileyen önemli faktörlerden birisidir. Türkiye’de bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak okul öncesi dönemde okuma ve yazma öğrenmede yeni
bir faktörün bilgisayar ekranı ve klavyesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin büyük
bir çoğunluğu motivasyon düşüklüğü yaşamaktadır. Öğretmenlerin anasınıfı döneminden
okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin okul öncesi dönemdeki ilgi ve isteklerini geliştirememesinin motivasyon düşüklüğüne neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucu Burns ve arkadaşları (1992), Smith (1994), Durkin (1996), çalışmalarıyla
desteklemektedir. Bu çalışmalara göre anasınıfı dönemindeki öğrenmeler plansız programsız, taklit yoluyla yapılan öğrenmelerdir. Plansız öğrenmeler geliştirilemediği zaman
öğrencilerde sönmeye neden olabilir.

Okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrenciler okuma hızına yönelik sorunlar yaşamaktadır. Öğrenciler okuma yazmayı harf veya ses ağırlıklı olarak öğrendiği için okurken seslere dikkat ederek okumalarının okuma hızının yavaşlamasına neden olduğu görülmektedir. Öğretmenlerinin bu öğrencileri yönlendirememesinin
okuma hızını etkileyen etkenlerden olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sonucu destekleyen
çalışmalar bulunmaktadır (Başar, Özkan, Yavuz 2012; Yangın 2006). Sınıf öğretmenleri
anasınıfında da çizgi çalışması kapsamında harf öğretildiğini belirtmişlerdir. Harf öğretiminin okuma hızını olumsuz etkilediği vurgulamışlardır. Tuğluk ve arkadaşları (2008)
araştırmasında okul öncesi dönemde öğretmenlerin harf öğrettikleri sonucuna ulaşmışlardır. Ülkü’nün (2007) çalışmasında, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin anasınıfında
harf öğretiminin olumsuz sonuç doğuracağını kesin bir dille belirtmişlerdir. Anasınıfında
harf öğretimini; ana sınıfı öğretmenlerinin %50’si olumlu bulmuşlardır. Velilerin %72’si,
sınıf öğretmenlerinin %74’üne göre harf öğretiminin okul olgunluğunda etkili olmadığını
sonucuna ulaşmıştır. Bay (2008) araştırmasında okulöncesi öğretmenlerinden özellikle
kıdemi fazla öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışması yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Yıldızbaş ve Parlakyıldız (2004) çalışmalarında okul öncesi dönemde yapılan okuma
yazma çalışmasının yetersiz kaldığı ve süreci olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Araştırmalar ses temelli cümle yönteminden farklı olarak alfabe yönteminde olduğu gibi
harf öğretiminin okuma hızını olumsuz etkilediği sonucunda birleşmektedir.

Okul öncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin yazma
sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, bilgisayar klavyesinden öğrenen öğrencilerin parmak kaslarının gelişmediğini vurgulamışlardır. Yapılan gözlemde ve görüşmelerde bilgisayar klavyesinden okuma-yazma öğrenen öğrencilerin yazma ve kalem tutma
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sorunu yaşadığı görülmüştür. Sonuç Bay’ın (2009) çalışmasında desteklenmektedir. Bay
(2009) çalışmasında ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar kullanıp kullanmamasını yazma becerisine etkisi açısından karşılaştırmıştır. Çalışmada bilgisayar kullanan öğrencilerin, bilgisayar kullanmayan öğrencilere göre; söyleneni yazma, metinden yazma
ve anladığını yazma hızlarının daha yavaş olduğunu, sesten yazma becerisinde bilgisayar
kullananlarda daha önde oldukları, oturma biçiminde bilgisayar kullanmayan öğrencilerin daha doğru oturduklarını saptamıştır.  

Okulöncesi dönemde anasınıflarında boyama çalışması yapılmaktadır. Yapılan gözlemlerde ve öğretmen algılarında öğrencilerin elbiselerinin kirlenmemesi için dirseği
kaldırarak boyama yaptıkları belirlenmiştir. Boyama çalışmalarında boyayı tutma biçimi
kalem tutma biçimini etkilemektedir. Buna göre anasınıfı çalışmalarının ilk okuma yazma sürecini etkilediği tespit edilmiştir. Sonucu Yangın (2007) araştırmasında desteklemektedir. Yangın, anasınıfı eğitimi almış öğrencilerin %14,1’inin kalemi yanlış tuttuğu
sonucuna ulaşmıştır.

Okulöncesi dönemden okuyarak ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin
yaşadığı sorunlardan birisi de arkadaşlık ilişkileridir. Okul öncesi dönemden okuyarak
ilkokul birinci sınıfa gelen öğrenciler, diğer arkadaşlarına sorulan sorulara cevap vererek
arkadaşlarının öğrenme ve düşünme hakkını engellemektedir. Diğer öğrencilerin bu öğrencilerle rekabet oluşturması arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Okul öncesi
dönemden okuyarak gelen öğrenciler hedef haline gelmektedir. Senemoğlu (2004) çalışmasında bu durumu gölgeleme olarak belirtmiştir. Okuma bilen öğrenciler arkadaşlarını
gölgelemektedir.

Okulöncesi dönemden okuma-yazma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa gelen öğrencilerin motivasyon düşüklüğü, okuma hızını, yazma becerisi, arkadaşlık ve sınıf yönetimine
yönelik sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına yönelik öneriler:

1- Bilgisayar yaşamımızın önemli bir parçası hâline gelmiştir. Çalışma grubunda yer
alan, ana sınıfından okuma öğrenerek ilkokul birinci sınıfa başlamış öğrencilerin
yarısı okumayı bilgisayar klavyesinden öğrenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ekran
okuryazarlığına yönelik program hazırlayabilir.

2- Sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun okul öncesi dönemden okuyarak gelen
öğrencilere yönelik bir planı ve programı bulunmamaktadır. Sınıf öğretmenleri bu
konuda bilgilendirilmelidir.

3- Okulöncesi dönemde yerde oturma ve oyuna alışan öğrenciler ilkokul birinci sınıfa başladıklarında sınıf düzenine alışmakta sorun yaşamaktadır. Anasınıfının son
bir ya da iki ayında sıraya oturma çalışması veya ilkokul birinci sınıfının ilk bir
ayında öğrencilerle yerde mindere oturarak eğitim yapılmalıdır.

4- Okulöncesi dönemden gelen hatalı kalem tutma çalışmaları dikkat edilmediğinde
yazma becerine yönelik etkili sıkıntılara yol açmaktadır. Okul öncesi dönemde
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boyama çalışmalarında dirsek kaldırmaya ve boyayı tutma biçimine dikkat edilmelidir.

5- Okulöncesi dönemde bazen bilerek bazen de bilmeden okuma yazma çalışmaları
yapılmaktadır. İl eğitim denetmenleri, denetimlerinde okul öncesinde okuma-yazma çalışmalara yönelik uyarılarda bulunmalıdır.
Araştırmacılara yönelik önerile:

1- Bu araştırma farklı illerde de yapılarak sonuçları karşılaştırılabilir.

2- Araştırmanın okulöncesi dönemi ayrıca bir araştırma konusu olarak çalışılabilir.
Kaynakça

Aşıcı, M. (2006). İlk okumaya yazmaya hazırlıkla ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesi, I. Uluslar arası okul öncesi eğitim kongresi, bildiri kitabı cilt II, İstanbul:
Ya-Pa

Başar, M., Özkan, H., Yavuz, B. (Mayıs, 2012). Ses temelli cümle öğretimi ile ilk okuma
yazma öğretiminin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi. XI.
Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Çayeli-RİZE

Bay, N. D. (2008). Ana sınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlik algılarının belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara:
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bay, Y. (Mayıs, 2009). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar kullanımının
yazma becerisine etkisi.  Education Research Association, Ministry of National
Education, Çanakkale Onsekiz Mart University “The First International Congress of Educational Research. Çanakkale.
Burns, P. C, Roe, B, Ross, E. (1992). Teaching reading. Houghton Mifflin Company.

Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.

Çelenk, S. (2003). İlk okuma-yazma öğretiminde dönemi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 75-80
Durkin, D. (1996). Children who ready early. New York Teachers College Press

Güven, G. (2012). Okul öncesi eğitim programı. Okul öncesi eğitime giriş, (Ed: Gülden
Uyanık Balat). Ankara: Pegem

MEB (2012). Anasınıfı öğretim programı, www.temelegitim.gov.tr  (22.12.2012)

Mitchell, M. J., Fox, B. J (2001). The effects of computer software for developing phonological awareness in low progress readers. Reading Research and Instruction,
40(4), 315-332.

294 / Yrd. Doç. Dr. Murat BAŞAR

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Miles, M.B, Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis, (2nd Ed.). Newbury
Park, CA: Sage.

Orhan, H. G. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin ilkokuma yazma başarısına etkisi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrencilerin ilkokuma yazmaya
geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Reitsma P., Wesselling, R. (1998). Effects of computer assisted training of blending skills
in kindergartners www.questia.com  (02.01.2013)

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim ve öğrenme. Ankara: Gazi.

Smith, B. (1994). Through writing to reading. London and New York Routledge.

Sulzby, E., Teale, W. H. (1991). “Emergent literacy: New perspectives” in emergent
literacy: Yang children to read and write. International Reading Association.

Temur, T., Aksoy, C. C., Tabak, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem
tutma biçimleri ve kavrama-sıkıştırma kuvvetlerini yazma hızı ve hatalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165).

Tuğluk, İ. H., Kök, M., Koçyiğit, S., Kaya, H. İ,, Gençdoğan, B. (2008). Okul öncesi
öğretmenlerinin okuma-yazma etkinliklerini uygulamaya ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17.
Ülkü, Ü. B. (2007). Anasınıfı ve ilköğretim I. sınıfa devam eden çocukların velileri ve
öğretmenlerinin çocuk olgunluğu hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisan tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Van Daal, V. H. P,Reistma, P. (2000). Computer-assisted learning to read and spell: Result
from two pilot studies. Journal of Research in Reading , 23, 181-183.

Yangın, B. (2006). Yöneticilerin ve öğretmenlerin altı yaş grubundaki öğrencilerin ilk
okuma-yazmaya hazırlanmalarına yönelik bilgileri ve görüşleri. Burdur Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11.

Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların yazmayı öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara:
Seçkin.
Yıldızbaş, F., Parlakyıldız, B. (Temmuz, 2004). Okul öncesi eğitimde öğretmenlerin okuma yazma hazırlık çalışmalarına yönelik uygulamaların değerlendirilmesi. XIII.
Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 17 Sayı: 56 (Yaz 2013)

295

ZURVANİZM’İN KURULUŞU VE
SASANİLER DÖNEMİNDEKİ ETKİLERİ
Hayreddin KIZIL (*)
Öz

Bu makalede Antik İran’da bir dönem zaman tanrısı olarak kabul edilmiş Zurvan
incelenmiştir. Düalizme karşı geliştirilmiş Zurvanizm’de, Zurvan, Ahura Mazda ve
Ehrimen’in yaratıcısı olarak kabul edilmiştir. Çalışmamızda Zurvan’ın tarihi, Zurvanist
düşüncenin ortaya çıkışı ve Sasaniler dönemindeki etkisi araştırılmıştır. Sasaniler’in tarihten silinmesinden sonra Zurvanist düşünce zayıflamasına rağmen ileriki dönemlerde
yazılmış Zadsparam ile Ulema-yı İslam gibi kitaplarda bu görüşler tekrar işlenmiştir.
Makalenin sonunda Zurvan’ın Ahura Mazda ve Ehrimen’i yaratmasını konu edinen mitos
da incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zurvan, Sasaniler, Ahura Mazda, Ehrimen, Zurvanizm
Foundatıon of Zurvanism and its Effects in Sassanids Period
Abstracts

In this article, Zurvan, who was regarded as the god of time in Ancient Iran for some
period, is studied. In Zurvanism, which was developed against dualism, Zurvan was
recognised as the creator of Ahura Mazda and Ahriman. In our study, history of Zurvan,
the emergence of Zurvanist thought and his effects in Sassanids period are investigated.
Despite the weaking of the Zurvanist thoughts after the collapsing of Sassanids, these
views were studied in books like Olema’yı Islam and Zadsparam which written in
subsequent periods. At the end of the article, the myth focusing on the creation of Ahura
Mazda and Ahriman by Zurvan was studied.
Keywords: Zurvan, Sassanids, Ahura Mazda, Ahriman, Zurvanism
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Giriş

“Zurvanizm”, Mecusilik içerisinde ortaya çıkmış, zamanı bir tanrı olarak esas almış
ve her şeyin başlangıcına yerleştirmiş bir inançtır. “Zurvan”ın İran mitolojisi içerisinde
hem Zerdüşt öncesi hem de Zerdüşt dönemindeki konumu hakkında yeterli bir bilgi mevcut değildir. Zerdüşt’ün Gathalar’ında “Zurvan/Zaman” hakkında bir bilgi veya kendisine
işaret eden bir yer yoktur. Fakat Magilerin diğer kültürlerle etkileşime geçmeleri, “Zaman” konusunda Babil kültüründen etkilenmiş olmaları neticesinde Ahamenişler döneminin sonlarından itibaren Zurvanist düşünce ortaya çıkmaya başlamıştır.

Makale üç bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde “Zurvan” ve
“Zurvanizm” tabiri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Zurvanizm’in ortaya çıkışı ve
Sasaniler döneminde Zurvanizm’in etkileri, üçüncü bölümde ise Zurvan ile ilgili mitos
incelenmiş, Makale sonuç bölümü ile bitirilmiştir. Makale hazırlanırken Martin Haug,
Mary Boyce ile R. C. Zaehner’in Zurvan konusu ile ilgili görüşlerinden istifade edildi.
Avesta’dan alınan yerler için kimi zaman Avesta yayınları arasında çıkan Türkçe çevirisi,
kimi zaman da Darmesteter tarafından yapılan İngilizce çevirisinden istifade edildi.
1. Zurvan ve Zurvanizm Kavramları

Farsçada Zervan ya da Zorvan olarak telaffuz edilen (Yıldırım, 2008, s. 742-743)
Zurvan, (Avesta dilinde Zrvan; Pehlevice Zaravan) Avesta’da zaman anlamında kullanılmaktadır (Boyce, 1979, s. 68). Bu tabirin Zerdüşt öncesi konumu hakkında net bir bilgi
yoktur. Eliade, Zurvan’ın arkaik bir tanrı olduğunu söylemekte; kitabının dipnotlarında,
konu hakkında benzer düşüncesi olan yazarları kaynak olarak vermektedir (Eliade, 2003,
II, s. 374). Widengren’den alıntı yaparak onun, Zurvan’ın, Mag’ların taptığı bir tanrı olduğu kanısında olduğunu belirtmektedir (Eliade, 2003, II, s. 408).

Mary Boyce, kitabının dipnotlarında, Zurvan hakkında bilgi vermiş, Hurriler döneminde Zarwa adını taşıyan bir tanrı olduğunu kaydetmiştir (Boyce, 1975, s. 14). Hurriler
dönemine ait Nuzi çivi tabletlerinde ve Luristan’da bulunan bir kabartmada Zurvan’la
ilgili bilgiler bulunmuştur (Bianchi, 2005, s. 9412). Mesela, Ghirshman, omuzlarından
çıkan ikizleri doğuran erdişi ve kanatlı bir tanrıyı tasvir eden Luristan tunç heykelinin,
Zurvan’ı temsil ettiği kanısındadır; insanın üç çağının simgesi olan üç ayin alayı ona
(günümüz Mecusilerinde de bazı ritüellerde kullanılan) barsom -çalı demeti- sunusunu
taşımaktadır. Eliade’a göre eğer bu yorum doğruysa, Ahura Mazda ve Ehrimen’in babası
olarak Zurvan mitinin, ilk yazılı tanıklıklardan çok daha eski bir çağda da bilindiği sonucuna varılabilir (Eliade, 2003, II, s. 357).

Zurvan’ın Zerdüşt öncesi durumu hakkındaki bilgilerimiz sınırlıyken Zerdüşt ve sonrası dönemde, konumu hakkında, daha fazla bilgiye sahibiz. “Zurvan” tabiri Zerdüşt tarafından da kullanılmamıştır. Bu tabir, Zerdüşt’e ait Gathalarda geçmediği gibi kendisine
bir imada dahi bulunulmamıştır (Asghari ve Annapurna, 2011, s. 160). Zerdüşt’ün bu
konudaki suskunluğunun tartışmalardan mı, Zerdüşt’ün içinde bulunduğu çevrede fazla
önem taşımamış olmasından mı kaynaklandığını belirlemenin zor olduğunu ifade eden
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Eliade, bu tabirin o dönemde olmama ihtimaline de işaret etmiştir (Eliade, 2003, II, s.
357). Zerdüşt sonrasına ait Avesta’nın değişik bölümlerinde ise yukarıda da ifade edildiği
gibi Zurvan tabiri “zaman” anlamında kullanılmakta bazen “akarana” sıfatı ile beraber
(Hamzeh’ee, 2008, s. 143) Zrvan Akarana “Sonsuz/Sınırsız Zaman” olarak geçmektedir:
“Ey günahkâr Angra Mainyu! İyi Ruh/ Spenta Mainyu evreni yarattı; o onu Sınırsız
Zamanda yarattı (Videvdat, 19/9).”
“Ve şimdi onlar Mazda tarafından yapılmış o yol boyunca, tanrılar tarafından yapılmış o yol boyunca, Ahura Mazda’nın isteğine göre, Ameşa-Spenta’ların isteğine göre
onlara tahsis edilmiş zamanda büyüyorlar (Frawardin Yaşt, 13/56).”

Zurvan Avesta’da “Zaman”ı belirtmek için kullanılmasının dışında Zerdüştî teolojisinde “zaman” kavramının cisimleştirilmişi olarak tabir edilebilecek “küçük bir ilah”
anlamında da kullanılmıştır (Boyce, 1979, s. 68).
“Ahura Mazda cevap verdi: “Mazda’nın iyi dinini, Ey Zerdüşt, yardıma çağır. “Sen
onları görmesen de yeryüzündeki yedi Karşvares’i yöneten Ameşa-Spentas’ı, Ey Zerdüşt,
yardıma çağır. “Hakim göğü, Sınırsız Zaman’ı ve hareketi en yüce olan Vayu’yu, Ey
Zerdüşt, yardıma çağır.… (Videvdat, 19/13).”

“En görkemli kutsal kelamı yardıma çağırıyorum. ‘Hakim göğü, Sınırsız Zaman’ı ve
hareketi en yüce olan Vayu’yu yardıma çağırıyorum….(Videvdat, 19/16)

“Ruhlar, “Zaman” tarafından yaratılmış ve hem kötü ruhlulara hem de dürüstler için
açık olan yola girer. Mazda tarafından yaratılan Çinvat köprüsünün başında ruhları bu
hayatta bağışladıkları dünyevi mallar için ödül isterler (Videvdat, 19/29).”
“Biz Heybetli Egemen Gökyüzü’ne, “Sınırsız Zaman”a, heybetli egemen uzun zamana ibadet ederiz (Ormazd Yast, 33; Darmesteter, XXIII, s. 34).”

“Zerdüşt dedi: Ey genç Kral Viştaspa, Ahura Mazda’yı, İhtişamlı Ahura Mazda’yı,
heybetli Gökyüzü’nü, “Sınırsız Zaman”ı, ve çok çalışan Vayu’yu çağır (Viştaspa Yaşt,
4/24; Darmesteter, XXIII, s.334).”
Bu ifadelerden anlaşılacağı gibi “zaman” kavramı buralarda güç sahibi ve kendisinden yardım dilenen bir tanrı’yı ifade etmektedir. Avesta’nın farklı yerlerinden verilen bu
örnekler, Gathalarda yer almayan “zaman”ın diğer kimi kavramlar gibi tarih içerisinde
kişileştirildiğini göstermektedir. Dhalla, “Sonsuz Zaman”ın koruyucu meleği, ruhu Zurvan Akarana’nın diğer bazı soyut kavramlar gibi zaman içerisinde kişileştirildiğini fakat
Yazatalar arasında zikredilmediğini belirtmiştir (Dhalla, 1914, s. 151-152).
Yukarıdaki ifadelerde bir ilahı tanımlamak için kullanılan “Zurvan/Zaman” sözcüğü,
Avesta’da “Sınırsız Zaman” dışında “Sınırlı Zaman”ı ifade etmek için de kullanılmıştır.
“Zaman”ın Avesta’daki kullanılış şekilleri hakkında açıklamada bulunan Dhalla’ya göre
Avesta’da “Zaman” sonlu ve sonsuz olarak ikiye ayrılmıştır. “Zrvan Akarana”, sonsuz
zamanı, alışılmış anlamında sınırsız ve ebedi anlamı belirtmek için kullanılmışken, Zrvan Dareghokhvadhata, “Uzun Zaman”ı başka bir tabirle Sınırsız Zaman’da Sınırlı bir

298 / Yrd. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

dönemi ifade etmek için kullanılmıştır (Dhalla, 1914, s. 151-152; Ayrıca bkz Bilimoria,
tsz: 80-83):
“Bu (biat) Ameşa Spentalara; bu (biat) doğruluk sahibi Fravaşilere; bu Uzun Dönem
için kendi yasasını takip eden Vayu’ya ulaşacak şekilde yolunu bulsun (Hurşid Niyayiş,
1/1).”

Avesta’da Sınırsız Zaman’ı belirtmek için kullanılan “Zurvan Akarana” tanrılaştırıldığı gibi “Sınırlı Zaman”ın da tanrılaştırıldığı görülmektedir. Dhalla, bu “Sınırlı Zaman”ın
da Yasna 72/10 ve Hurşit Niyayiş 1/8 gibi bazı yerlerde kişileştirildiğini ve kendisine
“Sınırsız Zaman”la beraber yakarıldığını (1914, s. 151-152) ifade etmiştir:

“Biz Sınırsız Zaman’a kurban sunarız. Biz “Uzun Bir Dönem” kendi yasasını izleyen
“Zaman”a kurban sunarız. Biz kutsal (ve) iyiliksever rüzgâra kurban sunarız. Biz kendi
yasasını izleyen Gökyüzü’ne kurban sunarız ( Hurşid Niyayiş, 1/8)”.
Dhalla, Genç Avesta’da bu konuda yeterli bir bilgi veya fikir verecek kadar bir bilgi olmamasına rağmen sonraki dönemlere ait metinlerden Zrvan Dareghokhvadhata’nın
Dünya’nın 12000 yıllık döngüsünü ifade ettiğinin anlaşıldığını kaydetmiştir (Dhalla,
1914, s. 151–152).
2. Zurvanizmin Ortaya Çıkışı ve Sasaniler Döneminde Etkisi

“Zaman” kavramı yukarıda da belirtildiği gibi Avesta’da tanrılaştırılmasının yanında
daha sonraları “Zurvanizm” denilen, “Zaman”ı her şeyin kaynağı kabul eden bir düşüncenin merkezine yerleşmiştir. Ameşe Spenta ve Yazata’lar gibi Avesta’da önemsenen bir
güç olarak görülmeyen Zurvan etrafında şekillenen Zurvanist düşünce, M.Ö. V. yüzyılın
sonlarında ortaya çıkmıştır. Boyce, “Zurvanizm”in bu dönemde din adamları sınıfı olan
Magiler tarafından geliştirilen heretik bir mezhep olduğunu, Ahura Mazda ve Ahriman’ı,
Zaman’ın/Zurvan’ın ikiz çocukları olarak gösteren bir yoruma dayandığını belirtmiştir
(1990, s. 96).

“Zaman”, geçmişte İran dışında başka yerlerde de tanrılaştırılmıştır. İnsanlık tarihinin
değişik dönemlerinde güneş, ay, yıldızlar, rüzgâr, toprak vb. cisimlerin tanrılaştırıldığı
gibi “zaman” da tanrılaştırılmış fakat Hindistan ve İran’da olduğu gibi bazen her şeyin
başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

Hint mitolojisinde her şeyin başlangıcına yerleştirilen zaman “Kâlâ” olarak ifade
edilmiş ve tanrılaştırılmıştır. Bu mitolojide, zaman tanrısı Kâlâ, Atharva Veda’da kozmogonik bir güç olarak gösterilmiştir. Hint mitolojisine göre Kâla, ilk önce her şeyin
sahibi, yaratıkların efendisi Pracapati’yi sonra da bütün canlıları yaramıştır (Kaya, 1997,
s. 82; Pracapati için bkz. Kaya, 1997, s. 118). Bunun yanında Hint Kutsal kitaplarından
Vedalar’ın bir bölümü olan Atharva Veda’da, “Zaman”ın yedi tekerleği ile koştuğu bütün
varlıkları taşıdığı ve ilk tanrı olduğu belirtilmiştir. “Zaman”, bütün varlıkların babasıdır. Hem bu dünyayı hem diğer dünyayı yaratmıştır. Atharva Veda’ya göre bu dünyayı
“Zaman” yaratmıştır. Güneş “Zaman”da parlar, bütün varlıklar “Zaman”dandır, bütün
gözler “Zaman”da görür. Yine aynı yerde “Zaman”ın yaratıcı ateşinin, en yüksek varlığı,
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Brahma’yı sınırladığı, her şeyin rabbi ve Pracapati’nin babası olduğu belirtilir (Bloomfield, 1897, XLII, s. 224-225).
Atharva Veda’nın başka bir bölümünde ise özetle şunlar belirtilir:

“Zaman”la, bu kâinat ilerler, kâinatla “Zaman” kurulur. “Zaman”, Brahma haline
gelir. “Zaman” yaratıcıdır ve başta yaratıkların efendisi Pracapati’yi yaratmıştır. Güneş
“Zaman”da doğar ve batar, su “Zaman”da akar, rüzgâr “Zaman”da eser (Bloomfield,
1897, XLII, s. 225). Bu şekilde kainatta gerçekleşen her şeyin asıl sebebinin ve yaratıcısının “Zaman” olduğu belirtilmiştir.

Aynı şekilde Yunan mitolojisinde de “Zaman”la ilgili bir tanrı, “Kronos”, görülmektedir. Yunan mitolojisinde en büyük tanrılardan biri olarak kabul edilen Zeus’un, Zaman tanrısı Kronos ile Rheia’nın oğlu olduğuna inanılmıştır. Kronos, Titan’ların içinde
en gencidir. Yunan mitolojisine göre Kronos, Rheia’dan doğan bütün çocuklarını doğar
doğmaz yutmaktaydı. Bu nedenle annesi, Zeus’u doğurduğu zaman, kocası Kronos’tan
kurtarmak için onu Girit’te bir mağaraya kapatır. Kronos babası Uranos’u nasıl alt edip
egemenliğini elinden almışsa, Zeus da ikinci kuşak tanrılarını yener ve üçüncü kuşak,
yani Olmypos tanrılarının egemenliğini kurar (Erhat, 1997, s. 296-297).

Konumuz olan Zurvanizm de İran mitolojisinde “zaman”ın her şeyin başlangıcına
yerleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. Ahamenişler devrinin sonlarında başlayıp Sasaniler
döneminde son şeklini almış olan Zurvan (zaman) diğer mitolojilerde olduğu gibi inanç
konusu olmuştur.

Zurvan’ın bir inanç konu haline gelmesi, tanrılaştırılması ve Zurvanizm olarak ortaya
çıkmasında Magilerin (Mecuslar) diğer kültürlerle etkileşime geçmesi en önemli etken
olarak kabul edilmiştir. Medler’in din adamı sınıfını oluşturan Magilerin ilk dönemlerde
Zerdüşt inancını benimsemedikleri fakat sonraki dönemlerde bu dini kabul ettikleri, bu
dini eski inançlarıyla beraber yeni bir inanç haline dönüştürdükleri belirtilmektedir. Boyce, Zerdüşt öğretisinin, sapkınlığa ve bölünmeye çok az fırsat veren, bütünlüğe sahip bir
doktrin olmasına rağmen, bu kadarının bile, Medya’da/batıda yaşayan Magilere üzerinde
düşünülmesi için çok malzeme verdiğini belirtmiştir (Boyce, 1979, s. 67–68).

Magilerin etkilendiği ilk kültür, Ahamenişler tarafından M.Ö. 538’de ele geçirilen
(Robertson, 1903, s. 301) Babil kültürü oldu. Zurvanizm’in ortaya çıkmasında Magilerin Babil kültürüyle etkileşime geçmelerinin etkili olduğunu kaydeden Boyce’a göre
Zerdüşt’ün en çarpıcı düşüncelerinden biri tarihin bir sonu olduğu şeklindeki öğretisiydi.
Mecusilikte tarih, üç zamanlar doktrini ile şu şekilde somutlaştırılmıştı: Yaratma (Creaiton), Karışma (Mixtue) ve Ayrılma (Seperation). Zerdüşt, bu öğreti ile takipçilerine tarihteki olayların sabit bir kronolojik çerçeve içinde gerçekleştiğini anlatmaktaydı. Babil’e
gelen Magiler, burada çok farklı tarihi spekülasyonlar ile tanıştılar. Babillilere göre tarih,
her birinde olayların kendilerinin tekrar ettiği üç döngüsel zamana ayrılmaktaydı. Zerdüşti teoriyle bu teorileri karşılaştırma Magilerin zaman ve onun doğası hakkında kafa
yormalarına olanak sağladı. Boyce (1979), bunların sonucu olarak Ahamenişlerin son
dönemlerinde, Zurvanist düşüncenin ortaya çıktığını ifade etmiştir (s. 67–68).
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Boyce gibi, Zurvanizm’in kökenini Babil’le etkileşime dayandıran Gnoli’ye göre
Zurvanizm’in köken ve gelişmesi Babil astral ideolojisinden kaynaklanmıştır. Gnoli,
Zurvanizm’in, Ahamenişler döneminde ortaya çıkmaya başlamasının kesin olduğunu, bu
inancın merkezinde Helenist dönem öncesi yakın doğunun kültürel özelliklerini barındıran senkretik Babil dini geleneğinin özelliklerini taşıdığını belirtmiştir (Gnoli, 1988).
W.B. Henning de, Zurvanizm’in zaman üzerindeki spekülasyonlar/teoriler, sayılarla ilgili
malzemesi vb. düşüncelerinin Zerdüştlük ve Babil uygarlığı arasındaki temas sonucu olduğunu belirtmiştir (Henning, 1951, s. 49).

Zurvanizm’in ortaya çıkmasındaki diğer bir etken ise Mecusilikte ortaya çıkan
“düalizm”in olduğu kabul edilmektedir. Monoteist Zerdüşt inancı özellikle Sasaniler
döneminde katı bir düalizme dönüşmüştü. Ahura Mazda ile Ahriman’ın ezeli ve ebedi
iki tanrı olduklarına inanılmaktaydı. Kâinatın bu şekilde iyi ve kötü ruhlar tarafından
yönetilmesine olan inanç monoteizmin düalizm tarafından yenilmesini neticelendirmişti
(Haug, 1907, s. 12–14). İşte burada, Dhalla’ya göre Zurvanist düşünce, tek tanrıcılıktan
uzaklaşmış ve düalizme geçmiş bir inancı tekrar tek tanrıcılığa yaklaştırma çabasıydı.
Zaman, Ormazd ve Ahriman’ın yaratıcısı olarak kabul edilmiş, bu düşünce, Mecusi düalizmini monoteizmle değiştirmek, dinlerini düalizm kusurundan arındırmak istemişti
(Dhalla, 1914, s. 365).

Martin Haug’a göre bu düalizme bütün İranlılar inanmamaktaydı. Bu düalist görüş
Zend’in yorumlarını takip ettikleri için Zendik olarak anılan bir grubun düşüncesiydi.
Haug’un ifadesiyle bunlar, Magilerin dışında ve düşünce olarak onların zıttı olan bir gruptu. Magiler Zendikler’den farklı olarak Yüce Varlık görüşüne yakın durmaktaydılar. Fakat
Zendiklerin kutsal kitaba dayandırdıkları düalist düşünceyi çürütmek ve Yüce Varlık’ın
birliği düşüncesi için yeni bir yoruma ihtiyaç vardı. Sonunda Yüce Varlık düşüncesini
Kutsal Kitaba dayandırarak, Vendidad’da geçen Zervan Akarana ile birleştirerek ileri sürdüler (Haug, 1907, s. 309–310). Zaehner, Zurvanizm’in Ahura Mazda ve Ehrimen’e ek
olarak kozmik dramaya üçüncü bir unsuru, Zrvan Akarana’yı (Sınırsız Zaman) eklediğini kaydetmiş, kötülük probleminin Zurvanit çözümünün Yasna 30/3-5’in literal yorumu
üzerine kurulduğunu belirtmiştir (1961, s. 181). Bu teoride, Zervan Akarana her şeyin
başlangıcına yerleştirildi. Buna göre Zurvan “Yasna”da geçen iyi ve kötü “ikiz ruhlar”ın
babası olarak kabul ediliyordu (Hinnels, 2012).
Yasna 30/3-6 ve Yasna 45/2’de “ikiz ruhlar” tabiri şu şekilde geçmektedir:

“Şimdi görüntüleriyle ikiz olarak ortaya çıkan bu ilk iki Ruh; düşüncede, sözde ve
eylemde biri İyidir, diğeri Kötü. Bu ikisinin arasında bilge olanlar doğruyu, aptallar ise
doğru olmayanı seçti. Ve bu ikiz ruhlar başlangıçta bir araya geldiklerinde, “Yaşamı ve
Yaşam olmayanı” yarattılar ve sonunda “En Kötü Varlık”, “Yalan”ı takip edenlerin olacaktır, “En İyi Varlık” ise “Doğru”yu takip edenlerin. Bu ikiz ruhlardan “Yalan”ı takip
eden kötü şeyleri yapmayı tercih etti; En kutsal ruh ise Doğruyu tercih etti ve kendisine
büyük göklerden -bir elbise yaptırdı. Bu yüzden sorumlu eylemlerle Ahura Mazda’yı seve
seve hoşnut kılmak isteyenler de böyle davranacaklardır. Bu iki ruh arasında Daevalar da
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doğru olmayanı seçtiler, zira bunlar birbirleriyle danıştıkları akılları öyle bir çelindi ki
sonunda En Kötü Düşünceyi seçtiler. Sonra da insanların dünyasını zayıf düşürmek için
hemen Şiddet’ e başvurdular( Yasna 30/3-6).”
“Dünyanın başlangıcındaki iki ruhtan bahsedeceğim ki bunlardan kutsal olanı düşmanı olana şu şekilde konuştu: “Biz ikimizin ne düşünceleri, ne öğretileri, ne istekleri, ne
inançları, ne sözleri, ne işleri, ne benlikleri, ne ruhları uyuşur (Yasna, 45/2).”

Yukarıdaki ifadelerde geçen ikiz ruh Zurvanistler’e göre aynı kaynaktan doğan fakat
iki zıt kutbu teşkil eden güçlerdir (Boyce, 1975, s. 193). Bu ifadelerde yer alan “ikiz ruh”
tabirinin Ahriman ve Ahura Mazda’ya uygulanmış sonraları skolastik mantıkla bu ikizlere bir baba aranmış ve baba olarak “Zurvan/Zaman”ın kabul edilmiştir (Boyce, 1979, s.
68; Moulton, 1917, s. 26; Konu hakkında ayrıca bkz. Zaehner, 1961, s. 181).

Buna göre Düalist düşüncede Ahura Mazda, ışık, Ahriman karanlık olarak anlaşılmış
daha sonra bunlara özlerine uygun bir yer de bulunmuş, bu şekilde iki tanrı birbirini sınırlandırmıştır. Dini bilince göre sınırlandırılmış bir tanrı tamamen tatmin edemediğinden
ileriki dönemlerde Zurvanist zihniyet Yasna 30/3-4’te geçen ikiz ruh üzerinden bir mit
üretti. Buna göre bu iki tanrı sonsuz zaman aynı zamanda sonsuz uzayla ilişkilendirildi
(Zaehner, 1961, s. 181–182).

İkiz ruhların bu şekilde yorumlanmasının gramatikal olarak hatalı olduğunu söyleyen
Haug (1907, s. 12-14)’a göre Sasaniler döneminde ortaya atılmış ve o dönemde yaygın
olarak kabul edilen bu yorum günümüzde artık eski bir yorum olarak bilinmektedir. Bu,
ifadenin gerçek anlamı; “Hayırlı Ruh sonsuz zamanda onları yarattı” (Ahuramazda), kendinden mevcuttur, sonsuzluktan ne doğar ne de oluşturulabilir. Tüm ölümlüler için sınırlı
olmasına rağmen sadece sonsuz bir varlık için zaman sınırları bağımsız olabilir (Haug,
1907, s. 309–310).

Zurvanist mantığın sonucu olarak Ahura Mazda, Angra Mainyu’nun derecesine düşürülmüş ve Zaman’ı her şeyin üzerinde görülmüş, zaman diğer ikisinden ve ikisinin
yarattıklarından daha güçlü kabul edilmiştir (Gnoli, 1996; Zaehner, 1976, s. 12 ve 84).
Bunun sonucu olarak Zurvan’ın hem Ahura Mazda ve hem de Angra Mainyu’yu yarattığı
kabul edilmiş, sistem bu şekliyle monoteist olarak değerlendirilmiştir (Casartelli, 1917,
s. 867).
Ahura Mazda ve Angra Mainyu ile temsil edilen düalizmi monoteist bir uzlaşma ile
gidermeye gayret eden ve Zurvan (zaman)’ı esas alan bir doktrin geliştiren Zurvanistler
bu doktrin ile Angra Mainyu’nun/kötü ruhun kızgınlığını açıklayan bir gerekçe de bulmuştur (Choksy, 2005, s. 9991). Zurvan kültüne göre, Tanrı Zurvan, Ahura Mazda büyür
büyümez bu dünya üzerindeki güçleri kendisine teslim etmiş ve iki oğlu arasındaki mücadeleye karışmamıştır (Boyce, 1979, s. 69).

Yukarıda verilen yorumlara benzer bir yorumu kendisi de bir Mecusi olan Dhalla da
yapmaktadır. Dhalla, Zurvanizm’in, düalizme karşı ortaya çıktığını, Zerdüşti düalizmi
monoteizmle çözmeyi amaçlayan Zurvanistlerin, İran’da uzun süre yıldızlarının parladığını ve revaçta olduklarını kaydetmiştir. (1914, s. 205; ayrıca bkz. s. 364–365).

302 / Yrd. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

2.1. Sasaniler döneminde Zurvanizm

Eliade, M.Ö. IV. yüzyılda yaşamış Rodoslu Eudemos’un Magilerin tek ve akli Bütün’e
kâh “Mekan”, kâh “Zaman” adını verdiklerini; Zaman’ı Ahura Mazda ve Ehrimen, yani
Işık ve Karanlık’ın kaynağı olarak kabul ettiklerini yazdığını belirtmiştir (Eliade, 2003, II,
s. 356-357). Bu veri Zurvanist düşüncenin Ahamenişler (M.Ö.700-330) döneminin sonlarından itibaren ortaya çıktığı görüşünü teyit etmektedir. Fakat bu düşüncenin başlangıcı
Ahamenişler dönemine kadar gitmesine rağmen Zurvanizm en çok Sasaniler döneminde
etkili olmuştur. Sasani İmparatorluğu, Mecusi din adamlarının desteğiyle kurulduğu için
yönetim, onlara çok saygı göstermekteydi.
Boyce’a göre Zurvanizm, Ahamenişler döneminde entelektüel bir yorum olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen, zamanla büyüyerek ve Zurvan etrafında mitoslar geliştirerek
Sasaniler döneminde heretik bir hareket olarak ortaya çıkmıştır (Boyce, 1979, s. 68). Tarihsel süreç içerisinde yaygınlık kazanmış ve Sasaniler devrinde bir dönem imparatorların
da desteğini alarak M.S. IV. asırda önemli bir konuma gelmiştir (Gray, tsz: 162).

Bu dönemde halk arasında Hıristiyanlık, Yahudilik vb. farklı inançlar görülmesine
rağmen saray çevresi ya geleneksel Mecusi inancını ya da Mecusilik içerisinde ortaya
çıkan mezhepleri desteklemişti. Boyce, Sasaniler dönemini tamamen Zurvanist olarak
kabul etmekteyken (1957, s. 304), Zaehner, dönüşümlü olarak hem Ortodoks Mecusiliğin
hem de Zurvanizmin, Sasaniler döneminde etkili olduklarını kaydetmiştir (Boyce, 1957,
s. 306; Hinner, 2012).

Sasaniler döneminde Zurvanizm’in bir dönem etkili olduğu bazı idarecilerin, çocuklarına verdikleri isimlerden de anlaşılmaktadır. Sasani yöneticileri Eşkaniler ve Anadolu’da
kimi kralların “Mihrdad” gibi Mithra ile ilgili isimleri kullanmalarına benzer (bazı Eşkani
kral isimleri için bkz. Garthwaite, 2011, s. 70) şekilde, Zurvan ile ilgili isimleri çocuklarına vermişlerdir. Boyce, II. Şapur’un (309–379) kızlarından birinin isminin Zurvandukt
(Zurvan’ın kızı) olduğunu bunun II. Şapur’un Zurvanist olduğu konusunda açık bir delil
olduğunu belirtmiştir (Boyce, 1979, s. 118–119). Garthwaite (2011)’e göre, II. Şapur döneminde gelenekçiler Zurvanizm’e karşı çıkmayı sürdürmüş ne var ki, bizzat II. Şapur ve
büyük din adamlarından (mobadlarından) biri Zurvanizm’i devlet himayesine almış hatta
bu inancı kabul etmişlerdir (s. 95).
Sasaniler’in özellikle Mihr-Nars’ın baş vezir olduğu I. Yezdigird (399-421), V. Behram (421-439), II. Yezdigerd (439-457) dönemlerinde yani V. Yüzyılda, -özellikle II. Yezdigird döneminde- Zurvanizm’in etkin olduğu belirtilmiştir (Daryaee, “Mehr-Narseh”,
2012). Daryaee, Mihr-Nars’ın üç oğlundan birine Zurwandâd ismini (Zurvan’ın yarattığı,
Zurvan’ı takip eden) verdiğini kaydetmiştir (“Zurwândâd”, 2012).

Sasaniler zamanında Zurvanizm’in bir dönem etkin olduğu, o çağda yaşamış Hıristiyan yazarların yazdıklarından da anlaşılmaktadır. Dhalla’ya göre, Zerdüşt inancı içinde,
her biri Zerdüştlüğü kendilerine has şekilde yorumlayan mezheplerin ortaya çıkmasına
rağmen, bunlar hakkında İran kaynaklarında bir bilgi verilmemiş, Ermeni ve Hıristiyan
yazarlar tarafından günümüze aktarılmıştır. Bu kaynaklar Zerdüştlüğe, o dönemde Zur-
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vanizm üzerinden saldırmış, Zurvanistler’in zamanı her şeyin başlangıcı, evrenin temel
prensibi olarak kabul edenler olarak tanımladıklarını kaydetmiştir (Dhalla, 1914, s. 203).

Konuyu farklı bir şekilde yorumlayan Zaehner’e göre her ne kadar konuyu basit bir
şekilde ele alma olsa da Pehlevi yani İran kaynaklarında sadece muğlak izlerinin görüldüğü Zurvanistlerin, Sasaniler döneminde yaşayan Hıristiyan ve Maniheist apolojistler
tarafından eleştirilerek işlenmiş olması Sasaniler dönemindeki baskın Zerdüşti mezhebin
Zurvanist olduğu göstermektedir (Zaehner, 1961, s. 181; Eliade da “Zurvanist” dönemin Mecusi kaynaklarda işlenmemiş olmasını, Zurvanizm’in çok fazla etkili olmasına
dayandırmıştır. Ona göre bu suskunluk Zurvanizm’in tarihi gücünün en büyük kanıtıdır.
Bkz Eliade, 1997, s. 308–309). Zaehner, başka bir yerde de belirtilerin, II. Yezdicird döneminde Zurvanizm’in resmi bir inanç haline geldiğini gösterdiğini belirtmiştir (Zaehner,
1961, s. 188).

Zurvan, Pehlevi kaynaklarda mevcut olmamasının yanı sıra, Mecusilikte önemli bir
unsur olan Zerdüşti takvimde de ona bir gün tahsis edilmemiştir. Bu takvim Ahamenişler döneminde geliştirilmişti. Ahamenişler, Babil takviminden etkilenmiş fakat tercüme
ederken ay isimleri olarak eski İranlıların kullandığı isimlerin karşılığını kullanmışlardı.
Babil takvimi de 360 günden oluşmaktaydı. Mecusi takvimde ayın her günü ve on iki ayın
her biri bir yazataya ithaf edilmişti (Boyce, 1979, s. 70-71).

Zurvan, Mecusi takvimde yer almamasının yanında ona adanmış müstakil bir yeştin
de Avesta’da yer almadığı görülmektedir. Bilindiği gibi Avesta’da her yazata için adanmış
bir yeşt mevcuttur. Avesta dilinde yazata terimi onore edilmeye, övülmeye, “tapınmaya
değer, saygı duyulan” anlamına gelmektedir. Mecusilik’te yazata’ların, Ahura Mazda’nın
iradesini daha ayrıntılı olarak yerine getiren bir grup küçük ruhlar veya tanrılar oldukları
kabul edilmiştir. Her birinin ayrı özellikleri, kendisine adanmış ilahiler (Yeştler) nedeniyle muhafaza edilmiş olan yazataların önemli görevlerinden biri, sunular ve kurbanlarla
onlara başvuranlara çeşitli lütuflarda bulunmak ve yardım etmektir (Avesta, 2012, s. 13;
Tığlı, 2004, s. 139). Avesta’da, Zurvan ile ilgili bir yeşt‘in mevcut olmaması, Ortodoks
Mecusilik’te, onun yazatalardan daha düşük bir konumda olduğunu göstermektedir.

Zurvan’a yönelik herhangi bir yakarış metninin olmayışını, Mehmet Alıcı, onun, tanrısal bir figürden çok konunun felsefi bir mefhum olarak ele alındığına işaret etmekte
olmasına dayandırmıştır (Alıcı, 2012, s. 244). Alıcı (2012)’ya göre bundan Zurvan’ın
tapınmaya layık bir tanrı olarak görülmediğinin anlaşıldığını, Zurvan’dan daha çok başlangıçta ne olduğu sorusuna Sasani teolojisinin verdiği cevaplar bağlamında söz edildiğini kaydetmiştir. Ona göre eldeki metinler ölçeğinde Pehlevi külliyat Zurvan kavramını,
kozmolojik sınırsız-sınırlı zaman algısını anlamlandırmada bir araç olarak kullanmayı
hedef edinmektedir (s. 245).

Zurvan’ın, Avesta’ya monte edilen hakkında yakarıların bulunduğu yazatalar veya diğer tanrı grupları gibi önemli bir mevkide bulunmaması onun diğerlerinden daha geç bir
dönemde çıkmış olması ile de açıklanabilir. Bunun yanında Zurvanizm’in tam bir mezhep
yapısına kavuşmadan zayıflaması, geniş kitlelere ulaşamaması ve Antik İran inançları arasında diğerleri gibi önemli bir mevkiinin olmamasının sonucu olarak da izah edilebilir.
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Zurvanist görüşler Sasanilerden sonra kısa bir sürede eski gücünü kaybetmiştir. Bu
görüşlerin kısa bir sürede gözden kaybolması ilk olarak Zurvanizm ile Mazdeizm’in bölgesel olarak dağılmasına dayandırılmıştır. Buna göre üçüncü yüzyılda Zurvanizm, imparatorluğun güney batısında, etkin olmuştu (Boyce, 1957, s. 308). Önceki bölümlerde
de Martin Haug’un Ermeni yazarlar Eznik ve Elisaeus’un aktardıklarına dayanarak o
dönemdeki Zerdüştilerin Mog-Magi/Maghava ve Zendik olmak üzere iki iki gruba ayrıldıklarını, Magilerin en çok Media ve Batı’da yayıldıkları Zendik’ların ise Doğu’da
Baktriada kaldıklarını kaydettiği belirtilmişti (Haug, 1907, s. 13-14).

Zurvanizmin kısa bir sürede kaybolmasının ikinci bir nedeni de Zurvanizm’in üst tabaka tarafından benimsenen bir görüş olmasına dayandırılmıştır. Daha önce de ifade edilmiş
olduğu gibi Sasaniler, din adamlarıyla beraber hareket ederek Eşkanileri (M.Ö. 250-M.S.
226) yıkmış yerine kendi imparatorluklarını kurmuşlardı. Sasaniler döneminde hem siyasi
iktidarın hem de imparatorluk içerisinde çok önemli etkileri olan din adamlarının ölçüsüz
davranışları halkın tepkisini çekmişti. Elit kesime olan tepki dini inançlara da yansıdı ve
halk Mecusilik dışında başka dini arayışlar içerisine de girdi. Bu nedenle Mecusilik içerisinde ortaya çıkan Maniheizm, Mezdekiyye gibi dini akımlar da bir dönem halk arasında
etkili oldu. Halkın imparatorlara ve din adamlarına olan tepkisinin İslam’ın bölgede kısa
sürede etkili olmasının bir nedeni olarak da gösterilmiştir (Şeriati, 2001, s. 48-450; Halkın
elit kesime olan tepkisi bunun etkileri için ayrıca bkz. Taraporewala, 2002, s. 37-38 ve
Bausani, 1990, s. 80). Belirtilen bu nedenlerden dolayı Zurvanizm üst kesim tarafından
benimsenmiş olmasına rağmen halk arasında yayılma imkânı bulmamıştı.
Bu düşüncenin kısa bir sürede kaybolmasının üçüncü bir nedeni de Zurvanist öğretinin
tam olarak bir mezhep yapısına dönüşmemiş olmasına dayandırılabilir. Her ne kadar bazı
imparatorlar ve din adamları bu görüşe destek vermiş olsa da Mecusi topluluk içerisinde,
halk arasında destek gördüğüne dair bir kayıt mevcut değildir. Zurvanizm’in bir mezhep yapısına kavuşamadığını kabul eden Frye’a göre Zurvanizm’in iki temel görüşü de
bir mezhep olarak kabul edilmelerini sağlayacak özellikleri haiz değildi. Bunlar: Sonsuz
zaman (sonsuzluk, vs.) ile Ohrmizd (Ahura Mazda) ve Ahriman’ın babaları Zurvan’dan
doğmaları şeklindeydi. “Sonsuz Zaman” görüşü tek başına bir mezhebin temelini oluşturamadığı gibi Yunan mitolojisindeki Kronos miti ile paralellik gösteren Zurvan’dan doğum mitosu ise da yine bir mezhebin temelini oluşturamadı (Frye, tsz).

Frye, Zurvanizm’in kısa bir sürede kaybolmasını ise, İslami fetihlerden sonra
Mecusiler’in birbirine sıkıca bağlı topluluklar haline gelmesine dayandırmıştır. Buna
göre Mecusiler’in büyük bir çoğunluğu geleneksel Mecusi inancına bağlı olduğu için,
Zurvanist öğeler, bu topluluk içinde elimine edildi (Frye, tsz). Boyce da, Zurvanistlerin,
Ahura Mazda’yı Zurvan’ın uzak altında her şeyin yaratıcısı olarak kabul etmeleri, Ortodoks Zerdüştilerle bazı pratiklerde birleşmeleri, beraber ibadet edebilmiş olmaları, aynı
litürjiyi kullanmalarının onları büyük bir bölünmeden koruduğunu belirtmiştir (Boyce,
1990, s. 96).
Zurvanist düşünce İslam’dan sonra güç kaybetmiş olmasına rağmen tamamen yok
olmamıştır. IX. yüzyılda yaşamış Mecusi bir din adamı olan Zadsparam’a isnad edilen

ZURVANİZM’İN KURULUŞU VE SASANİLER DÖNEMİNDEKİ ETKİLERİ

305

Zadsparam ile Ulema-yı İslam gibi Mecusilikle ilgili kitaplarda bu düşüncenin olduğu
görülmektedir (Zaehner, 1961, s. 193; Choksy, 2005, s. 9991; Boyce, 1979, s. 160; Christensen, 1939, s. 118). XIII. yüzyılda İslam âlimlerinin sordukları sorular cevap vermek
için yazılan Ulema-yı İslam adlı eserde “zaman”la ilgili olarak şunlar yazılmıştır:
Yaratıcının hakikati ve hak Din üzerine (yemin ederim ki) eğer Tanrı
ve tüm Amşaspandlar ve tüm Behdinler bir araya gelseler Zaman (ın
yardımı) olmadan bir zerre bile var edemezler zira (herhangi bir şey)
ancak Zaman sayesinde var olabilir. Ben Rüzgâr (sözcüğünü) (zaman)
kullanıyorum çünkü rüzgâr’ın Zaman olduğunu bilmeyen birçok insan
var. Din, zamanla öğretilebilir; zanaat Zaman’la öğretilebilir; terbiye
Zaman’la öğretilebilir; ve altın ve bahçe Zaman’la edinilebilir. Bir ağaç
Zaman’la büyür ve Zaman’la meyve verir. Beceri Zaman’la edinilebilir
ve her şeyin varlığı Zaman’la doğrulanır; ve Afridegar (Yaratıcı) vardır
ama Rüzgar (yani Zaman) yoktur denilemez. Biri kalkıp da rüzgâr gece
ve gündüzdür derse, o zaman bilinmelidir ki uzun bir Zaman boyunca
henüz gece ve gündüzler yokken, Zaman (yani sınırları olmayan Zaman) vardı (Hamzeh’ee, 2008, s. 143-144).
Boyce, bir çalışmasında bu düşüncenin M.S. X. yüzyılda ortadan kaybolduğunu belirtmiş olmasına rağmen (1990, s. 96) başka bir çalışmasında Ulema-yı İslam’dan aktarmakta ve bu eserde Zaman’la ilgili olarak bölümler aktarmaktadır. Ulema’yı İslam’da
kaydedildiğine göre Zaman’ın dışında her şey yaratılmıştır. Zaman yaratıcıdır. Zaman’ın
sınırı yoktur. Zaman hep vardı ve hep olacak. Zaman, Ateş’i ve Su’yu yarattı. İkisini bir
araya getirdiği zaman Ohrmaz ortaya çıktı. Zaman yaratılışı kendi gerçekleştirdiği için
hem Yaratıcı hem de Rab’dir. Ulema-yı İslam bundan sonra Ohrmazd ve Ahriman’ın yaratılışlarını anlatmakta; Ohrmazd’ın iyi, güzel yaratılışlı olduğu Ahriman’ın öyle olmadığı belirtilmekte, Ohrmazd’ın Ahriman’a karşı mücadelesinde Zaman’ın yardımını aldığı
kaydedilmektedir (Boyce, 1990, s. 98–99).

Bu eserlerden M.S. IX ve XIII. yüzyıllarda yaşamış bazı Mecusi din adamları arasında
Zurvanist düşünceye bağlı kişilerin olduğu anlaşılmaktadır. Zurvanist düşüncenin günümüzde varlığını devam ettiren bazı mezheplerde etkili olduğu öne sürülmüştür. Buna göre
İran’daki Yaresanlar arasında Zurvanist düşüncenin izlerinin görüldüğü ifade edilmiştir
(Hamzeh’ee, Zurvanizm ile günümüzde İran’da müntesipleri bulunan Yaresan inancı arasında benzerliklerin olduğunu kaydetmiş. Bkz Hamzeh’ee, 2008, s. 188).
Zurvanizm’in kendisinden sonra ortaya çıkmış bazı mezheplerde etkili olduğu gibi
güçlü olduğu dönemlerde İran sınırları dışında da tesirini göstermiştir. Zurvan, bu dönemde sadece Ahameniş ve Sasanilerin hâkim oldukları yerlerde etkili olmamıştı. Dhalla,
Zurvanizm’in etkin döneminde, batıya doğru ilerledikçe Mithra inanç sistemine karıştığını Mithraizm içinde önemli bir konuma geldiğini belirtmiştir (Dhalla, 1914, s. 203).
Bu bağlamda Zurvan’ın, Roma İmparatorluğunda görüldüğü yapılan araştırmalarda
ortaya çıkarılmıştır. Zurvan kendisi gibi İran kökenli bir kült olan Mitra ile birleşip ba-
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tıdaki benzer kültlerle etkileşime girerek oralara kadar yayılmıştır. Önceki bölümlerde
Yunan mitolojisinde Kronos’un zaman tanrısı olarak kabul edildiği belirtilmişti. Zurvan
da, zaman tanrısı olarak Mithraizm yoluyla batıya ulaştığında burada Kronos’la birleştirilmişti (Cumont, 1907, s. 107-108; Moulton, 1926, s. 133; Robertson, 1903, s. 291).

Mithraizm’de, aslan başlı, yılan tarafından sarılmış elinde iki çekiç bulunan bir insan
olarak tasvir edilen (Robertson, 1903, s. 302) Zurvan’ı bu şekilde temsil eden bir simge Roma’da, bir Mitra tapınağının yıkıntılarında bulunmuştur (Cumont, 1907, s. 105).
Tapınak M.S. 190’da Mitra adına yaptırılmıştır. Bu simgede, çıplak bir erkek gövdesi
aslan başı taşır. Yılın dört mevsimini temsil eden dört kanadı vardır. İki elinde de anahtar
vardır; solunda bir de otorite asası taşır. Altı dönüşle gövdesini saran bir yılan, başını
(yedinci dönüşle) kaşların üstüne koymuştur. Ve adamın göğsündeki simge hiçbir şeyin
karşı duramayacağı korkunç yıldırımın işaretidir (Campbell, 2003, s. 241). Campbell’e
göre aslan, sonsuz güneş ışığının simgesidir, yılan, zamanın ay gelgitlerinin hiç durmayan
döngüsü, ritmidir. Böylece, bu figür tam anlamıyla adı ne diyorsa odur: “Zervan Akarana,
“Sınırsız Zaman”, sonsuz ve zaman tek şeydir ve iki şeydir (Campbell, 2003, s. 244).
3. Zurvan Yaratılış Mitosu

Geçen bölümlerde Zurvanistler’in Gathalar’da geçen “ikiz ruh” kavramını farklı bir
şekilde yorumladığı, bu ikiz ruha bir kaynak/baba bulduğu ifade edilmişti. Bu bölümde
de görüleceği gibi Zurvanist düşüncenin kaynak/baba görüşü dışında, bu düşünceyi destekleyen bir mitosu da kullandığı anlaşılmaktadır.

Yine önceki bölümlerde Sasaniler döneminde değişik dinlerin Sasani topraklarında
görüldüğü ifade edilmişti. Bu nedenle Sasaniler zamanında Hıristiyanlığın bölge halkı ile
temasa girmiş olmasının sonucu olarak Zurvanizm hakkında bilgiler, Hıristiyanlar tarafından yazılmış belgelerde bulunmaktadır. Zurvan mitosu hakkında yapılan bütün aktarımlar
da, Kapadokya Piskoposu Theodore Mopsuestia’a (350–428/9) dayanmaktadır (Choksy,
2005, s. 10014). Martin Haug, Theodore Mopsuestia’ın Antik tarihçi Photios’un fragmentinden Magileri anlatırken onların Zerdüşt’ün Zarouam/Zurvan/Sonsuz Zaman, hakkında
ortaya koyduğu öğretilere inandıklarını onu Kader olarak çağırdıklarını, Zurvan’ın bütün
kainatın düzenini yaratan olduğunu yazdığını kaydetmiştir. Onun, Hormisdas’ı/Ahura
Mazda yaratmak için kurbanlar sunarken, hem Hormisdas’ı hem de şeytanı yarattığını
yazdığını belirtmiştir (Haug, 1907, s. 12).

O dönemde yaşayan Hıristiyanların, Sasanilerin inancı hakkındaki görüşünün bu olduğu beşinci yüzyılda yaşamış ve heretik görüşlere karşı bir kitap yazmış Eznik Klob’un
aktardıklarından da anlaşılmaktadır (Haug, 1907, s. 12). Zurvanizm ile ilgili birçok kitapta aktarılan aşağıda verilecek mitosu da Ermeni Hıristiyan teolog ve rahip Eznik Kolb bir
eserinde aktarmıştır. Kolb’un bu mitosu kendinden önceki Hıristiyan kaynaklar ile sözlü
ve yazılı İran kaynaklarından derlediği belirtilmiştir. Çeşitli eserleri olan Kolb’un, diğer
dinleri ve inançları çürütmek için yazdığı kitabı XVIII. yüzyılın sonlarında “Reddiyeler
Kitabı-Book of Refutations” adıyla basılmıştır. Kolb’un eserinin İran inançlarıyla ilgili
bölümü Zurvanizm’in reddiyle ilgilidir (Russel, 1999).
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Zurvan mitosuna göre hiçbir şey, gökyüzü, dünya ve bu ikisinde olanlar yok iken kader ve güç anlamına gelen isme sahip Zurvan1 vardı. Zurvan, gökyüzünü, dünyayı ve içindekileri yaratacak Ormizd isimli bir oğlu olması için 1000 yıl2 boyunca ibadet etti. Bin
yıl geçtikten sonra yaptığı ibadetlerin bir oğlu olması için yetip yetmeyeceği konusunda
düşünmeye/şüphe etmeye başladı. Zurvan bu düşünceler içerisindeyken ibadetlerinin ve
şüphesinin neticesi olarak karnında Ormizd ve Ahrman vardı. Ormizd ibadetinin meyvesi
olarak, Ahrman ise şüphesinin sonucu olarak vardı. Zurvan, ikisinin farkına varınca ilk
doğanı kral yapmaya karar verdi. Ormizd, babasının bu düşüncesini kardeşi Ahrman’a
söyledi. Ahrman, kardeşi Ormizd’den babaları Zurvan’ın niyetini öğrenir öğrenmez
Zurvan’ın karnını yardı ve dışarı çıktı.3 Zurvan, karşısında Ahrman’ı görünce ona kim
olduğunu sordu. Ahrman, Zurvan’a onun oğlu olduğunu söyledi.

Zurvan, oğlunun parlak ve güzel kokulu olacağını, kendisinin ise çirkin ve kötü kokulu
olduğunu söyledi. Onlar konuştuğu sırada, Ormizd, parlak ve güzel kokusuyla Zurvan’ın
karşısına çıktı. Zurvan, Ormizd’i görünce, yaptığı ibadetin meyvesi olan oğlu olduğunu
anladı. Ormizd’e ibadetinde kullandığı, asayı/barsom verdi ve şöyle dedi. “Şimdiye kadar
bu senin uğruna kurbanlar sunan benim tarafımdan kullanılmıştır, bundan böyle senin
benim uğruma kurban sunman gerekir.” Zurvan, Ormizd’e Barsom’u vereceği sırada Ahrman araya girdi ve ona doğacak ilk kişiyi kral yapma sözünü hatırlattı. Bunun üzerine
Zurvan sözünü bozmaktan kaçınmak için Ahrman’ın ilk 9000 yıl boyunca egemen olacağını fakat ondan sonra Ormizd’in başa geleceğini, istediğini yapabileceğini bildirdi. Ardından Ormizd ve Ahrman yaratma işine başladılar. Ormizd, iyi ve güzel şeyleri yarattı,
Ahrman ise kötü ve bozuk şeyleri yarattı (Haug, 1907, s. 13–14).
Eliade, Zurvan ile ilgili mitosa benzer bir mitosun Hindistan’da da görüldüğünü kaydetmiştir. Eliade’a göre, Pracapati, bir oğul sahibi olmak için dakşa yana kurbanını sunmuş ve o da, kurbanı sunarken kuşkuya kapılmıştı (“Bunu sunmalı mıyım? Sunmamalı
mıyım?”) (Bkz Eliade, 2003, II, s. 359).

Dhalla ise yukarıdaki mitosun -kendi ifadesiyle fantastik efsanenin- Pehlevi çalışmalarda hiçbir iz bırakmadığını, hatta böyle bir konuda imada dahi bulunmadıklarını belirtmiştir (Dhalla, 1914, s. 205 ayrıca aynı eser 364-365’te modern Zurvan fikri ile eski
Zurvan düşünce karşılaştırılıyor). Bu da yukarıda ifade edilmiş olduğu gibi daha çok elit
kesimde etkili olmuş Zurvanizm’in, halk arasında kabul edilebilmesi için üretilmiş bir
mitos olabileceğini göstermektedir. Eliade da, Zurvan ile ilgili bu mitosun Ermenistan’da
bir misyon faaliyeti tasarlayan Mihr-Nars’ın propagandaları ile ilgili olabileceğini belirtmiştir (Eliade, 1997, s. 306–307).

1) Haug, bu mitosu aktarırken “Zurvan” sözcüğünün anlamını dipnotta vermekte, Zurvan’ınkader ve
güç olarak yorumlanmasının yanlış olduğunu bu sözcüğün günümüz modern Farsçasında da zamân
şeklinde korunmuş olduğunu bu şekilde kullanılmakta olduğunu belirtmiştir (Haug, 1907, s. 13). Yakubi (M.S. 905), kitabında bu mitosun Mecusilerden bir cemaat tarafından Zerdüşt’e isnad edilerek
anlatıldığını belirtmektedir (Bkz Tarihu’l- Yakubi, I, s. 175).
2) Şehristani 9999 yıl boyunca ibadet ettiğini kaydetmiştir (Bkz Şehristani, 2006, s. 224).
3) Şehristani, Hürmüz’ün çıkışa daha yakın olduğunu fakat Ehrimen’in hile yaparak Zurvan’ın karnını
yardığını kaydetmiştir (Bkz. Şehristani, 2006, s. 225).
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Sonuç

Tarih boyunca dünyanın farklı yerlerinde “Zaman” tanrılaştırılmıştır. Aynı durum
İran’da da görülmüştür. İran’da bir dönem Zaman Tanrısı olarak kabul edilmiş, Zurvan’ın
Zerdüşt öncesi durumu hakkında elimizdeki kaynaklarda yeterli bir bilgi mevcut değildir.
Gathalar’da hakkında bir bilgi ve işaret bulunmayan Zurvan ile ilgili inançlar Ahamenişler döneminin sonlarında görünmeye başlamış fakat Sasaniler devrinde etkin bir konuma
gelmiştir. Bu inanç Sasani imparatorluğunun yıkılışıyla beraber etkisini yitirmiştir.

Zurvanizm’in izleri Avesta’da da görülmüştür. “Zaman” Zrvan Akarana olarak
Avesta’nın bazı yerlerinde kaydedilmiştir. Böylece ilk dönemlerde soyut bir kavram olan
zaman tarihsel süreç içerisinde her şeyin başlangıcı olarak kabul edilmiş ve Ahura Mazda
ile Ehrimen’in üzerinde ikisinin de yaratıcısı olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda bu
sistemde Ahura Mazda, Ehrimen’in seviyesine düşürülmüştür. Fakat buna rağmen Zurvan, Avesta içerisinde bir yazata kadar önemli bir konuma yerleşmemiştir. Bunun nedeni
Zurvan’ın hem Antik Ari kültüründen gelmemesi hem de belli bir kesime hitap etmesine
dayandırılabilir.

Zurvanizm’in tekrar ortaya çıkmasında ve güçlenmesinde onun düalizme karşı öne sürülmüş olması etkili olmuştur. Fakat Zurvan, en etkili olduğu Sasaniler zamanında bile tüm
Mecusiler arasında yayılmamış sadece İran’ın batısında yer alan Mecusi din adamları ile
saray çevresinde görülmüştür. Zurvanizm’in bu şekilde sadece elit kesimde etkili olması
ve halkın arasında yayılmaması onun kısa sürede kaybolmasına da neden olmuştur. Zurvanizm, Müslümanların İran’ı fethetmelerinden sonra zayıflamış, fakat asırlar sonra Mecusi
din adamlarının yazdığı kitaplarda bu düşüncenin izleri görülmeye devam etmiştir.
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KIRAAT İLMİNİN AKADEMİK SERENCAMI
-ARAŞTIRMA MANTIĞI VE BİÇİMİ ÜZERİNEMehmet DAĞ (*)
Öz

Ülkemizde akademik faaliyetler Osmanlının son dönemlerinde kurulan Daru’l-Funun
ile başlamaktadır. Dini ilimler alanındaki çalışmalar ise Daru’l-Funun’a bağlı kurulan
İlahiyat fakültesiyle başlamakta ve Cumhuriyetten sonra kurulan çok sayıda ilahiyat fakültesiyle devam etmektedir. İlahiyat bünyesindeki akademik çalışma alanlarından birisi
de kıraat bilimidir. Bu çalışma, ülkemizde kıraat biliminin akademik sürecini ele almaktadır. Bu bağlamda, öncelikle kıraat bilimi tarihi oluşum, gelişim, açılım, daralma ve
yeni dönem olmak üzere beş dönemde ele alınmakta ve her dönem kendi içinde değerlendirilmektedir. Böylece her dönemin kıraat tarihi açısından öne çıkan hususiyetleri ve
önemli çalışmaları ortaya konmaktadır. Daha sonra Batı tarzı üniversitelerin açılmasıyla
birlikte yeni dönemde ortaya çıkan akademik perspektifin kıraat ilmine nasıl yansıdığı ve
günümüze kadar hangi tür çalışmaların yapıldığı eleştirel bir bakış açısıyla tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kıraat, Dâru’l-Funûn, Akademik Perspektif, Araştırma

The Academically Long Evolution of the Qur’an Recitation/Qiraat Scientific
Abstract

In our Country, academic activities begin with Dar al-Funun was established at the
last periods of the Ottoman Empire. The studies in the field of religious sciences also
begin with Faculty of divinity was established due to Dar al-Funun and continue with
many theological faculties was founded after republican period. One of the academic
study fields within the scope of theology is Qiraat (Qur’an Recitation). This study
examines the process of the academic science of the Qiraat in our country. In this regard,
Qiraat primarily is dealt five periods as a historical formation, development, expansion,
contraction and a new era and each term is assessed in itself, so that the outstanding
traits of each period and its important works set out in the history of Qur’an Recitation.
Then, with the opening of Western-style universities, the academic perspective which is
emerged in the new era is still being determined critically that how was reflected in Qiraat
and what type of work was done.
Keywords: Qiraat, Dar al-Funun, Academic Perspective, Research
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Giriş

Kıraat farklılıkları, Hz. Peygamber döneminde ortaya çıkan bir olgudur. Kaynaklar bu
olgunun Hz. Peygamberin insanlara vahiy lafızlarını kendi lehçelerine göre okuma izni
vermesiyle başladığını belirtmektedirler. O dönem için farklı okumaları anlamlandıran
şey ruhsatla ilgili haberlerdir. Ne yazık ki bu haberler o dönem içerisinde farklı okumaların olduğunu bildirmekle beraber bunun içeriğinin ve sınırlarının neliğini ortaya koymaktan uzaktır. Gerek ruhsatla alakalı olan ve gerekse ruhsatla alakalı olmayan bir takım
haberlerden hareketle Hz. Peygamber döneminde kıraat tartışmalarının olduğunu veya
başladığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla Hz. Peygamber döneminde başlayan ve h.
I. asrın sonları ile II. asrın başlarında derinleşen kıraat merkezli tartışmalar, tarihin hiçbir
döneminde gündemdeki yerini kaybetmemiş, hatta Müslüman toplumun siyasi, sosyal ve
kültürel değişim dönemlerinde daha da güçlenmiştir. İslam coğrafyasının genişlemesiyle birlikte çevre kültürlerle diyaloğun gerçekleştiği; demografik yapının karmaşık hale
gelmesi sonucunda ise sosyal ve siyasal çalkantıların yaşandığı h. I. asrın sonları ile h.
II. asır, tartışmaların yaşandığı dönemlerin zirve noktasıdır. Kıraat ekollerinin sayısal bakımdan ağırlığını hissettirdiği ve bunun neticesinde yedi kıraatin resmiyet kazandığı h.
III. ve IV. asırlar, içe dönük tartışmaların daha çok yoğunlaştığı dönem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yedi kıraat belirlemesinden sonra bir toparlanma dönemi sayılabilecek h.
V.-VIII. asırlarda dahi gerek dilsel gerek tarihsel ve gerekse metodolojik açıdan kıraat
tartışmalarının kısmen de olsa devam ettiği görülmektedir. İbn Cezerî’nin çabaları ve çalışmalarıyla İslam dünyasında kıraat-ı aşerenin yaygınlık kazandığı IX. asır ile Suyûtî’nin
hadis terminolojisini ve tekniğini kullanarak kıraat tasnifi denemesi yaptığı X. Asır, bu
tartışmaların sona erdiği dönemlerdir ki, bu asırdan modern döneme kadar geçen süreç
kıraat ilminin tekrara düştüğü ve durağanlaştığı bir dönemdir. Aydınlanma ile birlikte
tenkitçi zihniyetin ve tarihsel perspektifin geliştiği, eğitim öğretim alanında kurumsal
yansımalarının İslam dünyasında görüldüğü ve İslami ilimlerin bu metodolojiye göre şekillenmeye başladığı son dört asır, ne yazık ki kıraat alanının bu sahaya inemediği ve bu
alanın oryantalistik çabalara terkedildiği dönemdir.
Bu çalışmada öncelikle kıraat tarihinin dönemlendirilmesi yapılacak ve buna bağlı
olarak her dönemin tarihsel ve bilimsel açıdan temayüz ettikleri nitelikleri eleştirel bakışla ortaya konulacaktır. Çalışmanın asıl konusu olan akademik kıraatçilik ise mefhum
ve maksut bakımından ele alınacak, başlangıcı ve gelişim süreci belirlenecektir. Daha
sonra cumhuriyet döneminde özellikle ilahiyat fakültelerinin açılmasıyla birlikte akademik kıraatçiliğin nasıl bir seyir takip ettiği, geleneksel kıraatçilikten ayrıldığı hususlar
belirlenecek ve kendi içinde kategorik bir ayrıma tabi tutularak nitelikleri ortaya konulup
eleştirel bir bakışla değerlendirilecektir.
1. Kıraat Tarihinin Dönemlendirilmesi

Sosyo-kültürel ve bilimsel olgulara bağlı olarak her disiplinin yaşadığı dönemsel değişim ve gelişimi kıraat ilmi de yaşamıştır. Oluşum dönemi genel itibariyle sözlü kültürün
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yapısal özelliklerini yansıtırken, daha sonraki dönemler yazılı kültürün temel ilkelerine
göre şekillenmiştir. Son dönemler ise hem mantık hem de çalışma alanı bakımında diğer
dönemlerden farklı bir yapıya bürünmüştür. Dolayısıyla her dönemde renk değiştiren kıraat ilminin kanaatimizce tarihsel sürecini, Oluşum Dönemi, Gelişim Dönemi, Açılım
Dönemi, Daralma Dönemi ve Modern Dönem şeklinde belirlemek mümkündür.
1.1. Oluşum dönemi

Bu dönem, İslam’ın zuhuruyla başlayıp yaklaşık üç asırlık bir zamanı kapsamaktadır.
Bu dönem kıraat tarihinin en nazik evrelerini teşkil eder. Vahiy pasajlarının korunmasında şifahi kültürün ana malzemesi olan hafızanın kuvveti; inzal ile birlikte kitabetin
başladığı savı; vahiy lafızlarının kaybolması endişesiyle derlenmesi ve yedi harf toleransından kaynaklanan farklı okumaların disipline edilip Mushaf’a kaydedilmesi haberleri,
bu dönemin üzerine bina edildiği temel dinamikleridir. Böylece farklı okumaların hıfzı,
Mushaf’a yansıtılması, bu Mushafların derlenmesi ve nihayetinde Mushaf birliğini sağlayacak biçimde çoğaltılması bu dönemin en önemli olaylarındandır.

Kıraatlerin hem sözlü hem de yazılı tespitine ilişkin ilk çalışmalar ile sahih okumaların derlenip ekolleşmesi de bu döneme damga vuran hususlardandır. Özellikle birinci
asırda hızlı transformasyonun yaşanması, demografik yapının karmaşıklaşması, siyası ve
sosyal çalkantıların önü alınmaz bir hal alması ve bunlara bağlı olarak lahn olgusunun
yaygınlaşması ve vahiy lafızlarının yanlış okunması farklı okumaların önündeki en büyük sıkıntıdır. Hem Mushaf’ın metin yapısı hem de lahn olgusu ciddi bir sakim birikimin
oluşmasına neden olmuştur (Dağ, 2011, s. 145-149). Böylece kıraat birikimi bağlamında
sahihi sakimden ayırmak için kriterler konulmuş ve Mushaf’ın metni, nokta usulü ile
harekelenmiştir (Dânî, 1997, s.3-4). Bu çerçevede tabi‘ûn devri sonlarına kadar kıraatler,
hafızlar ve kıraat imamları tarafından hocadan talebeye şifahi olarak nakledilmiştir. Bu
rivâyet ve nakil zinciri, aynı şekil ve tarzda meşhur imamlara kadar sürmüştür (Karaçam,
1981, s. 243). Bu imamlar da, kendilerine ulaşan bu kıraatler arasından tercihlerde bulunmuşlar ve tercih ettikleri bu kıraatler Asım kıraati, İbn Kesir kıraati gibi kendi isimleriyle
birer kıraat ekolü olarak tarihe geçmiştir (Tetik, 1990, s. 71). Zaman içerisinde sözlü nakille birlikte Kur’an kıraatlerini müstakil eserlerde derleme çalışmaları başlamıştır. Yahya b. Ya’mer (ö.89/708), Eban b. Tağlib (ö.141/758), Harun b Musa (ö.170), Ebu Ubeyd
Kasım b. Sellâm (ö.224/838), Ebu Ömer Hafs ed-Dûrî (ö.248/862), Ahmed b. Cübeyr
el-Kûfî (ö.258/871), İsmail b. İshak b. El-Mâlikî (ö.282/895), Ebu Hâtim es-Sicistânî
(ö.245), İbn Cerir et-Taberî (ö.310) bu alanda eser veren ilk müelliflerdir (İbn Cezerî, t.y.,
I, s. 34-35). Kaleme alınan bu eserlerin yapısal özellikleri, dönemin kıraat bağlamında
tüm alanlarını yansıtmaktadır. İlk üç eserin, kıraatlerin tespit işlemi tamamlanmış olduğundan, sahih kıraat veya sahih kıraatin dışında kalan okumaları içerdiği belirtilmektedir
(Râfi’i, 1965, s. 53). Böylece ortaya çıkabilecek karışıklık ve disiplinsizlikler, bu kitaplarda oluşturulan kriterlerle önlenmeye çalışılmıştır. Diğer eserlerin ise, sayı sınırlaması
yapılmaksızın sahîh olarak nakledilen tüm kıraatlere yer verdiği ifade edilmektedir (Zürkânî, 1988: I, s.416).
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Yine bu dönem, kıraatlerin genel itibariyle dil eksenine odaklandığı, ekollerin birbirlerini etkiledikleri ve karşılıklı polemiklerin hem sözel1 hem de yazın alanında yoğunlaştığı bir dönemdir. Zira bu süreçte dilbilim alanında ciddi atılımlar ve açılımlar olmuş
ve bu açılımlara bağlı olarak farklı dil ekolleri ortaya çıkmıştır. Dilbilim ile karşılıklı
etkileşim içinde olan farklı kıraatler, bu ekollerin temel dinamiklerinden biri olmuştur.
Bu etkileşim nedeniyle kıraatler, dilbilim alanının vazgeçilmezi olmuş, bir yandan dil kurallarına kaynaklık etme açısından değerlendirilirken diğer yandan bu farklı okumaların
filolojik tahlilleri yapılmış, dilsel referansları ve retorik özellikleri ortaya konulmuştur
(Dayf, 1968, s. 20). İhticac bi’l-kıraat-ihticac li’l-kıraat bu dönemde kaleme alınan dilbilim kaynaklarının ana malzemesi olmuştur. Böylece kıraatler bu dönemde dilsel terminoloji ile anlamlandırılmış ve süreç içerisinde gelişen kıraat terminolojisi için bir anahtar
rolü oynamıştır. Özetle kıraat tarihinin belkemiğini oluşturan ilk üç asır, daha sonraki
kıraat tartışmalarının ve kamplaşmalarının temellerinin atılmaya başlandığı bir süreçtir.
1.2. Gelişme dönemi

Bu dönem, İbn Mücahid ile başlayıp devam eden dört asırlık bir periyodu içermektedir. Aslında bu dönem, kıraat birikimini belli bir sayıya bağlamak suretiyle ideolojik
kıraatçiliği vücuda getirse de kıraat literatürünün en temel eserleri bu dönemde kaleme
alınmıştır.
Bu asır kıraat ilminin altın çağı olarak değerlendirilebilir. Fikri ve siyasi gelişmelerin yoğunlaştığı bu dönemde kıraat ekolleri oluşumunu tamamlamış ve oluştuğu bölgede yaygınlaşmıştır. Bir takım tedahuller olsa da kıraat terminolojisi oluşturulmuş ve
hadis-dilbilim kavramlarıyla kıraat belirlemeleri yapılmıştır. Kıraat ilminde önemli bir
dönüm noktası olan İbn Mücahid’in değişik gerekçelerle kıraatleri yedi ile sınırlandırması da yine bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu disipline hareketi ile farklı okumalar sahih
ve şaz olmak üzere iki ana alanda değerlendirilmiştir (İbn Cinnî, t.y., I, s.32). Dönem
içerisinde bu iki alanla ilgili oldukça değerli eserler yazılmıştır. Bu eserler söz konusu kıraatleri sistematize etme yanında onları dil felsefesi açısından da ele almıştır. Öyle
ki dilsel ağırlıklı olmakla birlikte genel anlamda kıraatlerin referanslarını ortaya koyan
“Hüccetü’l-Kıraat” adlı özel bir alan da bu dönemde geliştirilmiştir. İbn Hâleveyh’in elHuccetu fi’l-Kırâati’s-Seb, Ebû Ali el-Fârisî’nin el-Hucce li’l-Kurrâi’s-Seb’a ve Mekkî
b. Ebî Tâlib’in el-Keşf an Vucuhi’l-Kırâati’s-Seb’ ve İleliha ve Hiceciha adlı eserleri bu
alanın en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır. Kıraatlerin sahihliğini belirleyen
ana kriterler bu dönemde netleştirilmiş ve ilk tasnif denemesi yapılmıştır (Mekkî, t.y., s.
51-52). Böylece kıraat ilmine ait tarihi, teknik ve pratik eserlerin en güzel örnekleri bu
zaman zarfında verilmiştir.
1) Bu dönem içerisinde kurulan ilim meclislerinde dilbilim alimleri farklı okumaların dilsel referanslarını tartışmakta ve her alim öncelediği kıraatin referanslarının güçlülüğünü değişik argümanlarla
desteklemektedir. Daha sonra bu tartışmalar yazıya geçirilerek hem dilbilim hem de kıraat alanı için
doküman bakımından zenginlik olmuştur (Zeccâcî, 1983, s. 188-201).
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Bu dönemde yedi kıraate atfedilen bakışın ifadesi olarak “sahih kıraat” ile “yedi kıraat” aynı görülmüştür. İlerleyen süreçte yedi kıraat tüm sahih birikimin yerine geçmiş
ve sahih kavramı yedi kıraat ile özdeşleştirilmiştir. Bu perspektif, yedinin dışındaki tüm
kıraatleri değişik açılardan istifade edilmesi gereken bir kaynak olmaktan uzaklaştırıp yediyi itaat edilmesi gereken bir değer; dışındakileri ise salt tarihsel bir değer noktasına çekmiştir. Bu anlayışı pekiştirmeye yönelik sadece yedi kıraatin referanslarını ortaya koyma
çabaları, belli bir süre konuyu kısır döngüye itmiştir. Bu süreç içerisinde aynı mantıkla
yedinin, on olması gerektiğine yönelik bir takım çalışmalar yapılsa da, bu çabalar hem
yedi postulatını aşamamış hem de çok cılız kalmıştır. Bu noktadan sonra yapılan tartışmalar, bir fikir ayrılığı veya bir bakış açısı farklılığı olarak görülmemiş; bir inanç ve sadakat
konusu olarak değerlendirilmiştir. Bu anlayışın hem tavanda hem de tabanda yerleşik
hale gelmesine rağmen, bazı alimler yedinin dışındaki kıraatler için gelişen bu olumsuz
tabloyu içlerine sindirememiş olacaklar ki, alimlerin bir kısmı geliştirdikleri metodoloji
ile bir kısmı da şaz kıraatler adıyla yaptıkları çalışmalarla bunların da sahih olduklarını
ama yaygın olmadıklarını belirtmişlerdir. Ancak yine de bu kıraatlerin yedi kıraat gibi
değerlendirilmesini sağlayamamışlardır.
1.3. Açılım dönemi

Bu dönem, bilginin sözle aktarımının tamamen sona erdiği, kıraat eğitim öğretiminin
kurumsal bir yapıya kavuştuğu ve onlu sistemin ağırlığını hissettirmeye başladığı ve metodolojik anlamda açılımın sağlandığı iki asırlık bir zaman dilimini kapsar. Toplumsal ve
kültürel etkileşim sayesinde hem dini ilimlerin hem de müspet ilimlerin aşama kaydettiği
ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin örgütlü, sistemli ve düzenli bir yapıya kavuştuğu bir dönemdir. İç sistematiğinde ciddi gelişmeler kaydeden medreselerin yüksekokul
seviyesine ulaşması ve bu medreselere bağlı olarak kıraat ilmini önceleyen ve ihtisas düzeyinde eğitim öğretim yapan Dâru’l-Kurrâ’ların ortaya çıkması bu döneme tekabül eder
(Baltacı, 2005, s. 68). İbn Cezerî’nin çabalarıyla yedi kıraat geleneğini aşamayan kıraat-ı
aşerenin yerleşik hale gelmeye başlaması, pek çok öğretim halkasında yedili sistemin
yerini onlu sistemin alması ve bu sisteme ilişkin en seçkin eserlerin verilmesi bu dönemin
en önemli gelişmeleri arasında yer alır.2 Kıraat usulünün sistematik olarak tamamlandığı,
kıraat tarihi, tabakat ve biyografi kaynaklarının artarak devam etmesi de bu evrede görülür. Buna bağlı olarak bir önceki dönemde temeli atılan kıraat tasnifinin İbn Cezerî ile
açımlanması (İbn Cezerî, t.y., I, s.14) ve Suyutî ile teknik hadis kavramları kullanılarak
sistematize edilmesi (Suyûtî, 1993: I, s.242) bu döneme rastlar. Yine önceki dönemde
rivayet mantığıyla dağınık bir şekilde farklı eserlerde yer alan tarihsel dokümanların,
tarih mantığı ve metodolojisiyle düzene konulması yani kıraat tarihi yazımı/yazıcılığı da
bu dönemde başlar.
2) İbn Cezerî ile kırâat-ı aşere kendini bulmuş ve pek çok öğretim halkasında İbn Mücâhid’in yedili
sisteminin yerini onlu sistem almıştır. İbn Cezerî sayesinde kırâat-ı aşere geleneği günümüze kadar canlılığını koruyarak tedris edilegelmiştir. Böylece kırâat-ı aşerenin İbn Cezerî ve en-Neşr fi’lKırâati’l-Aşr adlı eseri ile birlikte şöhret bulmaya başladığını söyleyebiliriz.
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1.4. Daralma dönemi

Yaklaşık olarak üç veya dört asrı içeren bu dönem, geçmiş dönemlerin sürekli tekrar edildiği, muhtasar, şerh ve haşiye geleneğinin baskın olduğu dönemdir. Özellikle
Dânî’nin Teysîr adlı eserini manzum hale getiren İmam Şâtibî’nin Hırzu’l-Emânî adlı
eseri ile İbn Cezerî’nin Tayyibetü’n-Neşr fi’l-Kıraati’l-Aşr adlı manzum eseri, şerh ve haşiye için bu dönemin vazgeçilmez eserleridir. Bu eserler üzerine yüzlerce şerh ve haşiye
yazılmıştır (Yüksel, 1996, s. 250-252). Yine bu dönem önceki asırlarda kaleme alınan tecvid eserlerinin biteviye tekrar edildiği veya özetlendiği bir dönemdir. İbn Cezerî’ye kadar
sahih kıraatlerin kapsamı bağlamında kıraat-ı seb’a-kıraat-ı aşere düalizmi bu dönemde
nihayete erer ve sahih kavramının içi kıraat-ı aşere ile netleşir. Böyle bir zihinsel algılama
çerçevesinde iki yönlü daralmadan söz edilebilir. Birincisi, kıraatlerin gerek bilimsel ve
gerekse tarihsel araştırma zemininden kaydırılıp sadece vahiy lafızlarının farklı biçimlerde pratize edildiği bir alana indirgenmesidir. Bunun en önemli göstergesi bu süreçte kıraat çalışmalarının onlu sistemin kapsamı, uygulama biçimleri ve genel anlamda Kur’an
okuma ilkelerini içeren tecvid çerçevesinde yoğunlaşmasıdır.3 İkincisi ise, sahih kıraat
kavramı ile kıraat-ı aşerenin özdeşleştirilmesi ve onun ilahi olduğu yaklaşımının egemen
olmasıdır. Bu anlayış, hem sahih kabul edilen kıraat-ı aşereyi hem de onun dışındakileri
tanımlayan şaz kıraatleri rasyonel bir zeminden çıkartarak duygusal platforma çekmiştir. Bu da, farklı okumalarla ilgili birçok sorunun ertelenmesine ve tartışma zemininden
uzaklaştırılmasına vesile olmuştur.
1.5. Yeni dönem: akademik kıraatçilik

Yeni dönem gerek bilimsel mantığı ve gerekse çalışma alanı bakımından geride kalan
tüm dönemlerden farklılık arz eden ve dönüşümün yaşandığı akademik kıraatçilik dönemidir. Akademik kıraatçilik ifadesiyle kastedilen İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel
zeminini oluşturan medreselerin modernizasyonu sürecine paralel olarak Batı standartlarına göre yapılandırılan, süreç içerisinde sürekli gelişme kaydeden modern üniversitelerdeki akademik yapıdır. Ülkemizde Batılı tarzda kurumsal yapı ve bu yapıya ruhunu veren
akademik perspektif Dâru’l-Fünûn’la başlar. Dâru’l-Fünûn, bilimsel, kültürel, sanatsal,
siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran ve belirleyicilik rolünü kaybeden bir toplumun
söz konusu alanlarda etkisine girdiği Batı medeniyetinin yüksek eğitim öğretim alanındaki kurumsal biçimidir. Geleneksel medreselerin yüksek eğitim kurumu olarak fonksiyonlarını yitirmeye başlaması üzerine alternatif olarak geliştirilen Dâru’l-Fünûn, Batıdaki yüksek eğitim kurumları örnek alınarak planlanmış ve teşkilatlandırılmıştır. İlk kez
1845’de bir Dâru’l-Fünûn kurulması gündeme gelmiş, 1863, 1870 ve 1874 tarihlerinde
yapılan teşebbüsler değişik nedenlerle kesintiye uğramış ve daimi hale dönüştürülememiştir (İhsanoğlu, 1993: VIII, s.521-525). Bir üniversitenin kurulması gereği hususunda
oluşan ortak kanaatler neticesinde Dâru’l-Fünûn, II. Abdulhamit döneminde 1900 yılında
3) Osmanlı İmparatorluğu dönemine rastlayan bu süreçte tecvid çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Bursalı Mehmet Tâhir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserinde 40’a yakın tecvid kitabından bahsetmektedir.
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resmen açılmış ve kesintisiz hizmet vermeye başlamıştır. Önceleri edebiyat, hukuk ve
matematik bölümleri varken, daha sonra bu bölümlere tıp ve ilahiyat da dahil edilerek
Batı üniversitelerindeki sisteme tamamen entegre olmuştur. Yeni yüksek din eğitiminin
temellerinin atıldığı Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi, 1933 yılına kadar eğitim öğretimine
devam etmiş, ancak günümüzdeki ilahiyat fakültelerindeki gibi esas akademik yapılanma
1949’da Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan fakülte ile başlamıştır.
Geleneği korumak ve bir sonraki jenerasyona aynen aktarmak gibi sınırlı bir alana
kendini sıkıştıran geleneksel kurumların yerini alan Dâru’l-Fünûn, mevcut epistemolojik
anlayışı dönüştürmek suretiyle Batı modelinde bir üniversitenin akademik yapılanmasını
uygulamaya sokmuştur. Önceki yüzyılın başlarından itibaren uygulamaya konulan bir
dizi reformlar ülkemizdeki üniversitelerde hem bir takım yapısal dönüşümler sağlamış
hem de araştırma yöntemlerinde hâkim olan mantık ve mantalitenin değişimine neden
olmuştur. Şöyle ki, geleneksel medreselerin genel yapısı olan interdisiplinerlik yerine
Batı üniversitelerindeki ilimlerin kompartımanlaştırılması ilkesi esas alınmıştır. Böylece
fakülteler bölümler, ana bilim ve bilim dallarına ayrılmış ve her ana bilim ve bilim dalı
doktora veren bir kimlik kazanmıştır. Bu yapının bir parçası olan ilahiyat fakülteleri de bu
ayrışmadan nasibini almış ve zaman içinde değişiklik göstermekle beraber İslam Tarihi
ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri ve Temel İslam Bilimleri olmak üzere üç bölüme
ayrılmıştır. Temel İslam Bilimleri, İslam dininin epistemolojik anlamda çeşitli yönlerinin
ele alındığı Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, İslam Mezhepleri, Tasavvuf, Arap Dili ve Belağatı ana bilim dallarından oluşmuştur. Araştırma yöntemlerinde ise, Aydınlanma Dönemi
ile birlikte gelişen tenkitçi zihniyet, tarihsel perspektif ve rasyonel bakış açısı gibi üç ana
kaynaktan beslenen bilimsel düşünce ve metodik mantık esas alınmıştır.
Meseleye kıraat ilmi açısından bakıldığında yeni/modern dönem kıraatçiliğinin arka
planındaki düşünceyi ve bakış açısını ortaya koyması bakımından, yeni akademik yapılanma içerisinde kıraat disiplininin müstakil olarak kendine yer bulamadığını görmek
yeterlidir. Daha önce Dâru’l-Kurrâ’larla akademi seviyesinde kurumsal bir kimliği olan
kıraat ilmi, Batı standartlarına göre kurulan İlahiyat Fakültelerindeki akademik birimlerde ancak Tefsir disiplini içerisinde bir alt birim olarak yer almış ve sürekli Tefsir ilminin gölgesinde kalarak kendini tam anlamıyla ifade imkânı bulamamıştır. Bu da, ilahiyat
akademyası arasında kıraat ilminin itibarsızlaşmasına, gereksiz görülmesine ve hatta bir
disiplin olup olmadığı tartışmalarının ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Maalesef yerleşik
hale gelen bu süreç günümüze kadar böyle devam etmiştir. Son dönemlerde birkaç fakültede Kıraat ana bilim dalları oluşturulmuş ancak bu oluşum da kıraat disiplinine bir kimlik ve şahsiyet kazandırma gayesine matuf değil, tamamen akademik kadro kaygılarıyla
gerekçelendirilmiştir. Bu nedenle de bilimsel alt yapısı zayıf ve bilim dallarının da dar bir
alana sıkıştırılması nedeniyle bu dönüşüm tüm fakültelere yansıtılamamıştır.
Üniversite kavramı ve kurumu ile birlikte gelişen yeni araştırma mantığı ve akademik
perspektif, disiplinlerin yöntem ve metodolojisinde belirleyici olurken Kur’an ve Kıraat
Tarihi alanında aynı mantık ve perspektiften bahsetmek zordur. Konulu tefsir tarihi yazı-
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cılığı tarzında4 kaleme alınan eserlerde yer verilen Kur’an Tarihi ve kıraat konusu geleneksel bilgilerin depolanmasından ibarettir. Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesinde Cevdet
Bey’in Tefsir Tarihi eseri ile başlayan ve İsmail Cerrahoğlu ile devam eden bu süreç son
zamanlara kadar devam etmiştir.5 Bu eserlerde Kur’an’ın derlenmesi, çoğaltılması, yedi
harf meselesi ve ilgili tartışmalar klasik kaynaklar çerçevesinde ele alınmıştır (Güngör,
2010, s. 368). Kur’an Tarihi ve Kıraat alanında araştırma geleneğinin başlaması ve yerleşmesi ise uzun bir zaman almıştır. Nitekim ilk dönemlerde Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuasında, Temel İslam Bilimlerine bağlı olan Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam
konularında birçok makale yayınlanırken Kur’an Tarihi ve kıraat alanında hiç çalışma
yapılmamıştır (Öcal, 2010, s. 188). Aslında gerçek akademik süreç Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinin kurulmasıyla başlamıştır. İlk dönemlerde oldukça cılız kalan bilimsel araştırmalar zamanla belli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu süreçte Kur’an Tarihi ve kıraatin
tefsir tarihi içinde devam etmesi onunla ilgili fazla akademik çalışmanın yapılmamasına
sebep olmuştur. Ülkemizde çok fazla itibar edilmeyen, uzun süre akademik anlamda ihmal edilen ve araştırılması ve çalışılması gereken birçok konuyu içeren bu alan, Batılı
araştırmacılara terk edilmiştir. Aslında Batıdaki bu oryantalistik çabalar, yeni dönemin en
önemli özelliklerinden biridir. Bu çabalar, Kur’an Tarihi ve kıraat alanında birçok ürünü
Müslüman araştırmacıların hizmetine sunmuştur. Kıraat alanı ile uğraşan her araştırmacının elinin altında olması gereken birçok temel kaynağı toplamış, tahkik etmiş ve neşretmişlerdir.6 Bununla da yetinmeyip bu temel kaynaklardan hareketle birçok kitap telif
etmişlerdir. Bu çalışmaların merkezinde yer alan Kur’an ve kıraat konularının ele alınış
ve değerlendiriliş biçimleri bir yana, onların metodolojik mantığı, araştırma yöntemlerinde esas aldıkları parametreler, Müslüman araştırmacılara belli bir akademik perspektif
kazandırmıştır. Bu çaba karşısında takınılacak tavır, ne onu tamamıyla reddetmek ne de
onun sözcülüğünü yapmaktır. Onların Kur’an Tarihi ve kıraat alanında ortaya koyduklarını İslami bir bakış açısıyla değerlendirmektir.
Aslında yeni dönemin gerek mantığının ve gerekse çalışma alanının işlevsel hale gelmesi, bir hayli zaman almıştır. Batı ile oluşturulan akademik ilişkiler, özellikle araştırmacılarımızın birçok batı ülkesinde doktora yapması, alanla ilgili çalışmalara ulaşması,
onları ülkemize taşıması, akademik zihnin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamıştır.
Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte Batıda yapılan çalışmalara kolaylıkla
ulaşılması kıraat alanındaki araştırmalara ayrıca bir dinamizm kazandırmış ve son za4) Tabakat tarzı tefsir tarihi yazıcılığına alternatif olarak ortaya çıkan konulu tefsir tarihi yazıcılığının
önce batın dünyasında denendiği ve daha sonra İslam dünyasına ettiği belirtilmektedir. Konulu tefsir
tarihi yazıcılığına batı dünyasından Macar oryantalist Ignaz Goldziher’in Mezâhibü’t-Tefsîri’l-İslâmî; ülkemizden ise İsmail Cerrahoğlu’nun Tefsir Tarihi örnek verilebilir (Okumuş, 2010, s. 431).
5) Son dönemlerde aynı eser içerisinde yer alan ve iç içe geçmiş karmaşık bir yapı arz eden Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi ve Kur’an Tarihi alanları Muhsin Demirci tarafından ayrıştırılmış ve daha sistematik
hale getirilmiştir.
6) Arthur Jeffery, İbn Ebî Davud es-Sicistânî’nin Kitâbu’l-Mesâhif; G. Berfstraesser, İbn Cezerî’nin
Ğâyetü’n-Nihâye ve Otto Peretzl ise Dânî’nin Kitâbu’t-Teysîr adlı eserini neşrederek yayın dünyasına kazandırmışlardır.
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manlarda ise kıraat alanıyla ilgili birçok çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yeni
dönemde oluşan akademik zihin, hem kıraat disiplinini hem de kıraatçıları geleneksel
dönemden tamamen farklılaştırmıştır. Bu dönemde kıraat, özellikle İbn Cezerî’den sonra kategorize edilmiş kıraat-ı aşerenin uygulama biçimlerinin öğretildiği bir alan değil,
ilk dönemden başlamak üzere tarihinin, referanslarının ve sistematiğinin modern bakış
açısıyla ele alındığı bir bilimsel alan olmuştur. Kıraat alanının öznesini teşkil eden kıraatçı ise, artık yalnız hafız, kurra, ravi değil, aynı zamanda vahiy lafızlarının metinleşme
sürecinden okunma biçimlerine kadar tüm konuları akademik düzeyde ele alan kıraat
araştırmacısıdır.
Bu bağlamda İlahiyat Fakültelerinin kuruluşundan bu yana kıraat alanında yapılan
çalışmaları iki kategoride değerlendirmek mümkündür. Bunlardan biri tarihi ve teorik
çalışmalar, diğeri de şahıs/biyografi ve eser merkezli çalışmalar.
2. Teknik ve Tarihi Çalışmalar

Yeni dönemin araştırma mantığını ve çalışma platformunu çok iyi özümsemeden/anlamadan teknik ve tarihi alanda gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler, anlayış bakımından
iki farklı prototipin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bunlardan birincisi, geleneksel mantığı devam ettiren, biçimsel anlamda yeni dönemin yöntemlerini uygulayan ancak düşünsel anlamda zihni gelenekte olan, geçmişi bugünün diline çeviren ve bilgileri belli bir sistematikle art arda yerleştiren araştırma türleridir.
Bu tür çalışmalar, teknik kıraat ve kıraat tarihi alanında ilk olmaları ve sonraki araştırmacıların kıraat ilminin konularını toplu görmelerini sağlaması hasebiyle faydalı olmalarına
rağmen kıraat birikiminin sorunlarını görmezden gelmelerinden dolayı eleştiriye açıktır.
Ülkemizde kıraat alanının önde gelenlerinden biri olan ve teknik ve tarihi anlamda bu
alanda ilk çalışma yapan İsmail Karaçam’ın Kur’an-ı Kerim’in Nüzulu ve Kıraatı (1984)
adlı çalışması bunun en güzel örneğidir. Bu çalışmada ele alınan yedi harf meselesi, kıraat
tarihi, Kur’an’ın derlenmesi ve çoğaltılması ve ilgili kavramlar, akademik perspektiften
uzak tamamen geleneksel mantıkla ele alınmış ve klasik kaynaklarda var olan bilgiler
tematik sıralamaya konularak sistematize edilmiştir (Karaçam, 1981, s. 40-276). Yüksek
lisans ve doktora düzeyinde kıraat ilminin kavramsal ve tarih yönünü ele alan birçok
araştırmada (Kara, 2007, s. 339-401) bu yaklaşım biçimi hâkimdir.
İkincisi ise geleneksel birikimi ve bu birikimi sonrakilere nakleden ve değerlendiren
çalışmaları, modern zihniyetin oluşturduğu kavramlarla düşünen araştırma türleridir. Bu
tarz çalışmalar, önceki dönemlerin kıraat ulemasını şimdinin rasyonel bakış açısına göre
düşünmedikleri ve çalışmalarını buna göre şekillendirmedikleri için kıyasıya eleştiriye
tabi tutarlar. Oysa kıraat olgusu, mana ve lafız olarak Yüce Allah’tan indirildiğine iman
edilen Kur’an’ın farklı okunma biçimleridir. Fizik ötesi bir niteliğe sahiptir ve dini ilimler
arasında yer alır. Başında “dinî” sıfatı olan bir ilmin sadece zihinsel çıkarsamalar ve rasyonel argümanlarla ele alınması mümkün değildir. Salim Öğüt’ün ifade ettiği gibi bu ilim
bir felsefe değildir ki, bağımsız akıl yürütmelerle zihni doyum sağlayasınız veya fizik
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ilmi değildir ki, teknik ürünler üreterek ekonomik gelişmelere katkı sağlayasınız (Öğüt,
2008, s. 75). Bu tamamen bir iman konusudur ve değerlendirmeler de eleştiriler de bu
daire içerisinde yapılmalıdır. Meselenin anaforlaştığı yer de tam burasıdır. Dinî olan bir
alanı profan niteliğe sahip düşüncelerin terminolojisi ile anlamlandırmaya çalışmak.
Bununla birlikte eleştiri, geçmişte kendisi gibi düşünmeyen her âlimi tenkit etmek
veya ortaya çıkan her yeni düşünceyi mahkûm etmek değildir. Her eserin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bilimsel eleştiri ölçütleri vardır. İster geleneğe ait olsun ister
günümüze ait olsun oluşturulan her eser ve düşünce, kişisel yargı ve duygulardan uzak
değerlendirilmelidir. Kullanılan dinsel ve tarihsel veriler bilimsel objektivite ön planda
tutularak incelenmeli ve bir sonuca varılmalıdır. Nihayetinde eleştiri anlamaktır veya anlamak için çaba göstermektir. Kıraat akademyasının da yapması gereken şey, hem kendi
tarihini hem de yaşadığı dönemi tarafsız bir şekilde değerlendirmek ve sonraki araştırmacılara yapıcı ürünler sunmaktır. Bu araştırma tarzının en güzel örneklerinden biri Arif
Güneş’in Kur’an-ı Kerim’in Okunmasında Harf-Kıraat-Yazı Kavramı ve İlişkileri (1992)
adlı çalışmasıdır. Bu çalışma kıraat ilminin temel konularından olan yedi harfle ilgili
verileri, teknik hadisin ortaya koyduğu rivayet kriterlerini uygulamadan, salt rasyonel
çıkarımlarla çelişkili olduğunu iddia etmekte ve farklı okumaların da o dönemin yazı
karakterinden kaynaklandığını ileri sürmektedir (Güneş, 1992, s. 136-192). Ne yazık ki,
bu iddialar ve varılan sonuçlar bilimsel kriterlere uygun bütüncül değerlendirmelere değil
oryantalist çalışmalara dayanmaktadır. Bir diğer örnek ise Hayrettin Öztürk’ün Edebi
Mucize Kur’an: Toplanması ve Yazılması (2002) adlı eseridir. Bu araştırma da, özgünlükten yoksun oryantalist mantığı referans alan bir çalışmadır (Öztürk, 2002, s. 236-267).
Zira takip edilen yöntem, kıraat birikimi ile ilgili malzemeleri kendi içinde sorgulamaya,
eleştirmeye, neticede değerlendirmeye ve bunlara bağlı bir sonuca varmaya değil, inkâr
mantığına dayanmaktadır.

Şunu da ifade etmeliyiz ki, geleneği kendi içinde değil de, modern düşüncenin verilerine göre değerlendirmek ve tamamen yok saymak ne kadar problemli bir yaklaşım ise,
(oryantalist çabaların ülkemizdeki izdüşümü olan söz konusu çalışmalar hariç) oryantalist çalışmaların bizzat kendilerini de tamamen reddetmek, değersiz görmek o kadar
sıkıntılı bir yaklaşımdır. Bilimsel objektiviteyi kendine şiar edinmiş kıraat akademisyeni
bir yandan kendi kültür mirasını bilimsel yöntemleri sonuna kadar kullanarak değerlendirirken diğer yandan yabancıların bu alana dair ortaya koyduklarına bigâne kalmamalıdır.
Her şeyden önce Kur’an ve kıraat ile ilgili batıda kaleme alınan çalışmalar, genelde İslam
dünyasında özelde ise ülkemizde akademik anlamda kıraat araştırmalarına işlevsellik kazandırmıştır. Bu çalışmalar kıraat akademyasının kendi tarihi ile yüzleşmesini sağlamakla
kalmamış, ona bir kıraat nosyonu ve akademik perspektif kazandırmıştır. Böylece bu çalışmalara karşı geliştirilen akademik mantık, kıraat disiplini ile ilgili oldukça zengin olan
tarihsel birikimin ortaya çıkmasını sağlamış ve bu birikim yüksek lisans, doktora yanında
özel çalışmalara da konu olmuştur.
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3. Şahıs/Biyografik ve Eser Merkezli Çalışmalar

Kurulduğundan bugüne kadar İlahiyat fakültelerinde kıraat alanında yapılan çalışmaların genelini şahıs ve eser merkezli çalışmalar oluşturmaktadır. Özellikle ilk dönemlerde
yapılan akademik araştırmaların tamamına yakını klasik kaynakların tahkiki, neşri ve
tanıtımı şeklindedir. Şahıs ve eser merkezli çalışmalar aslında birbirine yakın, içi içe geçmiş çalışmalardır. Çünkü bilimsel biyografi şeklinde tabir edilen bu çalışmalar, yazarın
dönemi içindeki konumunu, getirdiği yenilikleri, gösterdiği başarıları, eserleri, eserlerinin
değişik özelliklerini eleştirel bir bakış açısıyla belge, araştırma ve incelemelere dayanan
teliflerdir. Bu tür eserlerde kişinin doğumu, yetişmesi, tahsil hayatı, sosyal hayatı, türlerine göre eserleri, eserlerinin önemi, şekil ve muhteva özellikleri, alanına sunduğu katkılar
gibi konular ele alınır ve incelenir. Böylece ülkelerin en değerli kültür varlıkları arasında
yer alan bilim, sanat ve kültür alanındaki otantik eserler, geleceğin araştırmacılarına ışık
tutarak akademik geleceklerine yardımcı olur.

Bu tür araştırmaların en güzel örnekleri, Kur’an tarihi ve kıraat alanına ciddi katkıları
olan ve tarihsel birikimimizi yeni araştırmacıların hizmetine sunan Tayyar Altıkulaç’a
aittir. Onun, Ebu Şâme el-Makdîsî ve el-Mürşidü’l-Vecîz (1968) adlı çalışması, muhtemelen bu alanda yapılan ilk akademik çalışmadır. Bu alanla meşgul olanların başucu kitabı konumundaki el-Mürşidü’l-Vecîz kıraat ile ilgili temel konuları, kavramları dönemin
bakış açısına göre düşünen ve ilk döneme ait tarihsel verileri değerlendirmelerle birlikte
sunan değerli bir eserdir. Altıkulaç, müellifin biyografisi ile eserin tanıtımını yaptığı bir
bölümle birlikte bu eserin tahkikli neşrini yapmış ve bu tür çalışmalarda kıraat araştırmacılarına örnek olmuştur. Yine müellif, kıraat ilmi için oldukça önemli olan Zehebî’nin
Ma’rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr ale’t-Tabakât ve’l-A’sâr (1995) adlı eserinin dört cilt tahkikli
neşrini yaparak, kıraat akademyasının hizmetine sunmuştur. Bu tür eserler, daha sonra
ciddi anlamda bir ivme kazanmış ve çok değerli eserler bu çalışmalar vasıtasıyla kütüphanelerden araştırmacılara ve okuyuculara ulaştırılmıştır.

Ancak belli bir dönem sonra aynı bilgileri ihtiva eden eserler çalışılmak suretiyle
tekrara; aynı eserin farklı araştırmacılar tarafından incelenmesi suretiyle tedahüle; çalışılan eserlerin bir kısmının günümüzün bilimsel şartlarıyla ele alınması suretiyle de
anakronizme düşülmüştür. Aynı yöntem ve üslupla yazılmış tefsir kaynaklarının kıraat
açısından incelenmesi, benzer bilgilerin aynı sistematikle sürekli tekrarını sağlamıştır.
Dilbilimsel tefsir örneklerinden olan Ferrâ ile Zeccâc’ın Me’âni’l-Kur’ân adlı eserlerinin
kıraat açısından çalışılması veya yine aynı özelliklere sahip Beydâvî tefsiri ile Ebu’s-Suud
tefsirinin kıraat bağlamında ele alınması bu tür incelemelerin en güzel örnekleridir.7 Aynı
eserin farklı kişiler tarafından çalışılması ise son zamanlarda çokça rastlanan bir durumdur. İlk dönemlerde Dânî’nin Câmiu’l-Beyân adlı eserinin biri 1982 diğeri 1983’te olmak
7) Burada sayma imkanı bulamadığımız bu tarz araştırma örneklerinin tamamını İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) yayınlarından çıkan İlahiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu 1953-2010 adlı çalışmada
bulmak mümkündür.

322 / Doç. Dr. Mehmet DAĞ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

üzere iki müellif tarafından çalışılması8 az rastlanan bu durumdur ve bunu dönemin teknik şartlarına bağlamak mümkündür. Ancak son yıllarda gerek kütüphanelerin elektronik
ortama aktarılması ve gerek iletişim şartlarının ve sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaşması benzer çalışma yapanların gerekçelerini geçersiz kılmaktadır. Örneğin son yıllarda
Nâfî, Ebû Amr, Yakup gibi kıraat imamlarının, kıraatları ve özellikleri iki ayrı araştırmacı
tarafından farklı tarihlerde hazırlanmıştır.9 Kıraat açısından ciddi önem taşıyan müelliflerin bazılarının da, yaşanılan dönemin bilimsel birikimiyle okunması ve anlamlandırılması, kıraat kavramlarının karmaşık hale gelmesine sebep olmuştur. Örneğin Taberî’nin
kullandığı meşhur ve şaz kavramlarının kendi tarihi içinde değil de, yaşanılan dönemin
kavramsal birikimiyle okunması tarihsel yanılgıya sebep olmuş ve hem meşhur hem de
şaz kavramının içeriğinin tamamen değişmesine vesile olmuştur (Dağ, 2007, s. 85).

İlk dönemlerde kıraat alanında akademik çalışma yapacakların kolay ulaşabilecekleri
alimlerin ve eserlerinin çalışılması ve yayınlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu
temel kaynakların yayınlanmasından sonra tekrara düşülmesi, kıraat ilminin çalışılması
ve araştırılması gereken konularının uzun bir zaman ötelenmesine neden olmuştur. Zira
yedi harf ile kıraat birikimi arasındaki doku uyuşmazlığı, çoğaltılan Mushaflarda farklı
okumaların nasıllığı, kıraatlerin disipline edilmesiyle birlikte ortaya çıkan kavramların ve
bu kavramların anlamsal dönüşümü, bu dönüşümden hareketle kıraatlerin neliği sorunu
gibi konular akademik çalışmalara konu olmamış ve bunlar hep ertelenmiştir. Ancak son
yıllarda bu konuların tartışıldığı ve kıraat malzemesi içinden bu sorunların ve çözümlerinin değerlendirildiği çalışmalar yapılmakta ve yeni yeni konularla genç akademisyenler
bu alanı daha da zenginleştirmektedirler.

8) 1982’deki çalışmayı Câmiu’l-Beyân fi’l-Kıraati’s-Sebi’l-Meşhura ve Kıraat İlmi Yönünden Tahlili
ismiyle Kemal Atik; 1983’teki çalışmayı ise Ebu Amr ed-Dânî, Hayatı, Eserleri ve Câmiu’l-Beyân
adıyla Abdurrahman Çetin yapmıştır.
9) İmam Nafi’yi, Ali Rıza Işın 1991’de İmam Nafi ve Kıraatı adıyla; Mehmet Adıgüzel ise 1993’de
İmam Nafi ve Kıraatının Özellikleri ismiyle çalışmıştır.
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Kız Çocuklarının Okullulaşma Engellerİ ve
Çözüm Önerİlerİ (Şanlıurfa Örneğİ)
Abdullah ADIGÜZEL (*)
Öz

Bu araştırmanın amacı, kız çocuklarının okullaşma engellerini belirlemek ve bu engelleri kaldıracak çözüm önerileri geliştirmektir. Araştırmada veriler, nitel araştırma
yöntemiyle yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmada, durum çalışması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmiş tek durum” deseni kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının düşük olmasının temel nedeninin sosyo-kültürel ve ailevi nedenler olduğu, okulda devamsızlık yapmalarının
temel nedeninin ekonomik olduğu, okulu terk etmelerinin temel nedeninin ise sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler olduğu belirlenmiştir. Özellikle kız çocuklarının okullulaştırma
oranını artırmak amacıyla yapılan önerilerin başında ailelerin ikna edilmesi gelirken,
bunu ailelere ekonomik destek sağlama gelmektedir. Öğrencilerin okuldaki devamsızlıklarını azaltmak için aile ve okula yönelik öneriler yapılırken, çocukların okul terkini
önlemek amacıyla yapılan önerilerin başında ise ailevi, kişisel ve okula yönelik öneriler
gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Okullulaşma oranı, okullulaşma engelleri, kız çocukları.

Schooling of Girl Children Barriers and Suggestions for Solution a Case Study
of Sanliurfa
Abstract

The aim of this study to determine barriers of girls’ schooling and to propose
solutions to remove these barriers. The data were collected via semi-structured interview
of qualitative method in study. In this study, which is one of the case study patterns
“intertwined in a single case” design was used. According to the results; especially
girls of the low rate of enrollment is the main cause of the socio-cultural and family
reasons, the main cause of school absenteeism either to be economical, the main reason
for school dropout also determined that the socio-cultural and economic reasons. The
increase the rate of enrollment especially for girl made in order to the beginning of the
suggestions persuade families, followed that it is to provide economic support of families.
The reduce school students during their absence in order to made recommendations for
the family and the school. Avoid to school dropout of children in order to suggestions
made recommendations for family, personal and school.
Keywords: Enrolment rates, okullulaşma engelleri, kız çocukları.

*) Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi
(e-posta: aadiguzel68@hotmail.com)
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1.Giriş

Bireyin sahip olduğu bütün hakların korunması, geliştirilmesi, bilinmesi ve gerçekleştirilmesinde eğitim hakkı anahtar durumundadır. Diğer hakların farkına varılması ve kullanılması için bütün insanların eğitim imkânlarından eşit bir şekilde yararlanması gerekmektedir. Bilgili ve sorumlu bir yurttaşın haklarını talep etme ve bu haklardan yararlanma
yeteneğinin gelişimi, çocuğun iyi bir temel eğitim alma olanaklarına bağlıdır (UNİCEF,
2010). Böylece kadının eğitim hakkına sahip olması onun bireyselleşerek dış dünyaya
açılmasını ve bağımsızlaşmasını sağlar. Kimseye bağımlı olmadan yaşamını sürdürebilen
ve bilinçli kararlar alabilen kadınlar sosyal eşitliğin sağlanmasında da çok önemli bir rol
oynar. (Aydın ve Aksoy, 2004). Özellikle kız çocuklarının eğitimi, eğitim hakkından yoksun kalan çocuklar arasında kız çocuklar üzerine odaklanılarak tüm çocuklar için kaliteli
eğitime erişimi temin etmek anlamına gelmektedir (UNİCEF, 2010). Bu ise, kız çocukları için yalnızca eğitim fırsatlarının artırılmasını değil, aynı zamanda kız çocuklarını
okula devam etmekten ve okulda başarı göstermekten alıkoyan tüm engellerin sistematik
biçimde ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bu ayrıca, tüm çocukların eğitiminde ulaşabilecekleri en üst düzeye kadar ulaşabilmeleri için fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri, kız
ve erkek çocuklara karşı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın da ortadan kaldırılmasını
ifade eder (MEB, 2013).

Türkiye’de birçok yöresinde çocuklar okullulaşma oranı çok düşüktür ve bu durum
özellikle kızlar için geçerlidir. Nüfusun cinsiyete göre dağılımında eşitlik olmasına karşın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, geleneksel olarak, gerek kamusal yaşamda gerekse aile
içinde hala görülebilmektedir. Ataerkil aile yapılarında yetişkin erkeklerin ve erkek çocukların gereksinimlerine kadınlara ve kızlara göre öncelik tanınmakta, hatta kadınlar
ve kız çocuklar arasında bile ayrım yapıldığı görülmektedir (UNICEF, 2010). Ülkemizin kız çocukların düşük okullulaşma oranları, okur-yazar olmayan kadınların bebek ve
anne ölüm oranlarının yüksekliği gibi temel göstergelerden de görülebileceği gibi, bu
durum hem çocuğun gelişimi ve eğitimi hem de toplumun geleceği üzerinde olumsuz etki
yaratabilir.  Araştırmalar, kadınların eğitiminin insan gelişimi üzerinde olumlu etkileri
olduğunu göstermektedir. Eğitim almış bir kadın, kendi sağlığı ile çocuklarının beslenme, hijyen (temizlik), hastalıklardan korunma, aşı, eğitim konularında daha bilinçli ve
duyarlı davranarak hem kendisinin hem de çocuklarının hayatta kalma şanslarını artırmaktır (KSSGM, 2001). Böylece bebek/çocuk ve anne ölüm oranları düşmektir. Ayrıca
eğitim almış bir kadın istediği zaman, bakabileceği kadar çocuk doğurma eğilimindedir.
Bunlara ek olarak, kadının eğitimli olması, aile içi ilişkilerde daha çok söz sahibi olmasını
sağlayacak ve diğer alanlarda da cinsiyetler arası eşitsizliğin azalmasına yol açacaktır
(http://haydikizlarokula.meb.gov.tr). Bütün bunlarla birlikte unicef Türkiye’de kız çocukları eğitiminin önündeki engelleri şöyle sıralamaktadır (UNICEF, 2010; KSSGM, 2001):
• Okul ve derslik yetersizliği;

• Okulların genellikle yerleşim yerlerinden uzak olması ve birçok ailenin özellikle
kız çocuklarının bu kadar yol gitmesini istememeleri;
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• Ailelerin, çocuklarını, fiziksel koşulları elverişsiz, örneğin tuvaletsiz, su şebekesi
olmayan okullara göndermek istememeleri;
• Birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması;

• Ailelerin yetişkin erkekleri ve erkek çocukları kadınlara ve kızlara göre önde tutan
geleneksel önyargıları;
• Çocukları evde çalıştırarak aile gelirine ek katkı sağlama eğilimi;

• Birçok ailenin kızlarının bir an önce evlenmesini eğitimden daha önemli sayması;
• Kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren görülmesi ya da hiç olmaması;

• Orta öğrenim imkânlarının sınırlı olmasının ilköğretime yönelik ilgiyi azaltması.

UNICEF’in kız çocuklarının okullaşması ile ilgili olarak Türkiye için belirttiği yukarıdaki durumun en belirgin görüldüğü illerden biri Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa Güney Doğu
Anadolu bölgesinin orta Fırat bölümünde yer almaktadır. Kuzeyinde Adıyaman, Diyarbakır, Doğuda Mardin, Güneyde Suriye, Batıda Gaziantep ile sınırları vardır. Temel geçim
kaynağı tarım olan Şanlıurfa’nın 2011 yılı sonu itibariyle toplam 1.716.254 nüfusu ile
büyük şehir olma konumunda bir ildir. Bu nüfusun 764.284’ü kent merkezinde yaşarken,
nüfusun diğer kısmı ise ilçelerde yaşamaktadır. Şanlıurfa’nın 2011 yılı sonu itibariyle nüfus artış oranı %31.30 olarak belirlenmiştir. Şanlıurfa kent merkezi nüfusunun 379.427’si
erkek, 384.902’si ise kadındır (TUİK 2011; DPT 2008: Şanlıurfa ŞUTSO ve Belediye,
2011). Şanlıurfa; İstanbul, Anakara ve İzmir’den sonra 649,538 okul nüfusu ile okul çağındaki nüfusun en yüksek olduğu dördüncü ilimizdir. Zorunlu eğitim kapsamına giren
ilköğretim çağındaki çocukların okullulaşma oranları oldukça yüksek olmasına rağmen
ortaöğretim çağındaki çocukların okullulaşma oranlarının çok düşük olduğu bilinmektedir. Şanlıurfa’da ortaöğretim çağ nüfusu, 75650’si kız ve 79560’ı erkek olmak üzere
toplam 155210’dur (Şanlıurfa MEM, 2012). Şanlıurfa’da ortaöğretim düzeyinde okullulaşma oranı Türkiye geneli ile kıyaslandığında Tablo 1’deki oranlar görünmektedir.
Tablo 1.1. Şanlıurfa’da Ortaöğretim Düzeyinde Okullulaşmanın Türkiye Geneli ile
Karşılaştırılması
Ortaöğretim
Toplam Erkek

Genel Ortaöğretim
Kız

Toplam Erkek

Kız

Meslek ve Teknik
Ortaöğretim
Toplam Erkek

Kız

Türkiye

70.06

70,77 67.31

37,62

36,66

38,63

32,46

35,51 29,24

Şanlıurfa

42.67

49.11 38.85

23.75

29.11

23.75

19.46

18.92 20.00

Kaynak: Şanlıurfa MEM istatistik bürosu 2012
Tablo 1.1’de görüldüğü gibi Şanlıurfa İlinde ortaöğretim çağındaki çocukların okullulaşma oranları Türkiye ortalamasının çok altındadır. Aynı şekilde mesleki ve teknik eği-
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tim alanlarında da okullulaşmanın düşük olduğu görülmektedir. Böylece zorunlu eğitim
kapsamında olmayan okul çağ nüfusu, ortaöğretime devam etmeme nedenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma bu temel gereklilikten hareketle hazırlanmıştır.
2. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, kız çocuklarının okullaşmalarının önündeki engelleri belirlemek ve bu engelleri kaldıracak çözüm önerileri geliştirmektir. Bu genel amaç kapsamında
şu sorulara yanıt aranmıştır.
• Okul çağında olan çocukların okula gidememe nedenleri nelerdir?
• Öğrencilerin devamsızlık yapma nedenleri nelerdir?
• Öğrencilerin okulu terk etme nedenleri nelerdir?

• Okullulaşmayı artırmak için yapılan öneriler nelerdir?
• Devamsızlığı azaltmak için yapılan öneriler nelerdir?

• Okulu terk oranının düşürülmesine yönelik yapılan öneriler nelerdir?
3. Yöntem

3.1. Araştırmanın modeli

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum
çalışması araştırmacının “neden?” ve “nasıl?” sorularına odaklanarak “hedeflenen durumu” derinlemesine ve ayrıntılı olarak irdeleme istediğinde kullanılmaktadır (Yin, 2003).
Araştırmada, durum çalışması desenlerinden birisi olan “iç içe geçmiş tek durum” deseni
kullanılmıştır. İç içe geçmiş tek durum deseninde, tek bir durum içinde çoğu kez birden
fazla alt tabaka veya birim olabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Yapılan araştırmada ele alınan durum, çocukların özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranını artırmaya ilişkin görüşlerdir. Araştırmada bu durum içinde yer alan alt analiz birimlerinin iç
içe geçmiş yapısının, derinlemesine incelenmesinin araştırma durumunu ayrıntılı olarak
açıklayacağı düşünülmektedir.
3.2. Çalışma grubu

Araştırtmanın çalışma grubunu 2011- 2012 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa‘da Tablo
2’de yer alan temsilcileri ve kişiler oluşturmaktadır. Görüşü alınacak kişiler seçilirken
özellikle çocukların okullulaşması ile ilgili ve okullulaşmaya etkide bulunabileceği düşünülen kişiler seçilmiştir. Okulu terk etmiş çocuklardan okula devam eden çocuklara,
imamlardan, müftülere, muhtarlardan belediye başkanlarına, eğitimden sorumlu vali yardımcısından kaymakama, öğretmenlerden okul yöneticilerine, velilerden STK temsilcilerine kadar geniş bir kitlenin görüşü alınmıştır. Görüşü alınan kişiler özellikle Şanlıurfa’nın
okullulaşma oranın en düşük olduğu ilçelerinden ve kırsallından seçilmiştir. Araştırmanın
çalışma grubu Tablo 3.1’de verilmektedir.
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Tablo 3.1. Katılımcıların Dağılımı, Aldıkları Kodlar ve Sayıları
KATILIMCILAR

1. İlköğretim Okulu Öğrencileri
2. Lise Öğrencileri
3. Okulu Terk Etmiş veya Örgün Eğitim Dışına Çıkmış
Öğrenciler
4. İlköğretim Okulu Öğretmenleri
5. Lise Öğretmenleri
6. İlköğretim Okulu Yöneticileri
7. Lise Yöneticileri
8. Vali Yardımcısı
9. Kaymakam
10. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denetmen Kurulu Başkanlığı
11. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
12. İlçe Milli Eğitim Müdürü
13. Belediye Başkanı
14. İl Müftü Yardımcısı
15. İlçe Müftüsü
16. İmamlar
17. Muhtarlar
18. Sivil Toplum Kuruluşlarından Konu İle İlgili Çalışan Kişiler
19. İlköğretim Okulu Velileri
20. Lise Velileri
Toplam Katılımcı
3.3.Görüşmelerin gerçekleştiği ortam ve süreleri

Katılımcı Katılımcı
Kodu
Sayısı
İlköğrn
24
Liöğrn
24
Otöğrn

İlköğrt
Liöğrt
İlkyö
Liyö
Vy
Kay
Den
İlmemy
ilçmem
Bb
İmy
İlçm
İm
Muh
STK
İlkv
Lisv

20

15
15
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
20
20
170

Çalışmada, görüşmeler, bireysel ve odak grup görüşmeleri olmak üzere iki şekilde
gerçekleştirilmiştir. Bireysel görüşme, bireylerin, çeşitli konulardaki bilgi, düşünce, tutum ve davranışları ile bunların olası nedenlerinin öğrenilmesinde en kestirme yoldur
(Karasar, 2005). Odak grup görüşmesi ise küçük bir grupla lider arasında yapılandırılmamış görüşme ve tartışmada grup dinamiğinin etkisini kullanma, derinlemesine bilgi edinme ve düşünce üretmedir (Bowling, 2002). Odak grup görüşmeleri, araştırma kapsamına
aldığımız okullarda uygun ortamlar oluşturularak kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir.
Bireysel görüşmeler ise görüşme yapmak için seçilen kişilerin makamlarında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeleri yapan dört kişilik ekip hem odak grup hem de bireysel görüşmelere
katılmıştır. STK temsilcileri, muhtarlar, imamlar ve veliler gibi gruplarla görüşmeler ise
önceden belirlenen okullardaki uygun ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Bireysel görüşme-
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ler 45 dakika ile bir saat arasında sürerken, odak grup görüşmeleri ise bir ile bir buçuk
saat arasında gerçekleştirilmiştir.
3.4. Verilerin analizi

Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Hem
odak grup görüşmelerinde hem de bireysel görüşmelerde aynı form kullanılmıştır. Nitel
araştırma yöntemlerinden olan görüşme tekniğiyle ilgili olarak alanyazında farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. Fielding (1996) görüşmeleri; “ölçünleştirilmiş, “yarı ölçünleştirilmiş” ve “ölçünleştirilmemiş” olarak gruplamıştır. Minichiello (1990) ise görüşme tekniğini; yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak sınıflandırmıştır.
Görüşme esnasında gerektiğinde önceden hazırlanmış sorulara verilen yanıtları daha da
belirginleştirmek ve ayrıntılı hale getirmek amacıyla katılımcılara açıklayıcı sorular da
yöneltilmiştir.

Görüşme tekniği ile toplanan verilerin analizinde, içerik analizi tekniğine başvurulmuştur. İçerik analizi yoluyla veriler tanımlanmış, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Yapılan tüm görüşmeler hem not
alınarak hem de ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Yapılan tüm görüşmeler, üzerinde anlamsal bir değişiklik yapılmadan düzenlenmiş ve formundaki sıraya göre dökümleri
yapılmıştır. Toplanan verilere dayalı olarak tematik bir çerçeve oluşturulmuş, belirlenen
temalara kodlar verilmiştir. Oluşturulan tematik çerçeve doğrultusunda, veriler okunarak,
temaların frekans değerleri çıkarılmıştır. Bu temalar ana başlıklar altında gruplandırılmıştır. Belirlenen bu ana temalar altında alt temalar oluşturulmuştur.
4. Bulgular

Bu bölümde araştırmaya katılanların; okul çağındaki çocukların okula gidememe,
okulu terk etme ve devamsızlık yapma nedenlerine ve çocukları okula kazandırmak için
alınacak önlemlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
4.1. Okul çağında olan çocukların okula gidememe nedenleri

Okul çağındaki çocukların özellikle kız çocuklarının okula gidememelerine ilişkin
katılımcı görüşleri Tablo 4.1’de verilmiştir.
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Tablo 4.1. Okul Çağında Olan Çocukların Okula Gidememe Nedenlerine İlişkin
Görüşler
Veri Toplanan Gruplar
İlköğretim öğrencileri
Lise öğrencileri
Okulu terk etmiş veya
örgün eğitim dışına
çıkmış öğrenciler
İlköğretim öğretmenleri
Lise Öğretmenleri
İlköğretim yöneticileri
Lise yöneticileri
Denetmenler
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürleri
Eğitim ile ilgilenen resmi
yerel yöneticiler
Belediye Başkanları
İl/ilçe Müftüleri
İmamlar
Muhtarlar
STK temsilcileri
Veli Görüşleri
Toplam Görüş

Sosyo- Eko. Politik Ailevi
kül Ned. Ned. Ned. Ned.

Okulla
Kişisel
İlgili
Ned.
Ned.
2
1

3
2

2
2

2
3

1

1

1

1

3
1
1
2
3

1
1
2
2
1

2

1
1
1

2

1

1

1

1

2

1
2
1
1
2
1
27

1

2

2
1
1

2
1
1

1
1
17

2

1
20

Diğer
1

1
1
2
1
1

1
1

1

1
7

4

7

Tablo 4.1’de görüldüğü gibi çocukların okula gönderilmeyişinin temel nedenlerinin
sosyo-kültürel ve ailevi nedenler olduğu, bunları ekonomik nedenler, okula ilişkin nedenler ve kişisel nedenlerin izlediği görülmektedir. Toplanan veriler, kızların okula gitmesinin özellikle köylerde toplum tarafından hoş karşılanmadığı, babaların kızlarını okula
göndermekte isteksiz davrandıkları, ekonomik ve dini nedenlerin kızların okula gönderilmemesinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Ayrıca her köyde okulun olmaması ve
taşımalı sistemin sorunlu olması da kızların okula gidememe nedenleri arasında yer aldığı
görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

“Bizim köyde benim yaşımda 23 kız var sadece ben ve ablam ilçeye okula geliyoruz,
diğerleri çeyiz diziyor, ev işleri yapıyor ve tarlaya gidiyorlar. Ben ve ablam okula geldiğimiz için köyde babamı dışlıyorlar, bu nedenle babam köy kahvesine gitmiyor, bizimle ilgi-
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li dedikodu yayıyorlar, babam çok üzülüyor, inşallah üniversiteyi kazanır babamı mahcup
etmeyiz” (Liöğrn19).

“Babalar kız çocuklarını okula gönderme taraftarı değil, onları çalışamaya götürme
ve para kazanma isteğindedirler” (Liv12).
“Böyle bir projede fikrimizin alınması önemlidir. Devletin her yerde okulları var ama
her yerde öğrenciler bu okullardan istifade edilemiyor. ……..fakirlik, iş okullulaşmaya
engel değil, bu devletin sadece para göndererek aşabileceği bir sorun değil. Çocuğunu
kuran kursuna göndermek isteyip okula göndermek istemeyen aileler var” (İlçm).

“Bölgemizde örfi bir dindarlık var, kitabi bir dindarlıktan bahsetmek mümkün değil.
Bu nedenle din bahane ediliyor. Dinimizin emir ve yasaklarını eksik bildiklerinden kızların okumasını günah kabul ediyorlar” (İlmy).

“Sözde yoksulluğu öne süren aileler var, ben böyle bir şeyin söz konusu olmadığını
düşünüyorum. Çünkü gereken her türlü destek (kitap vb.) devlet tarafından verilmektedir” (İlmemy).
Bölgemizde okullulaşma oranı yetersiz, bayanlar için çok daha yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu durumun üç nedeni var; birincisi eğitimsizlik, ikincisi ekonomik nedenler
ve üçüncüsü ise kız çocukların okutulmaya değer görülmemesidir” (Bb).
4.2. Öğrencilerin devamsızlık yapma nedenleri

Okuldaki öğrencilerin özellikle kız öğrencilerinin devamsızlık yapma nedenlerine
ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 4.2’de verilmiştir.
Tablo 4.2. Öğrencilerin Devamsızlık Yapma Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Veri Toplanan Gruplar
İlköğretim öğrencileri
Lise öğrencileri
Okulu terk etmiş veya
örgün eğitim dışına çıkmış
öğrenciler
İlköğretim öğretmenleri
Lise Öğretmenleri
İlköğretim yöneticileri
Lise yöneticileri
Denetmenler
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürleri

Sosyo- Ekon Politik Ailevi
kül. Ned. Ned. Ned. Ned.
2
2

1
1
3

1
2

2

2

2

3
2

2

1

1

Okulla
Kişisel
İlgili
Diğer
Ned.
Ned.
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1

1
2
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Eğitim ile ilgilenen resmi
yerel yöneticiler
Belediye Başkanları
İl/ilçe Müftüleri
İmamlar
Muhtarlar
STK temsilcileri
Veli Görüşleri
Toplam Görüş
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1
1
1
2
1

14

1

1
1
14

1
1
1
10

1
1
16

1
2
7

3

Tablo 4.2’de görüldüğü gibi çocukların okulda devamsızlık yapmalarının temel nedenlerinin ekonomik olduğu, bunu okul ve kişisel nedenlerin izlediği görülmektedir.
Çocuğun özellikle kız çocuklarının büyümesi ve ergenlik çağına girmeleri de önemli
bir nedendir. Veriler, kızların okula gitmesinin özellikle köylerde toplum tarafından hoş
karşılanmadığı, kalabalık ailelerde ev işlerinin çok olması, ekonomik ve dini nedenlerin
kızların okula gönderilmemesinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ayrıca sosyo-kültürel nedenler, erken yaşta evlilik ve benzeri durumlar da kızların okula gidememe
nedenleri arasında yer aldığı görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin
görüşlerine yer verilmiştir.
“Okul-öğretmen-öğrenci ilişkisi olumsuz olduğu için çocuklar devamsızlık yapıyor
okulu terk ediyor. Bende bu nedenden dolayı okulu terk ettim”(İlkv8)

“Öğretmenler doğu görevini yerine getirmek için genellikle buraya geliyorlar ve
bundan dolayı öğrencilere ilgisiz davranıyorlar. Bundan dolayı öğrenci okula gelmiyor”
(İlköğrt2).
“Yönetici ve öğretmenlerin tutumlarının da çocukların okula devamında önemi büyüktür. Bazı köylerde dersliklerin dolu olması, bazılarında ise devamsızlığın çok bu durumun kanıtıdır” (İlçmem).
“Derslerin zor olması çocukların okula devam etmemesinde etkili değil, …… Çocukların bazıları annelerine yardım ediyorlar, çobanlık yapıyorlar, tarlaya gidiyorlar”
(İlköğrn5).
“Kız çocukları başlık parası olarak düşünülüyor, erkek çocuklarda kısa vadede para
kazanma aracı olarak kullanılıyor, çocukların eğitimine gerekli önem verilmiyor” (Bb).
“Okullarda öğretmenlerin olumsuz tutumları, sözel ve psikolojik baskıları çocukların
okula devamsızlık etmesinde etkilidir” (Den).

“Öğretmenler bazı öğrencileri çok seviyor bazılarını hiç sevmiyor, öğretmenler öğrencilere bir şey söylediği zaman öğrenciler bunu çok abartıyor, böylece öğretmenlerde
bu öğrencileri okuldan uzaklaştırıyor. Öğretmenler öğrenciler üzerinde çok baskı uyguluyor, kimi zaman dövüyor bunun için öğrenciler okula gelmek istemiyor devamsızlık ya-
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pıyor” (İlköğrn19).

“Ortaöğretime devam eden kız öğrenci sayısı ilçemizde çok az, köyün okula uzaklığı,
taşımada yaşanan sorunlar ve kalacak yer konusundaki sıkıntılar nedeniyle birçok köydeki kız çocukları okula devam edememektedir” (İlkyö3).
4.3. Öğrencilerin okulu terk etme nedenleri

Okuldaki öğrencilerin özellikle kız öğrencilerinin okulu terk etme nedenlerine ilişkin
katılımcı görüşleri Tablo 4.3’te verilmiştir.
Tablo 4.3. Öğrencilerin Okulu Terk Etme Nedenlerine İlişkin Görüşler
Veri Toplanan Grup
İlköğretim öğrencileri
Lise öğrencileri
Okulu terk etmiş veya
örgün eğitim dışına çıkmış
öğrenciler
İlköğretim öğretmenleri
Lise Öğretmenleri
İlköğretim yöneticileri
Lise yöneticileri
Denetmenler
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürleri
Eğitim ile ilgilenen resmi
yerel yöneticiler
Belediye Başkanları
İl/ilçe Müftüleri
İmamlar
Muhtarlar
STK temsilcileri
Veli Görüşleri
Toplam Görüş

SosyoOkulla
Ekon. Politik Ailevi
Kişisel
kül.
İlgili
Diğer
Ned. Ned.
Ned.
Ned.
Ned.
Ned.
6
4
4
4
1
4
1
3
4
1
1
3
1
2
1
1

2
2

2

2

1

1

1
2
3

1

1
28

2

2
1

1
1
1
19

2

2

2

1

3
2
2
2
1

2

2

1

1

1
1
2
1
1
13

1

1
1
15

2
2
22

5

Tablo 4.3’te görüldüğü gibi çocukların okulu terk etmelerinin temel nedenlerinin sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler olduğu, bunu ailenin tutumu izlediği görülmektedir.
Çocuğun özellikle kız çocuklarının büyümesi ve ergenlik çağına girmeleri okulu terk
etmede önemli bir neden olarak görülmektedir. Ayrıca çevrenin etkisi, medyadaki olum-
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suz örnekler, kızlar hakkında dedikoduların yayılması, çalışma zorunluluğu, erken yaşta
evlilik ve benzeri durumlar da kızların okula gidememe nedenleri arasında yer aldığı
görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.
“Çocuklar okula geç yaşta başladığı için okuldan ayrılıyorlar, özellikle kız çocuklarının yaşı büyük olduğu için ve okulun tehlikeli olduğunu düşündükleri için okulu bırakıyorlar” (İlköğrn4)
“Yaş dolayısıyla okula gönderilmeyen kız çocukları var. Benim bir kızım var ben okula gönderiyorum, kızım “ben büyüdüm utanıyorum” diyerek okula gitmiyor, kurana sarıldı kuranı hatmetti.” (Muh3).
“Okullulaşmanın yetersiz olmasının nedeni ekonomik sebepler değil, temel düşünce
kız çocukları el olacak, nasıl olsa kızı gelin vereceğim masraf etmeye gerek görmüyor.
…..diğer bütün gerekçeler bahane….” (İm4).

“Öğrencinin başarısızlık korkusu okulu bırakmaya neden oluyor. Çevrede model olacak kişiler de olmayınca aile öğrencinin başarısız olması durumunda öğrenciyi okuldan
alıyor” (Liöğrt2).
“Ailelerin tutucu davranmaları, kız çocukların erken ergenliğe girmesi, kültürel yapı
ve erkek çocuklarına bakış açıları çocukların okullulaşmasını engellemektedir” (İlkyö1).
“İlçenin bazı bölgelerinde lise sıkıntısı var. Vatandaş 60 km öteye kız çocuğunu göndermek istemiyor. Taşıma mevcut olduğu halde vatandaş okulunun yanında olmasını istiyor” (Kay).

“Belli yaşın üzerindeki kızlar okula gönderilmek istenmiyor, yaşı büyüyen çocuklar
YİB’lara da gönderilmek istenmiyor, köyde okul olsa gönderirim zihniyeti var” (Vy).
“Derslerin zor olması, başaramama korkusu, müfredatın ağır olması ve sınav sisteminin sıkça değişmesi öğrencileri olumsuz etkiliyor ve öğrenciler okulu terk ediyor”
(Liöğrn).
4.4.Okullulaşmayı artırmaya ilişkin öneriler

Okul çağındaki çocukların özellikle kız çocuklarının okula kazandırılmasına ilişkin
katılımcı önerileri Tablo 4.4’te verilmiştir.
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Tablo 4.4. Okullulaşmayı Artırmak için Yapılan Öneriler
Veri Toplanan Grup
İlköğretim öğrencileri
Lise öğrencileri
Okulu terk etmiş veya örgün
eğitim dışına çıkmış öğrenciler
İlköğretim öğretmenleri
Lise Öğretmenleri
İlköğretim yöneticileri
Lise yöneticileri
Denetmenler
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri
Eğitim ile ilgilenen resmi yerel
yöneticiler
Belediye Başkanları
İl/ilçe Müftüleri
İmamlar
Muhtarlar
STK temsilcileri
Veli Görüşleri
Toplam Görüş

Sosyokül.
Alan
1
3
4
1
1
1
2

Ekon Politik Aile ile Okulla
Diğer
Alan Alan
ilgili İlgili
2
1

2

3
5

1

1

1

1
2
2
1

2

2
1
3
1
1
1

1

3
2
3
1
2
1
1

1

1

1

1
3.
1
1
1

1

1
2
1

21

1
1
1
1
15

3
1

7

22

18

1

2
1

4

Tablo 4.4’te görüldüğü gibi çocukların okullulaştırmalarını artırmak amacıyla yapılan önerilerin başında ailelerin ikna edilmesi gelirken, bunu ailelere ekonomik destek
sağlama, rol modeller kullanma ve okulları aktif kılma alanındaki öneriler izlemektedir.
Her köyde okulların açılması, okul yönetici ve öğretmenlerin öğrencilere karşı olumlu
tutum içinde olmaları da çocukların okullulaşmalarını sağlamak açısından önemli olduğu
görülmektedir. Ayrıca, neslin devamının erkekle olduğu, kız çocuğunun evlenip el olacağı, erken yaşta evlilik geleneği gibi sosyo-kültürel etmenlere yönelik önerilerin de çok
fazla olduğu görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine yer
verilmiştir.
“Çocukların uygun yaşta okula gitmesi için ailelerin belli bir yerleşim yerinde ikamet
etmesi, tarlaya ve dış illere mevsimlik göçün azaltılması gerek” (Otöğrn8).
“Bazı köylerde örnek insanlar varsa (doktor, avukat, öğretmen vb) bu velinin bakış
açısını olumlu olarak etkiliyor. Aksi durumlarda ise aile eğitimin faydasız olduğuna çocukların hayatını değiştirmede önemli olmadığına kanat getiriyor” (Den).
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“Yapılan çok güzel devasa okullar var ama devam eden çocuk sayısı az, okula devam
için bazı metotlar gerekli, kuran kurslarına devamın yoğun olduğu bölgelerde bu kurslar
okulların bünyesinde açılırsa çocukların okula devamı sağlanabilir” (İlçm).
“Köylerde kemikleşmiş önyargılarla baş etmede halk eğitim merkezleri ve STK’ların
yürütecekleri çalışmalarla (kurs, seminer, eğitim vb.) öncelikle ailelerin kazanılması sağlanmalıdır” (İlköğrt3).
“Çocukların okullulaşma oranının artırılmasında taşımadan ziyade köyün kendi okuluna kavuşturulması gerekmektedir” (İlçmem).
“Vatandaş kendi köyünde okul olursa çocukların okullulaşması konusuna destek vermektedir. Bu nedenle okulların köye yakın yapılması gerekir. Eskiden köylülerin bir kısmı
okul yapılmasını istemezdi, şuanda köylüler gerekli şartları oluşturuyor, kaymakamım
bizim okulumuza destek verin diyorlar, kendi tarlasında yer vererek çocukların okullulaşmasına destek sağlıyorlar. Köylülerle birebir görüşmeler yapılmalı ev ziyaretleri yapılmalıdır” (Kay).

“Okullulaşmanın artırılmasında, aile ziyaretleri, aile bilgilendirme ve bilinçlendirme
eğitimlerinin yapılması önemlidir. Medya ve kitle iletişim araçlarından yararlanılmalı ve
olumlu örnekler gösterilmelidir” (İlkyö1).
4.5. Devamsızlığı azaltmak için yapılan öneriler

Okuldaki öğrencilerin özellikle kız öğrencilerinin devamsızlığını azaltmaya ilişkin
katılımcı önerileri Tablo 4.5’te verilmiştir.
Tablo 4.5. Devamsızlığı Azaltmak İçin Yapılan Öneriler
Veri Toplanan Grup
İlköğretim öğrencileri
Lise öğrencileri
Okulu terk etmiş veya
örgün eğitim dışına çıkmış
öğrenciler
İlköğretim öğretmenleri
Lise Öğretmenleri
İlköğretim yöneticileri
Lise yöneticileri
Denetmenler
İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürleri

Sosyokül.
Alan

Ekon
Alan

1
1
1
1
1

1

Politik
Alan

Aile ilee
İlgili
1
2

Okulla
Diğer
İlgili
2
2

1

1
2

2
1
2
1
2
1
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yerel yöneticiler
Belediye Başkanları
İl/ilçe Müftüleri
İmamlar
Muhtarlar
STK temsilcileri
Veli Görüşleri
Toplam Görüş
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1

1

1
1
1

5

6

1

1

1

1

1
2
17

8

1

1

Tablo 4.5’te görüldüğü gibi çocukların okuldaki devamsızlıklarını azaltmak amacıyla
yapılan önerilerin başında aile ve okula yönelik öneriler gelmektedir. Bunu ailelere ekonomik destek sağlama, rol modellerden yararlanma, medyadan yararlanma ve okulları
aktif kılma alanındaki öneriler izlemektedir. Okul idarecilerinin ve öğretmenlerin öğrencilere karşı iyimser olması onlarla sağlıklı iletişim içinde olması öğrencilerin devamsızlığının önlenmesi açısından önemli görülmektedir. Öğrencinin okulda başarılı olması
devamı için çok önemli olarak görülmektedir. Ayrıca, kız çocukları hakkında dedikodu
yayılması korkusu, okula güvenmeme, kız erkek ilişkileri gibi sosyo-kültürel etmenlere
yönelik önerilerin de çok fazla olduğu görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya
ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.
“Ailede genellikle erkekler söz sahibi gibi görünse de, kız çocuklarının okullulaşmasında engel oluşturanlar annelerdir. Anneler kız çocuklarını kendilerine işgücü olarak
görmektedirler. Anneler bu konuda ikna edilmeli” (Liyö2).
“Çocukların okula devamının sağlanması ve öğrencilerin okullulaşmasında taşımadan ziyade köylünün kendi okuluna kavuşturulması önemlidir” (İlçmem).
“Karma okullar oluşturulmalı, kız çocukları tarlaya gönderilmemeli, başörtüsü sorunu olmamalı, öğrencilere burs verilmelidir” (İlköğrn7).
“Okuyan kız çocuklarının yanlış davranışları annesinden babasından utanmaya varacak kadar ileri boyutta davranışlar sergilemeleri, aileleri kız çocuklarını okula gönderme konusunda geri çekiyor” (İlmy).

“Ekonomik özgürlük annenin babalar üzerindeki etkisini artırıyor, işsizlik oranının
düşürülmesi, anne ve babaların eğitilmesi sonucu bu sorununun (okullulaşma) ortadan
kalması, azalması mümkün olabilir” (Bb).
“Çocukların okula devamlarının sağlanması için mevsimlik işçi olarak çalıştırılmamaları, ev işlerinin çocuklara yaptırılmaması gerekir, yeterli imkânlar sağlanırsa çocukların okula gitme isteği artar” (Otöğrn8).
“Devamsızlıkların önünü alabilmek için rehber öğretmenlerimiz önderliğinde mangal
partisi, sinema günleri planlayarak velilerle köylülerle görüşmeler sağlamak gibi çalışmalar yürütmekteyiz” (İlkyö3).
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4.6. Okulu terk oranının düşürülmesine yönelik yapılan öneriler

Okuldaki öğrencilerin özellikle kız öğrencilerinin okulu terk oranının düşürülmesine
ilişkin katılımcı önerileri Tablo 4.6’da verilmiştir.
Tablo 4.6. Okulu Terk Oranının Düşürülmesine Yönelik Yapılan Öneriler
Veri Toplanan Gruplar
İlköğretim öğrencileri
Lise öğrencileri
Okulu terk etmiş veya örgün eğitim
dışına çıkmış öğrenciler
İlköğretim öğretmenleri
Lise Öğretmenleri
İlköğretim yöneticileri
Lise yöneticileri
Denetmenler
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri
Eğitim ile ilgilenen resmi yerel
yöneticiler
Belediye Başkanları
İl/ilçe Müftüleri
İmamlar
Muhtarlar
STK temsilcileri
Veli Görüşleri
Toplam Görüş

SosyoEkon Politik Aile ile Okulla
kül.
Diğer
Alan Alan
ilgili
İlgili
Alan
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
2
1
1

10

1

1

1
1
2
1
1

1
1
2
2
1
1

1

1

1

1
1
9

1

12

1
2

1

1
1
1
15

1
4

Tablo 4.6’da görüldüğü gibi çocukların okul terkini önlemek amacıyla yapılan önerilerin başında ailevi, kişisel ve okula yönelik öneriler gelmektedir. Bunu ailelere ekonomik destek sağlama, aileleri ikna etme, rol modeller kullanma ve okulları aktif kılma,
öğrenci başarısını ön plana çıkarma alanındaki öneriler izlemektedir. Okulların öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik önlemler alması okul terkini azaltmada
önemlidir. Ayrıca, kız çocuklarının, ergenlik dönemine girmesi, erken evlilik geleneği,
çocukların fiziksel olarak büyümesi gibi sosyo-kültürel etmenlere yönelik önerilerin de
önemli yer tutuğu görülmektedir. Aşağıda bazı katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine
yer verilmiştir.
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“Köyde gelenlerimiz servisle geliyor. Serviste yalnız kızlar taşınıyor. Servis şoförünün
erkek olmasından sıkıntılar yaşandı. Şuanda servis şoförü karısıyla geliyor. Veliler bu
şartla bizi servisle gönderiyorlar” (Liöğrn21).
“Boş vermişlikten kaynaklanan sorunlar var. Nasihat her yerde fayda vermiyor, kanuniliğin kullanılması gerekiyor. Devlet otoritesinin küçük yaşta evlilikten tutun her konuda
kullanılması gerekiyor. Bu tür konularda dinin alet edilmemesi halkın bilinçlendirilmesi
gerekir” (İlçm).
“Mayıs ayı içerisinde velileri okula davet ederek okulu gezdirme ve ikna etme politikası güdüyoruz. Meyli olan velileri bu şekilde kazanıyoruz. Yinede başlayıp bırakmak
isteyen öğrenci ve velileriyle bire bir görüşmeler yaparak sorunun kaynağına inmeye
çalışıyoruz” (Liyö3).
“Okula devamın sağlanması için birebir modellerin çocuklara ve ailelere gösterilmesi olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Veli ile bire bir görüşmelerde kesin fikirli velilerde
bile kırılmalar olduğunu görüyoruz” (Liyö1).
“Üniversiteye gitmek istiyoruz, engelleri aşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak okul sayıları artırılmalı, öğrencilere burs verilmeli, ailelere eğitimin önemi kavratılmalı, onlara seminerler verilmeli, öğretmenlerin öğrencilerle iletişimleri daha iyi olmalıdır” (Liöğrn17).

“Öğrencilere elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz, okula geldiği zaman
öğretmenler onlara destek sağlıyor, özellikle kız çocuklarının okuması ve ekonomik özgürlüklerini ellerine almaları gereğini söylüyoruz. Kız çocuklarının özellikle okumaları
gerektiğini söylüyoruz ve aileleri ikna etmeye çalışıyoruz” (İlköğrt16).
5. Sonuç ve Tartışma

Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar; çocukların okullulaşmasını engelleyen nedenler ve çocukları okullulaştırmak için yapılan öneriler olmak
üzere iki ana başlık altında düzenlenmiştir. Ayrıca çocukların okullulaşmasını engelleyen
nedenler ve okullulaşmayı artırmak için yapılan önerilerde; sosyo-kültürel, ekonomik,
politik, ailevi, okul, kişisel olmak üzere gruplandırılmıştır. Bu yaklaşımla elde edilen
sonuçlar şöyle açıklanabilir.

Çocukların okullulaşmasının önündeki en büyük nedenin aile tutumları olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan tüm grup görüşlerinin geneline bakıldığında ailenin merkezde yer aldığı söylenebilir. Ailenin bu tutumunu büyük oranda içinde gelenek, görenek
ve alışkanlıkları barındıran sosyo-kültürel etmenler desteklemektedir. Ancak gruplar bazında ayrıntıya inildiğinde farklılıkların olduğu görülmektedir. Okul yöneticileri ve öğretmenlere göre çocukların yeterince okullulaşamamanın en büyük nedeni aile olarak görülürken, Ailelere göre ekonomik sebepler gösterilmektedir. Din adamlarına göre halkın
dini konularda bilgisiz olduğu ve eğitime ilişkin olumsuz tutumlarında dini kullandıkları
belirtiliyor. Okula devam eden ve okulu terk eden öğrencilere göre ise derslerin zorlu-
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ğu, başarısızlık korkusu ve ekonomik nedenler gelmektedir. Muhtarlar, yerel yöneticiler
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise aşiretlerin, feodal yapının okullulaşmanın
önünde en büyük engel oluşturduğunu belirtiyorlar. Araştırmaya katılan grupların hemen
tamamına yakını çocukların okullulaşmamasının politik yaklaşımlarla ilgili olmadığını,
politik nedenler belirtmeyerek göstermişlerdir. Ancak, kız erkek okullarının ayrı olmaması, başörtüsünün eğitimin her kademesinde serbest olmaması ve imam hatip ortaokul ve
liselerinin sayısal olarak az olması çocukların okullulaşması önünde önemli engeller olarak görüldüğü vurgulanmıştır. Diğer tarafta köylerde rol model özelliğini taşıyan kişilerin
olmaması, televizyonlarda okul ortamlarının etik dışı lanse edilmesi de okullulaşmaya
engel teşkil etmektedir.

Okulu terk ve devamsızlık nedenlerinin de hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. Devamsızlıkta arkadaş gruplarının etkisi, başarısızlık, okulu, öğretmenleri ve dersleri
sevmeme başta gelen nedenler olurken, okul terkinde yaşın büyümesi, biyolojik büyüme,
ergenlik dönemine giriş ve erken evlilikler önemli nedenler olduğu belirlenmiştir. Öte
yanda büyüyen çocuğu para kazanma aracı olarak görme anlayışı da çocuğun okulu terk
ve devamsızlık yapmasına önemli bir neden olarak görülmektedir. Okula güvensizlik ve
okulda kazanılan olumsuz davranış formları da aileler tarafından öne sürülen nedenlerdir.
Tunç (2009), “Kız Çocuklarının Okula Gitmeme Nedenleri” adlı çalışmasında velilerin
eğitimin bireysel getirilerinin farkında olmalarına karşın eğitimin tüm yönlerine ilişkin
(toplumsal ve kültürel) bilinç ve algıdan yoksun olduğunu belirterek kız çocuklarının
okula gidememelerini; ailelerde eğitim bilinci bulunmaması, ailelerin kendi inançlarına
uygun eğitim imkânına sahip olmaması, çocuk okutma konusunda maddi imkânsızlıkların olması, geleneksel aile ve toplumsal yapısının kızların okumasına engel olası olarak
belirlemiştir. Gürol ve Dilli (2007), “Zorunlu Eğitim Çağında Bulunan Kız Çocuklarının
Okula Gitmeme Nedenleri” konulu çalışmalarında kız çocukların okula gidememe nedeni olarak; babalarının okula göndermemeleri, maddi imkânsızlıklar, kız çocukların evde
üstlendikleri sorumluluklar, kız çocuklarının okula gitmesi için destek görmemesi, kız
çocuklarının büyüdüğü ve evlenme yaşının yaklaştığı düşüncesi olarak sıralamaktadırlar.
İlhan (1994) Van’da “Kadın Sorunları ve Bu Sorunların Eğitim Açısından İncelenmesi”
konulu çalışmasında kız çocuklarının okula gidememe nedenleri konusunda benzer sonuçlara ulaşmıştır.

Çocukların okullulaşmalarını artırmak amacıyla yapılan önerilere ilişkin katılımcı görüşlerine bakıldığında çocuğunu okula göndermeyen ailelerin ekonomik sebepler
arkasına sığındıkları görülmektedir. Katılımcılara göre, çocuklarını okula göndermeyen
ailelerin neden olarak gördüğü ekonomik durumun gerçekten önemli bir neden olmadığı
vurgulanmaktadır. Böylece ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi gerekir önerisi vurgulanan bir öneri olmamıştır. Din adamları ailelerin geleneksel anlamda dini bilgiye sahip
oldukları ve bunun yanlış olduğu bu nedenle gerçek anlamda dini eğitim almaları gerektiğini önerirken, muhtarlar ve yerel yöneticiler aşiretlerin ve feodal yapının halk üzerindeki baskısının azaltılması gerektiğini önermektedirler. Okulu terk eden ve okula devam
edemeyen öğrenciler, ailelerin çocukları para kazanma aracı olarak görmekten vazgeç-
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meleri gerektiğini vurgulamaktadır. Diğer taraftan okul yöneticileri ve öğretmenler ev
ziyaretlerinin yapılması, ailelerin ikna edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Taşımalı ve
YİBO’lar yerine her köyde okul yapmanın en sağlıklı çözüm olduğu tüm katılımcıların
değindiği çözüm önerisi olmuştur.

Okula gelen öğrencinin devamsızlık yapmaması ve okulu terk etmemesi için okul ve
öğretmenlere büyük görevler düştüğü katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Bu konuda
katılımcılar; okulu öğrencilere sevdirme, öğrencilere ilgi gösterme değer verme, onların
başarılarını ön plana çıkarma konusunda okullara önerilerde bulundukları belirlenmiştir.
Ayrıca ailelerin ikna edilmesi sürecinde rol modellerden ve kanaat önderlerinde yardım
alınması tüm katılımcılar tarafından yapılan ortak öneridir. Camilerde özellikle kız çocukların eğitiminin önemi konusunda vaazların yapılması ve medyada olumlu örneklerin
gösterilmesi de yapılan önemli öneriler olmuştur. Merter (2007) “Kızların Okullaşması
Açısından Bazı Avrupa Birliği Topluluğu Üyesi Ülkeler ve Asya Ülkelerinin Karşılaştırılması” adlı çalışmasında, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Asya Ülkeleri içerisinde ülkelerin gelişmişlik ve zenginlik düzeyi arttıkça kızların orta ve yüksek öğretimde okullaşma
oranları ile kızların eğitimde geçirdikleri sürelerin de arttığını belirlemiştir. Öte yandan
kız çocuklarının okullulaşma oranını artırmak için; Tunç (2009), Gürol ve Dilli (2007) ve
İlhan (1994) benzer önerilerde bulunmuşlardır.
Elde edilen bu sonuçlara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir.

• Okullar hakkında yanlış bilgi ve tutumlara sahip halkın okullara davet edilerek,
okulların onlara tanıtılması ve güven duygusunun kazandırılması gerekir.
• Evler tek tek ziyaret edilerek ailelerle bire bir görüşülmeli ve aileleri ikna sürecinde olumlu imaja sahip rol modeller kullanılmalıdır.

• Okullarda ailelere yönelik eğitimler verilmeli, ailelerin her konuda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Bu bilgiler onların hayatlarında olumlu etki yapan somut ve
belirgin bilgiler olmalıdır. Aile elde ettiği bir avantajı eğitim yoluyla kazandığını
bilmelidir.

• Çocukların okullulaşma oranlarının artırılmasını sağlamak amacıyla kitle iletişim
araçlarından yararlanılmalı, televizyonlarda konu ile ilgili olumlu örnek programlar yapılmalıdır.

• Yöre halkının dine ve dindarlara itibarı fazladır. Bu nedenle camilerde din adamları
çocukları okula göndermenin önemi konusunda halka vaaz vermelidir.

• Yatılı bölge okullarında ve taşımalı sistemde çeşitli sorunların yaşandı ulaşılan
önemli sonuçlardan olmuştur. Yöre halkı kendi köyünde okul istemektedir. Bu nedenle her köye okul yapılmalı, insan gücü ve teknik olarak desteklenmelidir.
• Mevsimlik işçi ailelerin il dışına çalışmaya gidecekleri mevsimlerde çocuklarını
bırakacakları güvenli yurtlar yapılmalıdır.
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Akrabalık adları dilin söz varlığı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Bu ad topluluğunun sözlükbilim açısından öneminin dışında sosyo-kültürel değeri de vardır. Bu adların
sözvarlığı değerinin yanında anlambilimsel, sosyolojik, psikolojik bakış açılarının da incelenmesi gerekmektedir.
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Kinship Names and Their Equivalents in Turkey Turkish Dialects in Terms of
Vocabulary in Dîvânü Lügâti’t-Turk
Abstract

Kinship names have an important place in vocabulary of a language. This name set
has socio-cultural value as well as importance in terms of lexicology. Thus while a study
about these names is done, semantical, sociological and psychological point of views as
well as vocabulary should be examined.
We will study Kinship Names in Terms of Vocabulary in Dîvânü Lügâti’t-Türk in our
work. Giving the aquivalents of the kinship names we detected in Turkey Turkish dialects,
we will make evaluations about these names.

Keywords: Dîvânü Lügâti’t-Türk, Turkey Turkish Dialects, Vocabulary, Kinship
Names
*) Bu çalışma doğumunun 1000. Yılı dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu’nda  
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olur. Yazarın dönem anlayışına gö
bir sözlük olarak tanıtmak ve değerlendirmek ona büyük bir haksızlık

kişiliği ve bilgiçliği eserini farklı a
olur. Yazarın dönem anlayışına göre farklılık arz eden akademik

dönemin Türk toplum yaşantısını e
kişiliği ve bilgiçliği eserini farklı açılardan değerli kılmış ve yazar,

çalışmıştır. Akrabalık adları bu farklı
dönemin
eserinde olduğu gibi yansıtmaya
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çalışmıştır. Akrabalık adları bu farklılığın sadece bir boyutudur.

Divanü Lügat-it-Türk; ilk sö

Giriş Lügat-it-Türk; ilk sözlük, ilk gramer kitabı, ilk olması
Divanü
harita özelliklerinin yanı sıra eser T

Kaşgarlı Mahmut;
Türk
kültürünü
bütün yönleriyle
derleyen
yazar,
eseriyse Bunlarla birl
deenöneski
plana
çıkmıştır.
olması özelliklerinin
yanı sıra
eser
Türk toplum
yaşantısına
ait ilklerle
Türk kültürüne ait en eski üründür. Eseri sadece bir sözlük olarak tanıtmak ve değerlen-

anlayışı
ve sistematiğine
de ön dirmek
plana çıkmıştır.
birlikte
akrabalık
ona büyük Bunlarla
bir haksızlık
olur. eserin
YazarınTürklerdeki
dönem anlayışına
göre farklılık
arz eden yaklaşımı o

akademik
kişiliği veyaklaşımı
bilgiçliği eserini
açılardan
değerli kılmış ve“Divan
yazar, dönemin
eski Arap filoloji oku
anlayışı
ve sistematiğine
oldukçafarklı
dikkat
çekicidir.

Türk toplum yaşantısını eserinde olduğu gibi yansıtmaya çalışmıştır. Akrabalık adları bu
konuyu
“Divan eski
Arap
filoloji okulunun bir ürünü olduğundan
her kendi çevresi ve düzeni
farklılığın
sadece
bir boyutudur.

Divanü çevresi
Lügat-it-Türk;
ilk sözlük,
ilk gramer
kitabı, ilk harita
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ler, etken sözvarlığı gibi adlandırmalar içinde akrabalık adları da yer alır (Aksan, 2000,
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s. 26).”

söz
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2008,
s. 541).”
Oluşan
buolup
farklılıklar
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Türklerdeki(Dilek,
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o dilin oluşumu
söz varlığı
farkındalıkTürkçedeki
yaratır. Dilin
sözvarlığı
dikkatle
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Türklerde aile ve akrabalık ilişkilerinin son derece güçlü olması yatmaktadır (Güllüdağ,
2012: 206).”  

İnsanların en çok kullandıkları kelimelerin bir grubu da akrabalık adlarıdır. Çocuk, bir
şeyden korktuğunda ya da yardım isteyeceğinde “anne!” diye bağırır; babasına güvenir,
ağabeyini, ablasını ve kardeşlerini sayar ve sever; dede, nine, amca, dayı, hala, teyze gibi
akrabalarını sık sık ziyaret eder ve gönüllerini alır (Gülensoy, 1973-1974, s. 283-318)
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“Hem kan yoluyla hem de evlilik yoluyla çeşitli şekillerde insanların birbirlerine yakın olması durumuna akrabalık denir (Gömeç, 2001, s. 715).” Kan yoluyla oluşan akrabalık adları; dede, nine, anne, baba, amca, dayı, hala, teyze, ağabey, abla, kuzen, çocuk,
oğul, kız, torun ve evlilik yoluyla oluşan akrabalık adları; koca, karı, kaynana, kaynata,
enişte, yenge, kayınbirader, bacanak, baldız, elti, görüm/görümce, damat, gelin. Ayrıca
akrabalıkla ilişkili sözler; öz-üvey, dünür, sağdıç şeklindedir. Makalede; kan yoluyla oluşan akrabalık adları, evlilik yoluyla oluşan akrabalık adları ve akrabalıkla ilgili sözler
DLT’de tespit edildikten sonra aynı akrabalık adları Türkiye Türkçesi ağızlarında taranıp
tespit edildi. Bütün bunlar makalenin sonunda toplu olarak verildi. Makaleye konu olan
Türkiye Türkçesindeki akrabalık adlarının DLT’den yansımaları bölüm bölüm verildi.
Divanü Lügat-it-Türk ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Akrabalık Adları

Eski Türkçede “aile, kabile, hısım, akraba” manâsına oguş kelimesinin kullanıldığı
söylenmektedir (Atalay, C. I, 1998, s. 83). Türkiye Türkçesi ağızlarında ise “oguş” kelimesine rastlanmamaktadır. Bunun yerine günümüzdeki “akraba, dünür, hısım, yakınım”
gibi kelimeler kullanılmaktadır.

ana: “Ana, anne” (Atalay, C. I, 1998, s. 93). “Apa: ana” (Atalay, 1998, s. 86). Türkiye
Türkçesi ağızlarında ise aħ: anne, ŞA; ana, SMİKA; anaç, AAT; anni, EİA; valide, KİSBİA;
ane, DA.
uma: “Ana (Tibet dilinde). Kaşgarlı, “Bu kelime onlara Araplardan geçmişe benziyor” der (Atalay, C. I, 1998, s.92).

aba: “Ana” (Atalay, C. I, 1998, s. 86) manâsına gelir, aşağı-yukarı bütün Türk lehçelerinde görülür. Bununla beraber “abla” manâsı da vardır. Kelime fonetik ve morfolojik
farklılıklara uğramadan Türkiye Türkçesi ağızlarında da kullanılmıştır. aba: anne. ZİAVGKHA-TAYA-NEKYA-KŞYA-OAAD-KİGKA-ZBKİA-KİİSKA; abu: anne, YYA; abı:
anne, YYA-OAAD.
DLT’de kullanılan “aba” kelimesi Türkiye Türkçesi ağızlarında abla şeklinde kullanılmaktadır: aba: abla, büyük kız kardeş, KYA-SA-SYAÖ-MİA; ablo: abla, ABLA. TA;
ablu: abla, TA; abıla: abla, KİYA-KŞYA-ADÜM I; abru: abla, AAT; abula: abla, OAAD;
abula: abla, RİA.

aba: Divanü Lûgat-it-Türk’te tespit edilen bu kelime için Kaşgarlı Mahmud; kelimenin Tibetçe olduğunu ve “baba” manâsına geldiğini söyler. Ayrıca açıklama yaparken
de; “Bu kelime onlara Arapçadan kalmış olmalıdır, çünkü onlar Sabit-oğullarındandır.
Yemen’den bir adam Türk ülkesine kaçıp-gelmiş ve Tibetliler bu adamdan türemiştir”
(Atalay, C. I, 1998, s. 86) demektedir. Türkiye Türkçesi ağızlarında bu kavram daha çok
baba kelimesi ile karşılanmıştır: baba, KYA-YÇA; buba: baba, KYA-TA; buba, buva, buvva: baba, UİA; buva: baba, ZİA-SA-DTYA.
ata: “Baba, ata” (Atalay, C. I, 1998, s.86). ata: baba, KİA, atam: baba, BGYA.
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dede: “Baba” manâsında kullanılmıştır (Atalay, C. III, 1999, s. 220). Bu durum
DLT’den alınmıştır çünkü Türkiye Türkçesi ağızlarında da aynı şekilde devam etmektedir.
dede: baba, AKD,  dede: baba, KİA.      

“Kaşgarlı Mahmud’un “amca” akrabalık adı ile ilgili bir adlandırmasının bulunmaması
oldukça ilgi çekicidir. Babanın ağabeyi veya erkek kardeşi demek olan bu kelime DLT’de
geçmemektedir (Tekin, 1960, s. 283).” Buna karşılık amca akrabalık adının karşılığı Türkiye Türkçesi ağızlarında hem çok yoğun hem de özellikle fonetik değişikliğe uğrayarak kullanılmaktadır.  Amıca, YYA-ZİA-SMİKA-SDA-KŞYA-KMYA-ZBKİA-BMİKA;
emice, TYA-TKA-TA-RİHA-RİA-KİAT; emce, VGKHA; emi, VGKHA; emce, VMA;
emmi,
TAYA-ŞYA-NEKYA-KMKA-ÇİYA-KOYA-KMA-KMMA-KİAT-ADÜMIADÜMII-BDA-ÇYYA-ÇDYA-ADDA-AKKYA-NİYA; ammi, SİA; ammı, MİA; amuca, SBA; emi, ammi, KMKA; emi, STİAT- KOYA-BMİKA; amce, DA; ami, DA; amcı,
AMA; emca, BMİKA; emıca, BYYA.

aça-açı-eçe-eçi-eçü-eke-eze: “Yaşlı kadın, hanım nine, büyük kız kardeş (Atalay, C.
I, 1998, s. 86, 87, 90)” gibi manâlara gelir. Türkiye Türkçesi ağızlarında bu kelimelerin
hepsine karşılık farklı birer kelime akrabalık adı olarak karşımıza çıkar. nene: nine, TA;
neni: nine, AMA; beygana: ebe: nine, RİHA; büyükanne, TA; ebe: büyükanne, NÜAYÖ BBA-KMA; bibi: hala, VMA-YYA-TKA; eyce: anneanne, babaanne, ZBKİ; eci: anneanne,
BBA, KŞYA; eci: dedenin hanımı, AKKYA; mayna: nine, büyükanne,  GKA; yakınanne:
babaanne, BGYA; gökhene: nine, BBA; anne: nine, BGYA; ebe: anneanne babaanne, EİA;
ebeġarı: nine, KŞYA.
DLT’de kullanılan “eze” kelimesi Türkiye Türkçesi ağızlarında daha çok “teyze” kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır.
açık: “Büyük kardeş (Atalay, C. I, 1998, s. 64, 65).”

aştal: Kaşgarlı Mahmud, “insanın en son çocuğuna aştal oğul denir” diyor (Atalay,
C. I, 1998, s. 105).

awurta: Kaşgarlı Mahmud bu kelimeyi “süt nine” manâsına kullanmıştır (Atalay, C.
II, 1998, s. 144).
baldır: “Üvey oğul ve üvey kız demektir” (Atalay, C. I, 1998, s. 456).

ögey: Ögey ata (üvey baba). “Bunun gibi ögey ogul, ögey kız da denir” (Atalay, C. I,
1998, s. 123) analıķ: üveyana, UİA; oy˛ana: üvey ana, RİA.

kangsık: “Üvey” (Atalay, C. III, 1999, s.383). Türkiye Türkçesi ağızlarında üveylik
kavramı farklı kelimelerle sağlanmış olup DLT’den “ögey” kelimesi alınmıştır. analıķ:
üveyana. UİA; besleme: evlatlık büyütülen çocuk. DİGBA; oy˛ana: üvey ana. RİA; oy˛uşak:
üvey çocuk. RİA; ögey: üvey. KBAYA.

baldız: “Bir adamın karısının küçük kız kardeşi için böyle denir” (Atalay, C. I, 1998, s.
457). baldız: evli kadının kız kardeşi. KBAYA-EYÖ-AMA; balduz: baldız. MİA-DVA.
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Beg: “Karının kocası evinde “bege” benzediği için böyle denmiştir” (Atalay, C. III,
1999: 155). beg: koca. AA
Çamrak: “Çoluk çocuk” (Atalay, C. I, 1998, s. 469).

Çıkan: “Yigen, hala oğlu” (Atalay, C. I, 1998, s. 402).

Eke: “Kocanın ve karının kendinden büyük kız kardeşi” (Atalay, C. III, 1999, s. 7).

Emikdeş: “Bir memeden emen iki çocuğa derler. Emmekte arkadaş anlamındadır”
(Atalay, C. I, 1998, s.407). Kardeş kelimesinin eşanlamlısı olan bu kelime günümüzde
korunamamıştır.

Eze: “Büyük kız kardeş” (Atalay, C. I, 1998: 90). eze: teyze. VMA-EİA; deze: teyze,
UİA-SA-NİİKA-KMKA-KEYA-KKÇA-ÇDYA; dezze: teyze, HA-İİA-SBA-KİGKA; deyze: teyze, YYA; teze: teyze, VGKHA; tede: teyze, TA; tiyize: teyze, TA; dayaza: teyze, SDA;
ame: teyze, SMİKA; diyaze: teyze, KŞYA; tiyeze: teyze, STİAT-EİA; böle: teyze, KMYA;
halti: teyze, DA; haltiya: teyze, DA; tete: teyze, BBA; dēze: teyze, NYA.

İçi: Kaşgarlı Mahmud’a göre “içi”, “yaşça büyük olan erkek kardeş” demekir (Atalay,
C. I, 1998, s. 87; C. III, 1999, s. 7). TTA’da ise bu durum farklı şekillerde kullanılmıştır:
Abay: ağabey, GBAA; abe: ağabey, KYA-UİA-DİGBA-AMA-DA-BMİKA-ZBKİA; abey:
ağabey, SDA; abi: büyük erkek kardeş, NÜAYÖ-ŞYA-SMİKA-KMA; ağbey:  büyük erkek
kardeş, SAKİA.
bilader: erkek kardeş, SAKİA-UİA-SDA-BMA; abey: büyük kardeş, SKA; ede: büyük
erkek kardeş, KŞYA-KMA; aġa: büyük kardeş, DMİA-ÇİYA-RİA-KİSBİA-BGYA; ece:
ağabey, ÇA; lele: ağabey kardeş, STİAT; aba: abi. DTYA; efe: abi, BBA; bıra: kardeş, KBAYA; keko: ağabey, BMİKA; biya: erkek kardeşlerden en büyüğüne verilen ad, AKKYA.
ikdiş: “Anaları bir olan çocuklardır” (Atalay, C. III, 1999, s. 382).
ikkiz: “İkkiz oğlan-ikiz çocuk” (Atalay, C. I, 1998, s. 143).

ini: Divanü Lûgat-it-Türk’ün I. cildinde “yaşça küçük kardeş” (Atalay, C. I, 1998, s.
93), III. cildinde “kocanın küçük erkek kardaşı” şeklinde geçmektedir. ini: kadının kayın
biraderi. AAT-KİSBİA.

işler: “Kadın, hanım demektir. Aslı işilerdir. Bu kelime çoğuldur, tekil olarak da kullanılır” (Atalay, C. I, 1998, s. 117).
kadhaş: “kardeş gibi yakın olan hısım” (Atalay, C. I, 1998, s. 369).

kadhın: “Kayın, dünür, hısım” (Atalay, C. I, 1998, s. 403). Keyin: kayın birader, VMA;
ġayıncı: kayınbirader, GBAA; gönam: küçük kayın, GBAA; kayin: kayın birader, BMİKA;
efe: büyük kayın, KİYA; aġalık: gelinin ağabeyi, BGYA; ġayınçı: kayın, DMA; kayınçu:
kayın, BGYA.
kadhnagun: “Kadın kadhnagun-kayın, kayınbabalar; güveyiler için söylenir. Ardarda, kadın kadhnagun denir (Atalay, C. I, 1998, s. 528).”
kazın: “Kayın, dünür, hısım” (DLT IV, 1999, s. 288)
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öz: “Öz kişi (hısım olan kişi)” (Atalay, C. I, 1998, s. 46, 403).
kap: “eğreti olarak hısım” (Atalay, C. III, 1999, s. 146).

tüngür: “Dünür. Karının hısımları. Bunlar karının anası, babası ve kardaşı gibi kimselerdir (Atalay, C. II, 1998, s. 110).” düğür: dünür,  ÇA-AİAD; dünür: kızbabası, AAT;
düğürşü: dünür, AİAD; dünür: kız ve ya erkek babası, KMA; düñür :kız veya erkek babası,  
SOA; dümür: kız ya da erkek babası, GBAA; dünürşü: kadın dünür, BGYA; dünür: gelin
veya damadın babası,  BÜYA; duñur: gelin ya da damadın babası, NYA.
uya: “Kardeş, hısım (Atalay, C. I, 1998, s. 85).”

urug: “Tane. Tohuma da urug denir. Kaşgarlı Mahmud; buna benzetilerek hısımlara
da urug-turug der” şeklinde bir açıklama yapmaktadır (Atalay, C. I, 1998, s. 63-64). Türkiye Türkçesi Ağızlarında ise böyle bir ayrım yoktur.

karındaş: Kaşgarlı Mahmud’a göre; “Bir anadan doğmuş iki çocuğa karındaş denir
(Atalay, C. I, 1998, s. 407).” kangdaş: Bunun için Kaşgarlı, “kangdaş kadaş: babaları bir
olan kardeşler (Atalay, C. III, 1998, s. 387).

kelin: “Gelin” (Atalay, C. I, 1998, s. 404). bibigelin: büyük gelin. KMYA; celun: gelin.
KİAT.
kis: “Karı” (Atalay, C. I, 1998, s. 329). Erkeğin eşi manâsına gelen “kis”. arvad: eş,
VGKHA; avrat: eş, NÜAYÖ; romni: karı (Eskişehir) AİAD; avrad: eş, KMMA; avrat: eş,
ADDA.
kudhuz: “dul kadın” (Atalay, C. I, 1998, s. 365).

küdhegü: “Güveyi” (Atalay, C. III, 1999, s. 166). Bugün bu kelimenin yerini “damat-güvey” kelimeleri almıştır. damed: damat, KYA; ġúva: damat, YSİA-KŞYA; güvey:
damat, ZİA-ZBKİA-VGKHA; gevi: damat, VGKHA; ġıyev: damat, VMA; güve: damat,
SA-ÇİYA-BGYA; zava: damat, MİA; ġúvā: damat, YÇA.

güye: damat, DVASŞB-KMYA; ġúya: damat, ÇİYA; özne: damat, ÇA; ġuyyo: damat,
AAT; yezne: damat, KİA; güva: damat, ADÜM I; gúvaġı: gamat, BMİKA.

küküy: “hala” (Atalay, C. III, 1999, s. 232). DLT’deki akrabalık adları ile Türkiye
Türkçesi ağızlarındaki akrabalık adları arasındaki en büyük farklılık bu kelimede gerçekleşmiştir. Herhangi bir benzerliği çağrıştıracak kelime yoktur. Bibi:  hala, YYA-VMAYYA-TKA-ŞYA-MİA-KŞYA-OAAD-KİGKA-HA-EYÖ-KİAT-AYA-ADDA-KBAYA;
áme: hala, YÇA; b•le: hala, SDA; eme: hala, SOA-ŞYA; ame: hala, MİA; eme: hala, AAT;
ala: hala, BGYA.
küni: “kuma” (Atalay, C. III, 1999, s. 237).

namıja: “Kadının kız kardeşinin kocası. Bacanak” (Atalay, C. I, 1998, s. 446).
bacanaħ: AA.

ogul: “Çocuk” (Atalay, C. I, 1998, s. 74). Bu kavram Türkiye Türkçesi ağızlarında
çok sık bir şekilde kullanılmıştır. olan: erkek evlat, SDA-SİKAD-YÇA –UİA; ōl: oğul,
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KEYA-SA-SMİKA-YSİA-HA-ÇDYA; o˛ul: erkek evlat, KMYA; gız: kız, BDA-MİAKBAYA-NYA; gıs: kız, AKKYA-ÇDYA-BGYA.

sağdıç: sağdıç. (Atalay, C. I, 1998, s. 455). sadeş, sadıç: sağdıç. UİA; sağduç: sağdıç.
VGKHA; sadış: sağdıç. SDA; sadıç: sağdıç. SYAÖ-BDA; sadıç: sağdıç. KŞYA; sağduş: sağdıç. AA; sağdüç: sağdıç. KBAYA; şoşbin: sağdıç. KBAYA.

sinğil: “Erkeğin (kocanın) kendinden küçük kız kardeşi” (Atalay, C. III, 1999, s.
366).

tagay: “Dayı” (Atalay, C. III, 1999: 238). dayi:  dayı, TA; dayi:  dayı, DA; dayko: dayı,
GKA.
tugsak: “Dul kadın. Çoğu kere “tul tugsak” diye kullanılır” (Atalay, C. I, 1998, s.
468).

tutuncu: “Tutuncu ogul (evlatlığa alınmış çocuk)” (Atalay, C. III, 1999, s. 375).
oy˛uşak: üvey çocuk, RİA; ögey: üvey, KBAYA; besleme: evlatlık büyütülen çocuk, DİGBA.
uragut: “Kadın, avrat” (Atalay, C. I, 1998, s. 138).

urı: “Erkek evlat. Urı oglan (erkek çocuk)” (Atalay, C. I, 1998, s. 88).
yufga: “Oğulluk, oğulluğa alınmış” (Atalay, C. III, 1999, s. 32).

yurç: “Karının küçük erkek kardeşi, küçük kayın. Kocanın küçük kardeşiyle, karının
küçük kardeşi ayırt edilir. Kocanın küçük kardeşine ini, yaşça büyük olursa içi denir.
Kocanın kendinden küçük kız kardeşine singil, büyük olursa kız kardeşine eke derler.
Karının kendinden küçük olan kız kardeşine baldız, büyük olan kız kardeşine eke denir”
(Atalay, C. III, 1999, s. 7).

Yukarıda verdiğimiz akrabalık adlarını aşağıdaki şekilde özetlemek gerekir: DLT’de
geçen akrabalık adlarının bir kısmı TTA ile birebir uyum göstermektedir. Bir kısmında
fonetik değişiklikler söz konusudur. Geri kalanları ise tamamen farklı kullanımlar ile karşımıza çıkmaktadır.  
Sonuç

Türkoloji ile ilgili her konuda nasıl DLT’ye başvurmuş isek kuşkusuz akrabalık adları
ve bunların Türkiye Türkçesi ağızlarına yansıması konusunda da başvurmamız gerekmektedir. Yaptığımız bu değerlendirmeler ışığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır

1. Türkiye Türkçesi ağızlarında ve Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılan akrabalık adlarının birçoğu Kaşgarlı Mahmud tarafından derlenmiş olup bu adlar DLT’de yer
almıştır.

2. Türkiye Türkçesi ağızlarında her akrabalık adı için farklı bir ad kullanılmış iken
Kaşgarlı Mahmud eserinde birkaç akrabalık kavramı için sadece bir ad vermiştir.  

3. Akrabalık adlarında dikkat çeken önemli durumlardan biri de evlilik sonrası oluşan
yeni akrabalık adlandırmalarının çok olmasıdır: Kadhaş, Kadhın, Kadhnagun, Kazın, Öz,
Kap, Tüngür, Uya, Urug.
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4. DLT’de çocuğa göre oluşan akrabalık adlarında (amca, dayı, hala, teyze) adlandırmalar daha çok genellemelerle sınırlı kalmıştır. Yapılan bir takım adlandırmalar ise bütün
coğrafyayı kapsamamakta olup dar bölge adlandırması olarak kalmıştır. Amca adlandırmasının bulunmaması oldukça dikkat çekicidir.

5. Kaşgarlı Mahmud eserinde akrabalık adlandırmasının yanında yakıştırma sözlere
de yer vermiştir:  Küni-kuma, tane gibi.
6. Kaşgarlı, çocuklarda cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Her ikisi için de “oğul” kelimesini kullanmıştır.
7. Hısımlık kavramı DLT’de farklı adlandırmalar ile karşımıza çıkmaktadır. Bu toplumun evlilik müessesesine verdiği önem ile değerlendirilmelidir.

8. DLT’de Türkiye Türkçesi ağızları ile aynı şekilde kullanılan akrabalık adları vardır:
ana, aba, dede, beg, kelin, güye, sağdıç.

9. DLT’de olup bazı fonetik değişiklikler ile Türkiye Türkçesi ağızlarında kullanılan
akrabalık adları vardır: kadhın, kazın, tüngür, küdhegü.

10. DLT’de olup da Türkiye Türkçesi ağızlarında hiç kullanılmayan akrabalık adları
da vardır: uma, aça, açı, ece, eke, açık, aştal, awurta, baldır, kangsık, çamrak, çıkan,
emikdeş, içi, ikdiş, ikkiz, işler, kadhaş, öz, kap, urug, kis, kudhuz, küküy, küni, namıja,
singil, tuğsak.
Kısaltmalar:

Makalemize konu olan Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki akrabalık adları tespit edilirken yararlanılan yayımlanmış veya yayımlanmamış yüksek lisans, doktora tezleri ve kitaplarla ilgili kısaltmalar aşağıdaki gibidir:
AA: Adilcevaz Ağzı

AAA: Amasya Aydınca Ağzı

AAT: Anadolu Ağızlarından Toplamalar

ADDA: Akçadağ Doğanşehir Derende Ağzı
AEİA: Ankara Evren İlçesi Ağzı

AKKYA: Akkışla ve Yöresi Ağızları

AYA: Akçadağ Yöresi Ağızları

ADÜM I: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme I

ADÜM II: Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II
AİAD: Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler
AKD: Arpaçay Köylerinden Derlemeler
AMA: Aydın Merkez Ağzı
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BBA: Balıkesir Bigadiç Ağzı

BDA: Başmakçı ve Dazkırı Ağzı
BGYA: Biga Yöresi Ağzı

BMA: Bayat Merkez Ağzı

BMİKA: Bingöl Merkez İlçe ve Köyleri Ağızları
BSİKA: Bilecik Söğüt İlçesi ve Köyleri Ağzı
BÜYA: Bünyan ve Yöresi Ağızları

BYYA: Boğazlıyan ve Yöresi Ağızları

ÇA: Çukurova Ağızları (Adana Osmaniye illeri)
ÇDYA: Çiçekdağı ve Yöresi Ağızları
ÇİYA: Çorum İskilip Yöresi Ağzı

ÇYYA: Çay Yörük Ağzı
DA: Diyarbakır Ağzı

DİGBA: Denizli İli Güney ve Güneybatı Bölgesi Ağızları
DMA: Dalaman Ağzı
DVA: Develi Ağzı

DVASŞB: Devrez Vadisi Ağzı Ses ve Şekil Bilgisi

DMİA: Divriği Merkez  İlçe Ağzı
DTYA: Doğu Trakya Yerli Ağzı

EİA: Edirne İli Ağızları

ERİA: Erzurum İli Ağızları

EYA: Eskişehir ve Yöresi Ağızları

EYÖ: Erzincan ve Yöresi Ağzı

FEA: Fethiye Ağzı

GBAA: Güneybatı Anadolu Ağızları

GKA: Gönen ve Köyleri Ağzı
HA: Hassa Ağzı

İİA: İscehisar ve İhsaniye Ağzı

KBAYA: Keban Baskil Ağın Yöresi Ağızları
KDYA: Kavaklıdere ve Yöresi Ağzı

KEYA: Korkuteli ve Yöresi Ağızları

KİA: Kars İli Ağızları
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KİAT: Kuzeydoğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar
KİGKA: Kayseri İli Gömürgen Kasabası Ağzı

KİSBİA: Karaman İli Sarıveliler ve Başyayla İlçeleri Ağzı
KİİSKA: Kayseri İncesu İlçesi Subaşı Köyü Ağzı
KİYA: Kepsut İlçesi ve Yöresi Ağızları

KKÇA: Karakeçili Ağzı

KMA: Kayseri Merkez Ağzı

KMKA: Kilis Merkez ve Köy Ağızları
KMYA: Kaman ve Yöresi Ağzı

KMMA: Kahramanmaraş Merkez Ağzı
KOYA: Karlıova ve Yöresi Ağzı

KRMYA: Karaman ve Yöresi Ağzı

KŞYA: Kırşehir ve Yöresi Ağızları

KYA: Kütahya ve Yöresi Ağızları

MİA: Malatya İli Ağızları

NEKYA: Niğde İli Elmalı Kasabası ve Yöresi Ağızları
NİİKA: Niğde İli İçmeli Kasabası Ağzı
NİYA: Niğde ve Yöresi Ağızları

NÜAYÖ: Nevşehir İli Ürgüp ve Avanos Yöresi Ağızları
NYA: Nevşehir ve Yöresi Ağızları

OAAD: Orta Anadolu Ağızlarından Derlemeler
RİA: Rize İli Ağızları

RİHA: Rize İli Hemşin Ağzı
SA: Sivaslı Ağzı

SAKİA: Sakarya İli Kaynarca İlçesi Ağzı
SBA: Saimbeyli(Adana) Ağızları
SDA: Sultandağı Ağzı

SİA: Sakarya İli Ağızları

SİFSİA: Sakarya İli Ferizli ve Söğütlü İlçeleri Ağzı

SİKAD: Salihli İlçesi ve Köyleri Ağızlarından Derlemeler
SKA: Sarıcakaya Ağzı

SMİKA: Sivas Merkez İlçe ve Köyleri Ağzı
SOA: Suluova Ağızları

STİAT: Sivas ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar
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SYAÖ: Sandıklı ve Yöresi Ağzı Özellikleri

ŞA: Şavşat Ağzı

ŞHA: Şuhut Ağzı

ŞÖYA: Şabanözü Yöresi Ağzı

ŞYA: Şarkışla ve Yöresi Ağızları

TA: Trabzon Ağzı

TAYA: Talas ve Yöresi Ağızları

TİSİKAD: Tekirdağ İli Saray İlçesi ve Köyleri Ağız Derlemeleri

TKA: Torul ve Kelkit Ağızları

TYA: Trabzon ve Yöresi Ağızları

UİA: Uşak İli Ağızları

UYA: Ula ve Yöresi Ağızları
YÇA: Yozgat Çandır Ağzı

VGKHA: Van Gölü Kuzey Havzası Ağızları

VMA: Van ve Merkez Ağzı
YİA: Yapraklı İlçesi Ağzı

YKYA: Yerköy ve Yöresi Ağızları

YİKYTA: Yozgat İli Kadışehri ve Yöresi Türkmen Ağızları
YSİA: Yozgat Sorgun İlçesi Ağzı
YYA: Yozgat ve Yöresi Ağızları

ZİA: Zonguldak İli Ağızları

ZBKİA: Zonguldak Bartın Karabük İleri Ağızları
Kullanılan Transkripsiyon İşaretleri:

İşaretler					

ħ

•                                                      
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FUTBOL VE TURİZM:
FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN
ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirvan Şen DEMİR (*)
Mahmut DEMİR (**)
Öz
Bu çalışmada futbol turizmi kapsamında futbol takımlarının kamp yeri seçimi değerlendirilmiştir. Çalışmanın temel amacı futbol takımlarının kamp yeri seçimini etkileyen
faktörleri belirlemektedir. Araştırmanın modeline uygun 5’li Likert türü bir anket hazırlanmıştır. Veriler 2011 ve 2012 yıllarında Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum ve
Marmaris’te kamp yapan futbol takımlarının yöneticileriyle telefon ve e-posta aracılığıyla
elde edilmiştir. Elde edilen veriler PASW 18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, korelasyon analizi, t testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada tüm bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken ile pozitif yönlü ilişkisi olduğu
bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “İklim
ve Konum”, “Spor Tesisi”, “Konaklama Tesisi ve Olanaklar” ve “Maç Organizasyonu ve
Turnuvalar” faktörlerinin etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Alternatif turizm; Futbol Turizmi; Futbol takımı; Kamp yeri seçimi
Football and Tourism: The Evaluation of Camp Place Choosing of Football Teams in
Context of Alternative Tourism
Abstract
In this study, the camp place choosing of football teams has been evaluated in context of
football tourism. The main purpose of the study is to investigate the effects of some factors
on the camp place of football teams. Appropriate to the research model, 5-point Likert type
survey has been prepared. The data is collected from administrative managers of football
teams in the camps of Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum and Marmaris in the
years of 2011 and 2012 through telephone and email. Obtained data have been analyzed
via PASW 18.0 statistical software. The factor analysis, correlation analysis, t test and
regression analysis were used for data analysis. Positive relations are found between all
independent variables and dependent variable. The results of regression analysis show that
the factors of ”Climate and Location”, “Sports Facilities”, “Accommodations Facilities
and Services” and “Match Organizations and Tournaments” have positive effect on the
camp place choosing of football teams.
Keywords: Alternative tourism; Football tourism; Football team; Choosing of camp
place
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1. Giriş

21. Yüzyılda ekonomik önemi giderek artan ve son yılların en gözde sektörlerinden
ikisi turizm ve futboldur (Maenning ve Zimbalist, 2012). Turizmin münferit ya da grup
organizasyonlara yönelik sunduğu olanakların spor kulüplerince de fark edilmesi ve kullanılma isteği bölgeler ve ülkeler açısından ekonomik olduğu kadar sosyal etkiler de yaratmıştır. Dünyada spor kulüplerinin içinde futbol faaliyetlerinin daha popüler olması ve
futbol ekonomisinin diğer spor branşlarına göre daha güçlü olması bu alandaki yatırım
ve harcamalarında büyük ölçeklerde olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla son yıllarda
yapılan tartışmalarda, “turizm mi futboldan, yoksa futbol mu turizmden girdi sağlamaktadır” sorusunun şu an için tek cevabının her iki sektörün birbirine girdi sağladığıdır.

Turizm ve futbolun yıllardır iç içe olduğu bir gerçektir. Turizm reklamlarının spor
organizasyonlarında sıkça yer alması ve turizm işletmelerinin ulusal ya da uluslararası
organizasyonlara ve kulüplere sponsor olması bunun en önemli göstergesidir (Higham
ve Hinch, 2002). Diğer taraftan spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi aşamasında
ve futbol takımlarının maç ve hazırlık kamp ve çalışmalarında ulaştırma, konaklama,
yiyecek-içecek, eğlence, rekreasyon vb turizm olanaklarından yararlanması turizm ve
futbolun birbirini etkilediğini açıkça göstermektedir (Demir ve Demir, 2004). Turizm
açısından futbol farklı bir öneme sahiptir. Özellikle turizmin çeşitlendirilmesinde ve kaynakların etkin kullanılarak sürdürülebilirliğin sağlanması, turizmin zamanda ve mekanda
yayılarak arz kaynaklarının değerlendirilmesinde futbol bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu çerçevede futbol turizminin kavramsallaşması geçerli temellere dayanmaktadır.

Futbol turizmi, futbol takımlarının ulusal ya da uluslararası organizasyonlara katılma,
milli liglerde mücadele etme gibi belirli bir takvime bağlı faaliyetler ile bu organizasyonlara yönelik sezon öncesi, maç dönemi ve sezon arası kamp ve hazırlık çalışmaları için
spor tesisleri ile ulaştırma, konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon vb turizm hizmetlerini
kullanarak gerçekleştirilen etkinliklerin ekonomik ve sosyal çıktılarıyla birlikte yarattığı
bir olgudur. Futbol turizminde, münferit ve grup organizasyonlarının birlikte gerçekleşmesi, grup tüketim yanında bireysel tüketimi de doğurmaktadır.
1.1. Turizm ürünü olarak futbol turizmi

Futbol yalnızca bir oyundan ibaret değildir ve spor yönüyle değerlendirilmemektedir
(Demir ve Demir, 2004). Futbol, aynı zamanda eğitim ve sağlık alanlarında sosyal gelişmeyi, milli gururu ve birliği güçlendirmeyi ve bir turizm ürünü çeşidi olarak ekonomik
katkıyı yaratan bir olaydır (Collins ve Jackson, 1996; Hamil, 2009; Preuss, 2007). Futbol
turizmi, diğer turizm çeşitlerinden oldukça farklı bir özelliğe sahip olarak takımların ve
oyuncuların özelliklerinden dolayı bölgeye seyircileri ve taraftarları da çekerek ek turizm
talebi de yaratabilmektedir (Green ve Chalip, 1998; Godbey ve Graefe, 1991). Futbol,
1970’li yıllarda televizyonun devreye girmesiyle kısa zamanda bir sektör haline gelmiştir.
Uluslararası futbol organizasyonları, seyirci, televizyon, ulaştırma, konaklama, yiyecekiçecek, eğlence, reklam ve sponsor gelirleriyle milyar dolarların döndüğü (Gibson, Willming ve Holdnak, 2003) çok büyük bir ekonomik yapı haline gelince, hem organizatörler
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hem de katılan takımlar da bu pastadan pay almaya çalışmaktadır. Futbol turizmi aynı
zamanda bir niş pazar (Koç, 2005) olarak turistik çaba (Kurtzman ve Zauhar, 2003),
ekonomik sistemin bir parçası ve uluslararası ilişkiler aracı (Collins ve Jackson, 1996),
festival ve etkinliklerin lokomotifi (Smith ve Jenner, 1998), turizm bölgeleri ve tesislerin
tanıtımı (Higham, 2005; Koç, 2005) ve sosyal yapının (Ohmann, Jones ve Wilkes, 2006)
güçlendirilmesinde etkin bir işleve sahiptir.

Futbol turizminin iki şekilde oluştuğu görülmektedir. Birincisi uluslararası futbol federasyonlarının kulüp ve milli takımlar bazında gerçekleştirdiği turnuva ve lig organizasyonları ile ulusal federasyonların oluşturduğu lig ve kupa organizasyonlarıdır. Bunların
takvimi, yapısı, organizasyonu, katılımı belirli kurallar dahilinde yapılmaktadır. Futbol
takımlarının doğrudan bu tür uluslararası organizasyon ve şehirleri seçme ve katılma şansı yoktur. Dolayısıyla çalışmada futbol turizminin bu boyutu üzerinde durulmayacaktır.
İkincisi ise futbol takımlarının gerek birinci durumdaki organizasyonlara katılma şansını
yakaladıkları, gerekse ulusal organizasyonlara katılım için yapacakları kamp ve hazırlık
çalışmalarından oluşmaktadır. Bu çalışma ikinci boyut üzerine kurgulandığı için futbol
takımlarının organizasyonlara doğrudan katılma, kamp ve hazırlık yeri seçme kararları
oldukça önemlidir.

Futbol takımlarının kamp ve organizasyonlara hazırlık çalışmaları sezon öncesi, turnuva dönemi ve sezon arası olarak gerçekleşmektedir. Turnuva dönemi hazırlık çalışmaları organizasyon takvimine bağlı olarak her maç programına uygun olarak farklı şehirlerde zorunlu olarak yapılmaktadır. Ancak sezon öncesi ve sezon arası kamp ve hazırlık
çalışmaları her ülke federasyonunun maç takvimine bağlı olarak birbirinden farklılık
gösterebilmektedir (Demir ve Demir, 2004). Sezon öncesi kamp ve hazırlık çalışmaları
iklim itibariyle daha serin, yüksek rakımlı yaylalarda gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde
özellikle kış turizmine yönelik faaliyet gösteren Abant/Bolu, Kartalkaya/Bolu, Davraz/
Isparta, Kızılcahamam/Ankara, Ilgaz/Kastamonu, Palandöken/Erzurum gibi yerlerin konaklama tesislerinin yanı sıra futbol antrenman ve maç sahaları ile yaz döneminde serin
hava, uygun nem, sıcaklık, oksijen koşullarına sahip olması önemli çekicilik yaratmaktadır. Liglerin ilk yarısının sona ermesiyle başlayan sezon arası kamp ve hazırlık çalışmalarının kış mevsiminde olması nedeniyle daha ılıman hava, uygun nem ve sıcaklık, yağmur
ve rüzgar etkeni minimum olabilecek yerlerin seçilmesi oldukça anlamlıdır. Dünyanın en
önemli turizm merkezlerinden Antalya başta olmak üzere Fethiye, Bodrum, Marmaris,
Kuşadası ve Çeşme kış döneminde yerli ve yabancı çok sayıda futbol takımının kamp ve
hazırlık çalışmasına olanak sağlamaktadır. Kaliteli konaklama tesisleri, ulaşım olanaklarının kolaylığı, futbol antrenman ve maç sahalarının sayısının fazlalığı, maç ve turnuva
organizasyonlarının çokluğu kış döneminde Akdeniz ve Ege Bölgelerinin önemli futbol
cazibe merkezi olmasına olanak sağlamaktadır. Gerek kış turizmi gerekse yaz turizmine
yönelik konaklama tesislerinin futbol turizmine hizmet vermesi, aynı zamanda turizmin
zamana ve mekana yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum turizm tesislerinin daha
fazla gelir elde etmesine katkı sağlarken, özellikle yerli ve yabancı büyük takımların katılımıyla gerçekleşen organizasyonlar ile bölge, şehir ve konaklama tesislerinin tanıtımına
da olumlu etki etmektedir.          
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Futbol takımlarının kamp kadrosu, futbolcular, teknik heyet, yöneticiler, sağlık ekibi, malzemeciler ve diğer görevlilerle 30-50 kişi arasında değişmektedir. Bazı durumlara
göre, zaman zaman taraftar grubuyla birlikte 300 kişilik kafileleri bulan futbol takımları
dahi gelmektedir (Çölaşan, 2002). Bunlara ek olarak yerel, ulusal ve uluslararası basın
mensuplarının da bölgeye gelmesi ayrı bir hareketlilik getirmektedir. Diğer taraftan özellikle büyük futbol takımlarının taraftarlarının maç ve antrenmanları takip etmeleri için
bölgeye gelerek (Buraimo ve Simmons, 2009; Gerrard, 2006; Kurtzman, 2005) konaklama tesislerine yönelik talep yarattıkları bir gerçektir. Hatta bazı yıldız futbolcuların fanatik
taraftarlarının münferit ya da grup tur organizasyonları ile futbol takımlarını takip ettikleri
de bilinmektedir (Neale ve Funk, 2006; Perryman, 2003). Futbol takımlarının hazırlık çalışmaları ve maçları birçok basın kuruluşu tarafından takip edilmekte ve maçlar televizyon
kuruluşlarınca yayınlanmaktadır (Szymanski, 2010). Bu yayınlarda takımların çalışmaları
sırasında hem bölgenin reklamı yapılmakta hem de konaklama tesislerinin tanıtımı yapılmaktadır. Bu maç yayınları nedeniyle futbol takımları belirli bir kazanç da elde etmektedir.
Diğer yandan sezon sonu işten ayrılma ya da çıkarılma durumunda olan işgörenlerin işlerine devam edebilmeleri futbol turizminin istihdama katkısı olarak değerlendirilebilir.
İklim koşullarının futbol takımlarının kamp yeri seçiminde önemli bir unsur olduğu,
yaz dönemi hazırlık çalışmalarında daha serin bölgelerin tercih edildiği görülmektedir.
Çok fazla rüzgar almayan, oksijen düzeyi yüksek ve güç kazanma amaçlı çalışmalara kolaylık sağlayabilecek yüksek rakımlı ve düşük nem oranına sahip yerler ideal kamp yeri
olarak değerlendirilmektedir (Olszak, 2012; Wangerin, 2006). Buna karşın kış döneminde yapılan kamp ve hazırlık çalışmalarında en önemli etken ılıman hava ve düşük nem
oranı (Feld, 1993) olarak öngörülürken özellikle aşırı yağmur ve rüzgar olumsuz etkenler olarak sayılmaktadır. Dolayısıyla yaz ve kış dönemi kamp ve hazırlık çalışmalarında
futbol takımlarının iklim koşullarında farklı değerlendirmeleri olmaktadır. Bu farklılık
turizm açısından olumlu bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır (Demir ve
Demir, 2004).

Bir bölgede futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışması yapabilmesi için yeterli
sayı ve nitelikte konaklama tesislerinin de bulunması gerekir. Tesisler sporcuların konaklama ve sosyal aktivitelerine olanak sağlayacak şekilde gerekli donanıma sahip olmalıdır
(Costa, Tsitskari, Tzetzis ve Goudas, 2004). Futbol takımlarının kamp yaptığı oteller ile
ilgili genel sıkıntı, birden fazla takımın aynı tesiste konaklamasından kaynaklanan ve
özellikle büyük takımların mümkün olduğunca başka takımlarla birlikte aynı tesiste olmak istememesidir (Demir ve Demir, 2004). Bu durum konaklama tesislerinin bazı istekleri karşılayamamasına neden olabilmektedir. Diğer yandan antrenman dışı zamanlarda
spor aletleri ile yapılacak olan çalışmalarda yeterli araç gereç ve malzemenin olmaması
önemli bir sorun olarak değerlendirilmektedir.
Futbol takımlarının kamp ve hazırlık yeri seçiminde yalnızca iklim koşulları ile konaklama tesislerinin varlığı ve uygunluğu tek başına yeterli olmamaktadır. Özellikle antrenman yapabilecek uygun zemin ve çim kalitesine sahip futbol sahalarının olması kadar, rehabilitasyon ve kondisyon amaçlı birimlerin de olması oldukça önemlidir (Stevens
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ve Wootton, 1997). Saha ışıklandırmasının yeterli olması, antrenman alanlarının konaklama tesisine çok uzak olmaması, sahalarla seyircilerin arasında tel örgülerin bulunması
futbolcu sağlığı ve güvenliği açısından gerekli koşullardır. Bununla birlikte konaklama
tesislerince antrenman sahalarında yeterli güvenlik ekibinin bulundurulması bir başka zorunluluktur. Diğer yandan kamp döneminde futbol takımları açısından maç organizasyonlarının varlığı da önemsenmektedir. Takımların bir yandan hazırlık maçları ile eksiklerini
görmeleri amaçlanırken diğer yandan bu turnuvalardan önemli gelir elde edilmesi de söz
konusudur (Humphreys ve Prokopowicz, 2007; Vrooman, 2007). Özellikle büyük futbol
takımlarının yüksek miktarda katılım payı almaları, turnuvaların ekonomik boyutunu da
ortaya koymaktadır.   
Çalışmanın amacı, alternatif turizm çeşidi yaklaşımıyla, futbol takımlarının kamp yeri
seçimini etkileyen faktörleri belirlemek ve bu faaliyetleri turizm ile ilişkilendirerek değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu nedenle öncelikle çalışmaya ilişkin aşağıda yer alan
dört adet hipotez oluşturulmuştur;
H1: Futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “kamp yerinin iklimi ve konumu” etkilidir.
H2: Futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “kamp yerindeki spor tesisi olanakları”
etkilidir.
H3: Futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “kamp yerindeki konaklama tesisi ve
olanakları” etkilidir.
H4: Futbol takımlarının kamp yeri seçiminde “kamp yerinde yapılacak organizasyon
ve elde edilecek gelir” etkilidir.
Futbol takımlarının büyük çoğunluğu maç organizasyon şirketleri, ev sahibi takım
daveti, uluslararası organizasyon kapsamında ilgili Futbol Federasyonunun misafir ya
da havayolu ulaştırma şirketleri (Örneğin Türk Havayollarının Barcelona, Manchaster
United futbol takımlarına sponsorluğu gibi), spor malzemeleri üretici firmalarının sponsorluğu ile kamp yerlerine gittikleri için ulaştırmanın tüm futbol takımlarının kamp yeri
seçiminde etkin rol oynamaması nedeniyle hipotez oluşturulmamıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma modeli
Araştırmada Demir ve Demir (2004)’in çalışmaları ile profesyonel futbol takımlarının
kamp yeri seçiminden sorumlu ekibinde yer alan 7 kişiyle yapılan mülakat sonucu elde
edilen bilgilerin harmanlanarak oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Ölçek beş faktör grubu
içinde yer alan 22 adet Likert türü soru ifadelerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte 2
adet bağımlı değişken sorusu yer almaktadır. Bağımsız ve bağımlı değişkenlerin tamamı
Likert türü 5’li aralıkta (1=en zayıftan ….5=en güçlüye katılım düzeyi) düzenlenmiştir.
2.2. Araştırmanın evren ve örneklemi
Araştırma Isparta, Bolu, Kızılcahamam, Fethiye, Bodrum ve Marmaris’te 2011 ve
2012 yıllarında kamp ve hazırlık çalışması yapan profesyonel futbol takımları üzerinde
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gerçekleştirilmiştir. Antalya Bölgesinde daha önce konuyla ilgili başka bir çalışma yapıldığı için kapsam dışında tutulmuştur. Bu dönemde Fethiye, Bodrum ve Marmaris’te
kaç adet futbol takımının kamp yaptığı kesin olarak bilinmemekle birlikte Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)’ne ait ve konaklama tesislerinin bünyesinde bulunan
antrenman sahalarını kullanma programına göre 82 adet futbol takımı listesine ulaşılmıştır. Evrenin belirsizliği nedeniyle listede yer alan takımların tümüyle iletişime geçilmiş,
ancak 22 takımın yöneticilerinden bir kısmı kamp yerini organizatörlerin belirlediği, bir
kısmının da cevap vermemesi üzerine 60 adet futbol takımı kamp yeri sorumlusu/yöneticisi ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasını Isparta, Bolu ve
Kızılcahamam’da kamp ve hazırlık çalışması yapan futbol takımları oluşturmaktadır.
Bazı takımların günübirlik maç organizasyonları için gelmeleri nedeniyle bu bölgelerdeki
takım sayısı da kesin olarak bilinmemektedir. Konaklama tesislerinden elde edilen bilgilere göre, birinci aşamada yer almayan 53 futbol kulübünden 41’ine ulaşılmış ve toplam
örneklem sayısı 101 olmuştur.
2.3. Veri toplama aracı

Veri toplama işlemi, öncelikle 7 adet futbol takımının kamp sorumlusu ile mülakat
yapılarak gerçekleştirilmiş ve buradan elde edilen bilgilerle çalışmanın amacına uygun
olarak hazırlanan yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Veri toplamada yetkililerle
önce telefonla iletişim kurulmuş ve anket formu yetkililerin e-posta adreslerine gönderilerek doldurmaları ve e-posta ile geri dönüşleri sağlanmıştır. Veri toplamada futbol takımlarının kurumsal özelliklerine yer verilmemiş olup yalnızca ülkesi ve mücadele ettiği
lig statüsü değerlendirilmiştir. Anket formunda kamp yeri seçim kriterlerini içeren soru
ifadeleri Likert türü 5’li aralıkta belirlenmiş, ülke ve lig statüsü ile genel değerlendirmelere ilişkin düşünceleri belirlemek üzere yer alan sorular açık uçlu olarak öngörülmüştür.
2.4. Veri analizi ve çözümlenmesi

Çalışmada ulaşılan verilerin analizi ve çözümlenmesinde PASW 18.0 istatistik paket
programı kullanılmıştır. Çalışmanın genel güvenirlik ve geçerlik analizinin ardından parça güvenirliği de test edilmiştir. Sonraki aşamada çalışmanın belirlenen amacına uygun
olarak sırasıyla faktör analizi, t testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır.
3. Bulgular

Toplam 101 adet profesyonel futbol takımı kamp sorumlu/yöneticisinden elde edilen
verilerin analiz edilmesiyle ulaşılan bulgular aşağıda yer almaktadır. Araştırma kapsamında kamp yapan futbol takımlarının %51,49 (101*51,49=52 adet)’unun yabancı ülkelerden (Almanya, Rusya, Hollanda, İran, Kuzey Kore, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Avusturya, Romanya, Belçika, Azerbaycan) ve %48,51 (101*48,51=49 adet)’inin ise
Türkiye liglerinde yer aldığı görülmektedir. Yabancı futbol takımlarının tamamı ülkelerinin en üst düzey liglerinde yer alırken, Türkiye’deki futbol takımları Süper Lig, Birinci
Lig ve İkinci Lig takımlarından oluşmaktadır. Isparta, Bolu ve Kızılcahamam’da kamp ve
hazırlık çalışması yapan futbol takımlarının tamamı Türkiye Liglerinde yer almaktadır.
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Tablo 3.1. Faktör Analizi Sonuçları

FY ÖZD
İklim ve Konum
11.02
Sıcaklık
0.949
Nem
0.911
Yağış
0.850
Rakım
0.834
Rüzgar
0.767
Spor Tesisi
9.81
Nizami futbol sahası
0.967
Koşu parkuru
0.907
Çim kalitesi
0.889
Antrenman araçları
0.842
Saha güvenliği
0.723
Konaklama Tesisi ve Olanaklar
7.22
Otel
0.957
Yiyecek-içecek
0.952
Kondisyon merkezi
0.847
Transfer (otel-saha arası)
0.794
Otel güvenliği
0.733
Maç Organizasyonu ve Turnuvalar
6.18
Turnuva
0.826
Bahis listesinde yer alma
0.805
Sponsor desteği
0.801
Maç yayını
0.798
Kamp Yeri Seçimi
4.24
Fiziksel güçlenme
0.944
Mental yenilenme
0.921
Ekonomik değer
0.903
KMO=0.817, Bartlett’s Test of Sphericity=2991.56;
Varyans=% 70.02
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TFY
23.64

Ort.
4.41

P
0.001

α
0.91

16.06

4.23

0.003

0.88

12.25

4.10

0.001

0.86

9.61

4.02

0.007

0.83

8.46

4.01

0.004

0.87

df=231; Sig.=0.000; Açıklanan

İkinci aşamada Likert türü sorulardan oluşan değişkenlerden elde edilen bulguları
değerlendirmek için çıkarımsal istatistik bazında verilere öncelikle güvenirlik testi uygulanmıştır. Test sonucunda verilerin genel güvenirlik oranı (Cronbach alpha) 0.87 olarak
saptanmıştır. Bu sonuç kabul edilebilir sınırlar içinde (Sekaran, 2000) ve ölçek yüksek
derecede güvenirliğe sahip (Özdamar, 1999:522) olarak diğer analizlere geçilebileceğini
göstermektedir (Nunnally, 1978). Çalışmada yakınsak ve ayırt edici geçerlik analizinin de
yapılmasıyla birlikte faktör analizinde oluşan yapı, kullanılan ölçekle örtüşmektedir.
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Analiz sonuçları itibariyle 5 grupta yer alan değişkenlere ilişkin faktör yükleri, özdeğer, açıklanan varyans (değişkenlerin genel yapısı açıklama) oranı ve faktör güvenirlik
düzeyine ilişkin bulgularda tablo1’de yer almaktadır. Daha sonraki aşamada verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri 0.817;
Barlett Testi sonucu 2991.56 değeri ve p<0.001 düzeyinde gerçekleşmiştir. Verilere uygulanan Temel Bileşenler Analizinde, Varimax döndürme seçeneği kullanılmış ve özdeğerleri (Eigenvalue) 1’in üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmıştır. Faktör analizinde
çalışmanın daha belirgin bir şekilde ortaya konulmasına da dikkat edilmiştir. Bu nedenle
faktör yükleme oranları %40’dan az olan değişkenler, konunun daha belirgin ortaya konması amacıyla değerlendirme dışında tutulmuşlardır. Bununla birlikte, faktör analizinde
oluşan gruplarda faktör yükü %40’ın altında bulunan ifade olmamıştır. Bu veriler ışığında
22 değişkenin beş faktör altında, toplam farkı (varyansı) %70,02 düzeyinde açıkladığı
saptanmıştır. Elde edilen bu oran yüksek geçerliliğe sahip ve kabul edilebilir bir değer
olarak görülmektedir.

Birinci faktör “iklim ve konum” olarak belirlenmiş ve beş değişken ile temsil edilmektedir. Faktör analiz değerleri tablo 1’de görülmekte olup, sıcaklık, nem, yağış, rakım,
rüzgar değişkenlerinin futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışmaları için belirleyici oldukları anlaşılmaktadır. İkinci faktör olarak belirlenen “spor tesisi”nin önemli olduğu ve
nizami futbol sahası, koşu parkuru, çim kalitesi, antrenman araçları ve saha güvenliği gibi
değişkenlerle açıklanmaktadır. “Konaklama tesisi ve olanaklar” olarak belirlenen üçüncü
faktör; otel, yiyecek-içecek çeşitliliği ve kalitesi, kondisyon merkezi, transfer (otel-saha
arası) ve otel güvenliği değişkenlerini içermektedir. Özellikle konaklama tesislerinin futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışmaları için gerekli donanıma sahip olması ve hizmet sunması açısından değişkenlerin bu faktör grubu içinde yer alması anlamlıdır. “Maç
organizasyonu ve turnuvalar” dördüncü faktör olarak belirlenmiştir. Turnuva ve hazırlık
maçları, takımların bahis listesinde yer alması, sponsor desteği ve maç yayınının olması futbol takımları için anlamlı değişkenler olarak “Maç organizasyonu ve turnuvalar”
faktörü içinde yer almıştır. Beşinci faktör “Kamp yeri seçimi” olarak fiziksel güçlenme,
mental yenilenme ve ekonomik değer değişkenlerinden oluşmaktadır. Bu faktörü oluşturan değişkenler kamp yeri seçimi kararlarının oluşmasını belirleyen değişkenlerdir.
Tablo 3.2. Korelasyon Analizi Sonuçları
Faktörler
DS
Ort
SS
1- İklim ve Konum
5
4.41
0.76
2- Spor Tesisi
5
4.23
0.79
3- Konaklama Tesisi
5
4.10
0.84
ve Olanaklar
4- Maç Organizas4
4.02
0.88
yonu ve Turnuvalar
3
4.01
0.89
5-Kamp Yeri Seçimi
Pearson Korelasyon, * p<0.05 (çift yönlü);
Sayısı; SS= Standart Sapma

1
0.91
0.39**

2

3

0.88

0.24*

0.19

0.86

0.32*

0.26*

0.21

4

5

0.83

0.74** 0.71** 0.69** 0.53** 0.87
**p<0.01 (çift yönlü); DS=Değişken
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Kamp yeri seçiminin (bağımlı değişken) bağımsız değişkenler ile arasındaki ilişkileri
belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır (Tablo 2). Futbol takımlarının kamp
yerinin iklim ve konumu (r=0.74; p<0.01), spor tesisi olanakları (r=0.71; p<0.01), konaklama tesisi ve olanaklar (r=0.69; p<0.01) ve organizasyon ve gelir (r=0.53; p<0.01)
faktörlerinin “kamp yeri ve seçimi” ile pozitif, doğrusal yönde, anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Uygun iklim koşulları ve konum, futbol takımlarının hazırlık çalışmalarının düzenli yapılması ve sporcu sağlığı açısından oldukça önemlidir. Sıcaklık,
nem, yağış, rüzgar ve diğer meteorolojik koşullar futbol takımlarının antrenman ve maç
programlarını etkileyebilmektedir. Spor tesislerinin zemin özelliği, ölçüsü, donanımı ve
diğer olanaklarının da futbol takımlarının aradıkları faktörler olduğu bir gerçektir. Rahat
ve güvenli bir kamp ve hazırlık çalışmasının yapılabilmesi için konaklama tesislerinin yeterli kapasite ve olanaklara sahip olması gerekmektedir. Diğer yandan kamp programları
aynı zamanda futbol kulüplerinin ekonomik kazanç da sağlayabileceği organizasyonları
da içerebilmelidir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde bağımsız değişkenlerin kamp yeri
seçimi ile pozitif ve önemli düzeyde bir ilişkisi olması anlamlıdır.  
Tablo 3.3. Bağımsız Örneklem T-Testi Analiz Sonuçları
DEĞİŞKENLER

GRUPLAR

Türk FT
Yabancı FT
Türk FT
2- Spor Tesisi
Yabancı FT
3- Konaklama Tesisi ve Türk FT
Olanaklar
Yabancı FT
Türk FT
4- Maç Organizasyonu
ve Turnuvalar
Yabancı FT
Türk FT
5-Kamp Yeri Seçimi
Yabancı FT
FT: Futbol Takımları, SS: Standart Sapma
1- İklim ve Konum

n

X

SS

49
52
49
52
49
52
49
52
49
52

4.45
4.38
4.27
4.20
4.07
4.10
3.97
4.06
4.04
3.99

0.77
0.74
0.79
0.81
0.86
0.83
0.92
0.89
0.91
0.93

t

p

1.04

0.161

0.56

0.431

1.12

0.223

0.53

0.575

0.77

0.347

Türk ve yabancı futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışması için yer seçiminde farklılık olup olmadığı da belirlenmek istenmiştir. Verilerin normal dağılım özelliği
göstermesi, homojen olması ve örneklem büyüklüğünün 20’den fazla olması nedeniyle Mann-Whitney U Testi yerine Bağımsız Örneklem T-Testi kullanılarak katılımcıların
kamp yeri seçimi konusundaki değerlendirmelerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Tablo
3’de görüldüğü gibi Türk ve yabancı futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışması için
yer seçiminde anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Tablo 3.4. Regresyon Analiz Sonuçları
β
t
Sig t
SABİT
10.102
0.001
1- İklim ve Konum
0.147
4.029**
0.001
2- Spor Tesisi
0.139
5.623**
0.003
3- Konaklama Tesisi ve Olanaklar
0.156
3.008**
0.001
4- Maç Organizasyonu ve Turnuvalar
0.169
2.341**
0.007
**p<0.01; *p<0.05; F=79.11; R=0.53; R²=0.37; Düzeltilmiş R²=0.35
Futbol takımlarının kamp yeri seçiminde bağımsız değişkenlerin etkisini belirlemek
amacıyla regresyon analizi yapılmış ve istatistiksel sonuçlar tablo 4’de sunulmuştur.
Kamp yeri iklim ve konumunun oldukça önemli olduğu ve futbol takımlarının hazırlık
çalışmalarını etkilediği görülmektedir (t=4.029 ve p<0.01). Diğer bir ifadeyle, gerek hazırlık programlarının düzenli olarak yürütülmesi gerekse sporcu sağlığı açısından hava
sıcaklığı, nem oranı, yağış ve rüzgar durumu ile oksijen oranı kamp yeri seçilirken futbol
takımlarının idari ve teknik yetkililerince dikkate alınmaktadır. Bir kamp yeri seçiminde
yalnızca iklim faktörü tek başına etkili değildir. Bununla birlikte bazı faktörlerinde etkin
rol oynadığı görülmektedir. Regresyon analizi sonuçları spor tesislerine ilişkin olanakların
da futbol takımlarının kamp yeri seçiminde etkili olduğunu ortaya koymaktadır (t=5.623
ve p<0.01). Aynı şekilde konaklama tesisi ve olanaklarının da kamp yeri seçimini belirleyen ölçütler arasında olduğu, bu faktörün özellikle ilk iki faktörü destekleyen güçlü
bir yapıda olduğu anlaşılmaktadır (t=3.008 ve p<0.01). Çünkü sporcuların antrenman
çalışmaları kadar fiziksel dinlenme ve sosyal gereksinimlerinin de karşılanması oldukça
önemlidir. Birçok futbol takımı kamp yerini seçerken ilk üç faktörü dikkate aldığı bu
çalışmaların maliyetini karşılayacak ve hatta gelir elde edebilecek organizasyonlarında
olmasını beklemektedir. Özellikle bahis şirketlerinin son dönemlerde hazırlık maçı ve
turnuvaları düzenlemesi futbol kulüpleri için önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Analiz sonuçları da bunu desteklemektedir. Maç organizasyonu ve turnuvalar faktörünün futbol takımlarının kamp ve hazırlık yeri seçimini etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır
(t=2.341 ve p<0.01). Çalışmada oluşturulan hipotezlerin yapılan analizler sonucu tümünün desteklendiği görülmektedir.
4. Sonuç

Çalışmada ulaşılan sonuçların iki açıdan ele alınarak değerlendirilmesi gerekir. Birincisi futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışmaları için yer seçimini belirleyen faktörler,
ikincisi ise seçilen kamp yerlerinin turizm ile ilişkisidir. Yapılan analizler sonucunda istatistiksel olarak önemli bulgulara ulaşıldığı ortaya çıkmıştır. Her bir analiz sonuçlarının
kabul edilebilir değerler içermesi, araştırmanın yapısal modelinin tüm çalışmayı ifade
edebilecek özellikte olduğunu göstermektedir.

Futbol takımları için en uygun kamp ve hazırlık çalışması yerini etkileyen faktörlerin
doğal iklim koşulları ve spor tesisi ve altyapı faktörleri olduğu kadar bunları destekleye-
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cek iki önemli unsur olarak hizmet kalitesi ve sayısal olarak konaklama tesisleri ile maç
organizasyonlarına yönelik faaliyetlerdir. İklim koşulları öngörülen bir programın düzenli olarak yapılmasında etkili olabilmektedir. Aşırı sıcak ya da soğuk bir havanın sporcu
sağlığını olumsuz etkilemesi onların hastalanma ve sakatlanmalarına neden olabilmektedir. Aynı şekilde nem oranı yüksek, oksijen düzeyi normal değerlerin dışında ve sürekli
yağış alan bir bölgenin hem çalışmaları aksatması hem de sporcu sağlığını tehdit etmesi
istenmeyen bir durumdur. Ulaşılan istatistiksel değerler bu düşünceyi desteklemektedir.
Bununla birlikte kamp yerinin uygun zemin, ışıklandırma sistemi, drenaj sistemi, teknik
antrenman araçları, çalışma güvenliği, destek hizmetleri gibi gereksinimleri karşılayacak
spor tesislerine sahip olmasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla futbol takımlarının sağlıklı ve düzenli bir kamp ve hazırlık çalışması yapabilmesi için temel koşullardan ikisinin iklim koşulları ile spor tesisleri olduğu sonucu açıkça fark edilmektedir.

Futbol takımları için yalnızca iklim koşulları ve spor tesisleri kamp yerinin tek belirleyicisi olmadığı, bunları destekleyecek diğer tesis ve faaliyetlerinde bulunması gerektiği
analiz sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Futbol takımlarının kamp ve hazırlık çalışması
yer seçiminde etkili olan temel faktörleri destekleyici diğer iki faktörün konaklama tesisleri ve olanaklar ile maç organizasyonu ve turnuvalar olduğu belirlenmiştir. Futbolcuların
fizik, kondisyon ve moral açısından sosyal olanakların önemli bir etkisi vardır. Yoğun ve
ağır çalışmaların ardından dinlenme, sosyal ortam, yeme-içme, eğlenme, sauna ve hamam,
oyun gibi olanakları bünyesinde bulunduran konaklama tesislerinin ideal kamp yerinin en
önemli destek faktörlerinden birisi olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte ulusal
ya da uluslararası özellikteki turnuvalar futbol kulüplerinin kamp maliyetlerini ve hatta
önemli ölçüde gelir sağlamalarına katkısı nedeniyle bir diğer destekleyici faktör olarak
ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle futbol takımlarının kamp yeri seçimi ve programının
hazırlanmasında turnuva ve özel maçlar oldukça önemli bir etkendir. Hem doğrudan bir
gelir sağlanırken hem de kamp maliyetleri karşılanmaktadır. Ayrıca takımların ürün satış,
reklam ve maç yayın gelirleri, gişe gelirleri de bu organizasyonları önemli kılmaktadır.

Araştırmanın sonuçları futbol ve turizm ilişkisi açısından değerlendirildiğinde, hem
futbol sektörü hem de turizm sektörü açısından önemli sonuçlar doğurduğu açıktır. Futbol
ve turizm bir bakıma aynı kaynakları kullanarak önemli çıktılar sağlamaktadır. Her ikisi
de sosyal yaşamın önemli aktörleri olduğu kadar ekonomik etkisi nedeniyle sonuçları
daha etkin olabilmektedir. Futbol takımlarının kamp çalışmaları yaptıkları yerler dikkate alındığında öncelikle turizmin yoğun olarak görüldüğü bölgeler olduğu bir gerçektir.
Futbol takımlarının uzun süreli kamp dönemlerinin turizmin düşük sezon ya da sezon dışı
tabir edilen zamana rastlaması futbolun turizm tesislerinin daha uzun süreli hizmet vermesi ve atıl durumdan kurtulmasına önemli katkısı olduğu ortadadır. Futbol takımlarının
sezon başı kamp döneminin Temmuz-Eylül aylarında olması ve bu dönemde Türkiye’de
daha çok kış turizmine hizmet veren bölgelerde yoğunlaşması futbol-turizm ilişkisini
ortaya koymaktadır. Aynı şekilde sezon arası futbol kamp döneminin Avrupa Ülkeleri
için Aralık-Mart aylarında olması ve bu dönemde Türkiye’de daha çok yaz turizmine
hizmet veren Antalya, Muğla, Kuşadası, Çeşme ve Mersin gibi bölgelerde yoğunlaşması
da futbol-turizm ilişkisini desteklemektedir. Bu bölgeler öncelikle iklim açısından uygun
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olduğu için konaklama tesisleri önemli çekicilik yaratan faktör olmuştur. Spor tesislerinin
yapımı ise konaklama tesislerinden sonra oluşmuştur.

Futbol turizmi kapsamında belirli bölgelerin tercih etmesi nedeniyle kamp yapan
takımların sayısındaki artışlar, projelerinde futbol sahası bulunmayan konaklama işletmelerine saha yapmaya, yeni yapılan otelleri de projelerine futbol sahası dahil etmeye
yöneltmiştir. Hatta bazı yerel yönetimler ve kurumlar bölgelerinde futbol sahası yapımı
için gerekli kaynakları sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar içine girmişlerdir. Futbol
turizmi gelir seviyesi en üst gruptan oluşan ve harcama düzeyleri yüksek olan insanların
katıldığı bir turizm çeşidi olduğu için getirisi de diğer turizm ürünlerine göre oldukça
yüksektir. Kişi başı harcamaların normal konaklama ve takım harcamalarının dışında kişi
başı günlük 100-150 $ arasında olduğu ifade edilmektedir. Bu harcamalara takım ve diğer
harcamalarda eklendiğinde önemli boyutlara ulaşmaktadır. Diğer yandan futbol takımlarının hazırlık çalışmaları ve maçları birçok basın kuruluşu tarafından takip edilmekte ve
maçlar televizyon kanallarından yayınlanmaktadır. Bu yayınlarda takımların çalışmaları
sırasında hem bölgenin tanıtımı yapılmakta hem de konaklama tesislerinin reklamı yapılmaktadır. Bu maç yayınları nedeniyle futbol kulüpleri belirli bir kazanç elde etmektedir.
• Futbol turizminin gerek ülkesel gerekse bölgesel boyutta sosyo-ekonomik ve soyokültürel açıdan önemli etkileri olacaktır. Turizmin mekana ve zamana yayılması
bakımından uygulanabilecek ürün çeşitlerinin başında “futbol turizmi” gelmektedir. Bunun için yapılması gereken bir takım çalışmalarla birlikte bazı öneriler getirmek de mümkündür;
• Öncelikle gerekli alt ve üst yapılar tamamlanarak gerekli özelliklere sahip bölgelerin futbol turizmi açısından canlandırılabilir.
• Futbol turizmi ile ilgili olarak turizm işletmeleri, futbol kulüpleri, yerel yönetimler,
eğitim kurumları ve konuyla ilgili diğer kesimler bilinçlendirilebilir.
• Devlet tarafından hazine arazileri futbol turizmine açılarak futbol ve antrenman sahaları ile spor tesislerinden oluşan ve hatta diğer spor dalları için çalışma alanlarını
da içine alacak spor kompleksleri yapılması teşvik edilebilir.
• Bölgedeki belediyeler, il özel idareleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve diğer
kurum ve kuruluşlar futbol ve antrenman sahaları yaparak futbol kulüplerine ve
konaklama tesislerinin kullanımına sunabilir.
• Futbol turizmine yönelik faaliyet gösteren konaklama tesislerine futbol arz kaynakları bakımından bazı standartlar getirilebilir.
• Bölgede düzenlenen futbol turnuvaları Türkiye Futbol Federasyonu’nun kontrolünde, daha organize ve uluslararası boyutlarda etki yapabilecek şekilde düzenlenebilir.
• Avrupa’da ekonomik alanda ve futbolda gelişmiş ülke takımlarına yönelik çalışmalara öncelik verilebilir.
• Avrupa’daki zengin ve büyük futbol kulüpleriyle şimdiden uzun vadeli sözleşmeler yapılabilir.

FUTBOL VE TURİZM: FUTBOL TAKIMLARININ KAMP YERİ SEÇİMİNİN
ALTERNATİF TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
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• Fiyat indirimine gidilmemelidir, böyle bir durumda hizmet kalitesindeki düşüşler
nedeniyle takımların başka bölge ya da ülkelere kayabileceği açıktır.
• Turizmin tanıtım ve reklamlarında futbol turizmine de yer verilebilir.

• Turnuvaların önceden programlanarak dünyanın önemli ve büyük futbol takımlarının katılımı sağlanmalı, uluslararası seyirci ve taraftarların turnuvaları izlemesiyle
turizm canlandırılabilir.

Çalışma yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ele alındığında, futbol ve turizmin pek
çok yönüyle ilişkili olduğu görülmektedir. Futbol turizmin sürdürülebilirliği açısından
önemli bir araç, turizm ise futbolun gelişmesinde bir destek faktörü olarak birbirlerine önemli katkılar yaratabilmektedir. Bu nedenle futbol ve turizm ilişkisini konu alan
çalışmaların daha geniş boyutlarda yapılması ilgili tüm kesime yararlı sonuçlar ortaya
koyabilecektir.
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ZEMZEM SUYU VE ÖZELLİKLERİ
Mehmet Mahfuz ATA (*)
Öz
Zemzemin çıkış serüveni Kitâb-ı Mukaddes’in yanı sıra İslâmî kaynaklarda da yer
almaktadır. Zemzemin bulunmasıyla Mekke şehri ihya olmuş ve bu mübarek su Allah’ın
apaçık nişan ve delillerinden sayılmıştır. Zemzemin ortaya çıkışı, kaynağı ve sürekli akması âdeta bir mûcize gibi kabul edilmiştir. Zemzem suyu ve faziletiyle ilgili birçok rivayet nakledilmiştir. Mübarek bir su olan zemzem, çok kaliteli ve kendine has özellikte yaratılmıştır. Yapılan tahlillere göre zemzem, en içilebilir ve sağlıklı sulardan biridir. İçinde
mikroorganizma ve bakteri bulunmayan sudur. Cibrîl-i Emîn vasıtasıyla en mukaddes
yerde Hz. İsmail’in susuzluğunun giderilmesi için çıkarılmış, İsrâ ve Miraç gecesinde Allah katında en değerli varlık olan Hz. Peygamber’in kalbi bu tertemiz su ile yıkanmıştır.1
Rabbânî bir ikram olan zemzemde gıda, şifa, hayır ve bereket vardır. Diğer sulardan ayrı
ve ayrıcalıklıdır. Onun bereketli ve nitelikli bir su olduğu konusunda İslâm’ın ilk günlerinden bu yana genel bir kabul vardır. Sahâbe ve Selef’ten gelen rivayetlerde âlimler,
zemzem suyunun en hayırlı ve faziletli su olduğuna dair görüş birliğine varmışlardır. Hz.
İsmail (a.s) suya en çok ihtiyaç duyduğu bir anda ona yapılan bir bağış ve ihsandır.
Anahtar Kelimeler: Zemzem, Zemzem Kuyusu, analiz (tahlil) fazilet, şifa
Zamzam Water and its Features
Abstract
The origin of Zamzam can be found in Islamic sources along with Old Testament. City
of Makka is blessed with Zamzam and thought to be Allah’s obvious sign. It is counted as
miracle which Zamzam comes out and runs. There are many traditions about its virtue
and value as it is highly appraised. Zamzam is very special water with its special features.
There are various researches on drinkability and healthy feature of Zamzam. There is no
harmful bacteria and microorganism in Zamzam water. It is rooted out by Cibril-i Amin
and brought to Ismail (AS.) and The Porpher Muhammad’s heart is washed away with
this purified water in the night of Mirac. There is blessing, cure, enrichment and khayr in
this special water. It is different than any other water. There is general acceptance for its
speciality and blessing amongst Muslim. Companions and early scholars narrated many
traditions about Zamzam and got common acceptance on it blessing and goodness. It is
blessing and gift for Ismail (AS.) who was in crunch thirsty.
Keywords: Zamzam, dwell of Zamzam, water analysis,blessing, cure.
*) Dr., İl Müftü Yardımcısı.
1) Dârekutnî, Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed, el-İlelü’l-vâride fî ehâdîsi’n-nebî (nşr. Mahfûzurrahman Zeynullah es-Selefî), Riyad: Dâru Tayyibe, 1405/1985, XIII, 316; Elbânî, söz konusu hadisin senedinin sahih olduğunu belirtmektedir ( bk. Elbânî, Nâsırüddin, el-İsrâ ve mi’râc, Amman
1421/2000, I, 26; a.mlf., Sahîhu’l-Câmii’s-sagîr ve ziyâdâtüh, Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1986,
I, 5).
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Giriş

Zemzem suyu ve kuyusunun tarihi İslâmiyet’ten yaklaşık 4000 yıl öncesine dayandığı
tahmin edilmektedir.2 Zemzem suyu ve kuyusu ile ilgili önemli olayların hemen hepsi
İslâm öncesine dayanır. Şimdi Hz. İsmail ve annesi Hâcer’in yurtlarından Mekke’ye hicretleri esnasında çölde zemzem suyunun arayış sahnesi ile zemzem suyunun nasıl ortaya
çıktığını belirtmeye çalışalım.
I. Zemzemin Tarihçesi

A. Mekke’ye hicret ve zemzemin bulunuşu

İslâmî kaynaklarda; Ken‘an’dan itibaren başlayan Hz. İsmail ve annesi Hâcer’in yurtlarından hicret etme bölümü, Tevrat’taki metnin geneline uygun bir varyantla anlatılır.3
Ancak Kur’an’da Ken‘an’dan direk Mekke’ye hicret edildiği belirtilerek4, Tevrat’ın aksine bir hicret rotası çizilir. Tevrat’ta Beer-şeba’da5 geçtiği anlatılan çölde su (zemzem
suyunun) arayış sahnesi; hadislerde, Mekke’de geçtiği anlatılarak, diyaloglar da dâhil
olmak üzere detaylı olarak nakledilir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Mekke’deki faaliyetleri hakkında bilgi verilmekle beraber oraya nasıl gittikleri bildirilmemektedir. Konuyla ilgili kaynaklarda
farklı rivayetler yer almaktadır. Bir rivayette, yüce Allah Hz. İbrahim’e hanımı Hâcer ile
oğlu İsmail’i Beytü’l-Harâm’ın bulunduğu yere götürmesini emreder. Başka bir rivayette,
Hz. İbrahim, Hâcer ile henüz emzirmekte olduğu İsmail’i Sâre’nin kötülüğünden korumak için Mekke’ye götürdüğü ifade edilmektedir. Hz. Ali’nin rivayetine göre ise bu olay
Hz. İbrahim’in Allah’tan Kâbe’nin inşası emrini alması üzerine gerçekleşmiştir.6
Biz de Hz. Ali’nin rivayet ettiği bu son görüşün daha isabetli olduğu kanaatindeyiz.
Çünkü Hz. İbrahim tevhid dinini tebliğ etmek ve Kâbe’yi inşa edip insanları Allah’ın
dinine davet etmek için böyle bir emri almış olması kuvvetle muhtemeldir.7

Ahd-i Atîk’e göre çocuğu olmayan Sâre, Hâcer’i ikinci eş olarak kocasına takdim
eder. Hâcer hamile kalınca Sâre’ye karşı tavrı değişir; Sâre de ona kötü davranır ve kaçmak zorunda bırakır. Schur yolu üzerinde bir su kaynağı (zemzem) başında Hâcer’i bulan
Rabb’in meleği hanımına geri dönmesini söyler.8
Hz. İbrâhim, Önce Filistin’e, daha sonra Lut gölü’nün batısına yerleşir. Oradan da
Sodo’ma gider. Bir süre sonra da Allah’tan aldığı emirle İsmâil’in annesi Hacer’le birlik2)
3)
4)
5)
6)

Köşk, Y. H. (1997). Zemzem suyu ve kuyusu (çev. İbrahim Ural - M. Ali Sarı). İstanbul: Fey Vakfı.
Tekvin, 20/14-15; Tekvin, 21/ 8-20; Mesela bk. Sa‘lebî. (1985). Arâisü’l-mecâlis. Beyrut. s. 81-82.
İbrahim 14/ 37.
Tekvin, 21/14-18.
Taberî , Muhammed b. Cerîr. (ts). Târîhu’l-rusül ve’l-mülûk (nşr. Muhammed Ebü’l-Fazl). I, 247316. Beyrut.; Süheylî. (1967). er-Ravzü’l-ünüf. II, 95 Mısır: Ümmü’l-kurâ.
7) Sarıkçıoğlu, E. (2011). Başlangıçtan günümüze dinler tarihi. Isparta: Fakülte Kitabevi, s. 57, 67.
8) Tekvin, 16/1-9. Muhammed Hamidullah, anılan bölgenin Mekke ve kaynağında zemzem suyu
olduğunu belirtir (bk. İslâm Peygamberi, I, 28).
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te Mekke’ye gider.9 Tevrat’a göre İsmâil ve annesinin Sinâ’nın göneyinde Paran (Faran)
Çölüne yerleştiklerini anlatır.10

Zemzemin bulunuşu Kitâb-ı Mukaddes’in yanı sıra İslâmî kaynaklarda da yer almaktadır. Rivayete göre Hz. İbrahim’in karısı Hâcer’le11 geçinemeyen Sâre, Hz. İbrahim’den
Hâcer’i ve çocuğunu evden uzaklaştırılmasını istemiştir. Bir süre tereddüt geçiren Hz.
İbrahim, rivayetlerin çoğuna göre Allah’tan aldığı emirle Hâcer’le memedeki oğlunu evden uzaklaştırmış ve onları Mekke’ye bugünkü Kâbe’nin bulunduğu yere götürmüştür.
Hz. İsmail’in götürüldükleri yerle bu sırada İsmail’in kaç yaşında olduğu gibi konularda
önemli farklılıklar vardır.12 O sırada tamamen ıssız ve ekin bitmeyen Mekke’nin vadisine
getirilen Hâcer Hz. İbrahim’e, “Bizi konuşup görüşecek bir kimsenin, yiyip içecek bir
şeyin bulunmadığı bu ıssız vadide bırakıp gidecek misin?” diye sormuş, Hz. İbrahim’de
bunu Allah’ın emriyle yaptığını söylemiştir. Hâcer de, “Öyleyse Allah bizi korur” 13 demiştir.
Hz. İbrahim’in Hâcer ve çocuğuna bırakmış olduğu kırbadaki su ve yiyeceğin tükenmesi üzerine İsmail’in susuzluktan ölmesinden korkan Hâcer telaşlanmış, su aramak için
Safâ ve Merve tepeleri arasında yedi defa gidip gelmiş, bu sırada oğlunun bulunduğu yerden zemzem suyunun çıktığını görmüş ve ondan içmiş, yavrusunu da emzirmiştir. Hâcer
bir taraftan taşıp kaybolmasın diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getirmiş, bir
taraftan da kırbasını doldurmaya çalışmıştır. Bu tabloyu anlatan Hz. Peygamber, “Allah
İsmail’in annesine (Hâcer’e) rahmet etsin! Şayet o, (suyun etrafını çevirmede) acele etmeseydi, zemzem akan bir pınar olurdu”14 demiştir.
Mekke şehri su kaynakları bakımından fakir olan yerleşim birimlerinin başında gelmektedir. Kâbe’nin yapılmasıyla birlikte su ihtiyacını karşılamak için kuyular açılmıştır.
Hz. İbrahim’in, eşi Hâcer ve oğlu İsmail’i Mekke’ye getirmesinden sonra bulunan Zemzem Kuyusu şehirdeki en önemli su kaynağı olma özelliğini günümüze kadar sürdürmüştür. Cürhümlüler’in15 Mekke’yi terk ederken kapattıkları Zemzem Kuyusu, zaman içinde
9) Sarıkçıoğlu, E. (2011). Başlangıçtan günümüze dinler tarihi, s. 57.
10) Tekvin ,XXI, 21
11) Buhârî’nin nüshalarında Acer diye kaydedilen kelime Hâcer olarak meşhur olmuştur (bk. Aynî, B.
(1392/1972). Umdetü’l-kârî, X, 16. Kahire.
12) bk. Harman, Ö. İbrahim. DİA, XXI, s. 270-271. Kur’ân’dan anlaşıldığı kadarıyla İsmail Mekke’ye
bırakıldığı zaman daha çok küçüktür. bk. es-Saffât 37/100-102. Ancak Ekrem Sarıkçıoğlu, Tevrat’ın
verdiği bilgiler ışığında İsmail’in delikanlı çağında, 18-20 yaşlarında olabileceğini belirtir. bk.
Başlangıçtan günümüze dinler tarihi, s. 57, 67.
13) Buhârî, Enbiyâ, 9; Kurtubî.(1384/1964). el-Câmi li-Ahkâmi’l-Kur’ân (nşr. Ahmed el-Berdûnî İbrahim el-İtfiş), Kahire: Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye, IX, 370.
14) Abdürrezzâk es-San‘ânî. (1971-75). el-Musannef (nşr. Habibullah el-A‘zamî), V, 105, Beyrut;
Buhârî, Enbiyâ, 9.
15) Anayurtları Yemen olan Cürhümlüler, Ad, Semud gibi asırlar önce meydana gelen bir âfet neticesi
tarih sahnesinden silinmişlerdir. bk, Önkal, A. Cürhüm DİA, VIII, s. 138.
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tamamen kaybolmuş, daha sonra Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib tarafından gördüğü bir rüya üzerine yeniden bulunup halkın hizmetine sunulmuştur.16

Mekke’nin, Hz. İbrahim ve ailesinin buraya gelmeden önceki tarihi hakkında fazla
bilgi yoktur. Hz. İbrahim’den önce Mekke’de veya civarında Amâlika ve Benî Cürhüm’e
mensup bazı insanlardan bahsedilmesinin burada yerleşik hayatın varlığına işaret ettiği
ileri sürülmektedir.17 Birçok rivayete göre Cürhümlüler, Mekke civarına zemzem suyunun bulunmasından sonra yerleşmişlerdir. Önceleri Hz. İsmail’in tebliğ ettiği dini benimseyen Cürhümlüler zamanla tevhid inancından sapmışlar ve Mekke’ye gelenlere işkence
yapmaya ve zarar vermeye başlamışlardır.

Cürhümlüler, Huzâa ve Kinâneoğulları tarafından yenilgiye uğratılınca Kâbe ve
Mekke’nin idaresi Huzâalılar’a geçmiştir. Mekke’de tevhid geleneği tamamen bozulup
putperestlik yaygınlaştırılmıştır.18 Allah’ın emir ve yasakları orada yaşanmaz olmuş,
zemzem suyu da o sıralarda kurumuştur. Yeri bile kaybolup bilinmez bir hale gelmiş ve
zemzemin yeri Abdülmuttalib zamanına kadar insanlardan gizli kalmıştır.19
B. Farklı dinlerde zemzemin ortaya çıkış serüveni

Ahd-i Atîk’te Hz. İbrahim’in hayatı anlatılırken yapılan tasvirlerle Kur’ân-ı Kerîm’de
verilen Hz. İbrahim’in ailesiyle birlikte Mekke’ye geldiğine dair bilgiler20 arasında benzerlik vardır. Yine Ahd-i Atîk’te Hz. İbrahim’in eşi Hâcer’den bahsedilirken anılan su
kaynağı da21 Muhammed Hamîdullah’a göre Mekke’deki Zemzem Kuyusu olmalıdır.22

Zemzemin bulunuşu Kitâb-ı Mukaddes ve Yahudi kaynakların yanı sıra hadis ve diğer İslâmî kaynaklarda da benzer anlatımlarla yer almaktadır; Tevrat’ta, İsmail ve annesi Hâcer’in suyu bulma olayı şöyle anlatılmaktadır: Hâcer’le geçinemeyen Sâre, Hz.
İbrahim’den Hâcer ve oğlunun kovulmasını ister ve, “Bu câriyeyi ve oğlunu dışarı at;
çünkü bu câriyenin oğlu benim oğlumla, İshak’la beraber mirasçı olmayacaktır” der. Hz.
İbrahim ise bunu doğru bulmaz; ancak Allah da aynı şeyi emredince ekmekle su tulumunu
Hâcer’in omuzuna yükler, çocuğu da yanına verip gönderir. Hâcer oğluyla birlikte Beerşeba çölüne gider. Su tükenince çocuğu bir çalı dibine atar; onun ölümünü görmemek için
de bir ok atımı mesafeye giderek ağlamaya başlar. Çocuğun sesini işiten Rabb’in meleği
Hâcer’e seslenerek korkmamasını söyler. Allah Hâcer’in gözünü açar ve bir su kuyusu
16) İbn Kesîr. (1386/1966). el-Bidâye ve’n-Nihâye., XIV, 128, Beyrut.;Bozkurt, N. , Küçükaşcı, M.S.
Mekke . DİA, XXVIII, s. 561.
17) İbn Sa‘d. (1410/1990). et-Tabakât (nşr. Abdülkadir Atâ), I, 41, Beyrut; Ezrakî. (1389/1979). Ahbâru
Mekke (nşr. Rüşdi Salih Melhas), I, 80-82, Beyrut: Dârü’l-Endelüs.
18) İbn Hişâm. (1987). es-Sîretü’n-Nebeviyye (nşr. Ömer Abdüsselâm et-Tedmürî), I, 143-144. Kahire;
Bozkurt, N., Küçükaşcı, M.S. Mekke , DİA, XXVIII, 556.
19) Süheylî, er-Ravzü’l-ünüf, II, 7.
20) İbrahim 14/37.
21) Tekvin, 16/14, 21/19.
22) Hamidullah, M. (1414/1993). İslâm peygamberi (çev. Salih Tuğ), I, 28, İstanbul: İrfan Yayınevi.
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görür. Tulumuna su doldurur ve çocuğa içirir. Daha sonra Paran (Faran) çölüne yerleşen
Hâcer oğlu büyüyünce okçu olur ve ona Mısırlı bir kadın alır.23
Tevrat’ta zikredilen Paran (Faran), İslâmî kaynaklarda Mekke’nin veya Mekke bölgesinde bulunan dağların ismi olarak geçmektedir.24 Zira Allah Teâlâ Kur’an’da, Hz.
İbrahim’in neslinden bir kısmını Beyt-i Harâm’ın yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdiği25, Kâbe’nin temellerinin ise Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yükseltildiği26
belirtilmektedir. Kur’an’da ifade edilen yerin Mekke vadisi, evin de Kâbe olduğuna göre,
Hz. İsmail ile annesinin yaşadığı yer olarak da Mekke bölgesi olabileceği kuvvetle muhtemeldir.

Tevrat’a göre Mısırlı bir câriye olan Hâcer’in27 Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçmemektedir. Hâcer ile emzikli İsmail’in susuz kalmaları ve suyun mûcizevî bir şekilde ortaya
çıkması olayı, Tevrat’ın yanı sıra diğer Yahudi kaynaklarında da yer alır. “Tulumdaki su
bitince annesi tarafından bir çalı dibine bırakılan İsmail susuzluktan dolayı ıstırap çeker
ve, ‘Babam İbrahim’in Allah’ı, senin bizim için takdir ettiğin başka ölüm şekilleri de var,
beni susuzluktan öldürme’ diye dua eder. Melekler Tanrı’ya başvurarak, ‘Bir gün senin
neslini susuzluktan kırıp geçirecek bir neslin atası için su kaynağı mı çıkaracaksın?’ derler. Buna rağmen Tanrı, İsmail’in duasını hemen kabul eder, orada bir su kaynağı ortaya
çıkar, onlar da kırbalarını doldururlar.”28 Zemzemin ortaya çıkışını bu şekilde belirttikten sonra şimdi de zemzemin tarifine geçebiliriz.
C. Zemzemin tarifi

Zemzem, Arapça bir kelime olup “alçak sesle konuşmak, yüksek olmayan ve belirsiz
gök gürültüsü, titreme” demektir. Ayrıca “ez-zemzemetü ve zemzeme”, “uzaktan anlaşılmayan vızıltı, belirsiz ses, uzaktan mırıldanmak, atların burunlarından çıkardığı ses, özel
isim (alem) ve insanlardan bir topluluk” anlamının yanı sıra “bereketli, bol, doyurucu ve
23) Tekvin, 21/9-21; ayrıca su kaynağının ortaya çıkışı için bk. Tekvin, 16/7-11.
24) “Faran” İbrânîce kelimenin Arapçalaşmış şekli olarak belirtilir. Yâkut el-Hamevî, Mu‘cemü’l-Büldân (nşr. Ferid Abdülaziz el-Cündî), IV, 225, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye; bk. Harman, Ö. F. ,
Faran, DİA, XII, s. 166. İsrâiloğulları’nın Sînâ çölünden göç ederek Paran çölünde konaklamışlar
(Sayılar, 10/11-12), Ken‘an diyarında (Mısır) ne olup bittiğini öğrenmeleri için her kabileden seçtiği
adamları Paran çölünde iken oraya göndermiş (Sayılar 13/3, 26), Tevrat’ta, “Rab Sînâ’dan geldi.
Seir’den (Filistin dağları) doğdu, Paran dağından parladı (Tesniye, 33/2) ifadesi İslâmî kaynaklarda
Hz. Muhammed’in geleceğinin müjdelenmesi olarak yorumlanmakta ve şu şekilde açıklanmaktadır:
Rabb’in Sîna’dan gelmesi Hz. Musa ile konuşması, Seir’den doğması, Hz. İsa’ya İncil’i indirmesi,
Paran dağından parlaması da Hz. Muhammed’e Kur’ân-ı Kerîm’i indirmesidir” (bk. Harman, Ö.F.,
Faran, DİA, XII, s. 166). Tevrat’ta İsmail’in annesi Hâcer ile birlikte Paran çölünde ikamet ettiğine
dair bilgi de (Tekvin, 21/21) Paran’ın Mekke’de bir dağ veya bölge olduğunu göstermektedir.
25) İbrahim 14/37.
26) el-Bakara 2/127.
27) Tekvin, 16/1.
28) D. Sidersky. (1933). Les origines des Legendes musulmanes dans le Coran et dans les vies des prophetes, Paris, s. 50-51.
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kaynağı zengin su” manasına gelmektedir. Diğer taraftan tatlı ile tuzlu arasında bulunduğu zaman da bu anlama geldiği belirtilir. Bu da Kâbe’nin yanında bulunan Zemzem Kuyusu olmalıdır.29 Zayıf bir görüşe göre ise Yunanca veya Kıptîce bir kelime olup “yavaş
yavaş ak ve dur”30 demektir.

ez-Zemzeme “çokluk, fazlalık ve toplanmak” demektir. Hâcer’in suyu toplayıp bir
araya getirdiği ve havuz haline getirmeye çalıştığı için “zemzem” denilmiştir.31 Bazı kaynaklarda “zemzem” isminin türevlerinin olmadığı ve özel isim olduğu,32 suyun çıkardığı
sese “zemzeme” denildiği, ayrıca Cibrîl’in (a.s) çıkardığı ses ile su içilirken genizden
çıkarılan sese “zemzeme” denildiği belirtilmiştir.33  
Zemzem suyu şifa, şubâe (doyurucu), nafia (faydalı), büşra (müjde), safiye (temiz),
mürviye (susuzluğu giderici), lâ tünzef (tükenmez) gibi birçok isimle adlandırılmıştır.34

29) bk. İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XII, 272. bk. İbrahim Mustafa, Ahmed Zeyyâd vd.,(1380/1960).
Mu’cemü’l-vasît, I, 400. Kahire: Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye.
30) Eyüp Sabri Paşa.(1302). Mir’ât-ı Mekke, Kostantiniye: Bahriye Matbaası, s. 2001; Ahterî-i Kebîr,  
“Zemzem” md.; “Zemzem”, İslâm Ansiklopedisi, XIII, 519.
31) Tüceybî, Kâsım b. Yusuf, Müstefâdü’r-Rihle ve’l-İğtirâf (nşr. Abdülhâfız Mansûr), [baskı yeri ve tarihi yok], ed-Dârü’l-Arabiyye, s. 302-303. Muhammed Abdülaziz Ahmed-Mecdî es-Seyyid İbrahim,
Mu’cizâtü’-şifâ bi mai zemzem,Mektebetü’l-Kurrâ, Kahire, s. 13.
32) İbnü’l-Esîr, en-Nihâye fî Garîbi’l-Hadîs ve’l-Eser (nşr. Tâhir Ahmed ez-Zâvî - Mahmud Muhammed et-Tanâhî), el-Mektebetü’l-İslâmiyye, II, 313; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, “Zemzem”, XXIV,
8.
33) İbrahim Mustafa, Ahmed Zeyyâd vd., Mu’cemü’l-Vasît, I, 400.
34) En meşhur adı “zemzem” olup “dur dur” demektir. “Mu’zibe” (tatlı, güzel ve temiz su), “meymûne”
(bereketli, hayırlı), “bereketün ve mübâreketün” (artmak, çok hayırlı ve bereketli), “berre” (suyu bol
ve çokça faydası olan), “meknûne, tüktem ve mektûme” (gizlenen ve gizlenmiş), “hâfiretü Abdülmuttalib” (Abdülmuttalib çukuru, kuyusu), “hezmetü Cibrîl, hemzetü Cibrîl, rakdetü Cibrîl, vat’atü Cibrîl” (Cibrîl’in topuğu, Cibrîl’in dokunması, vurması, topuğuyla işaretlemesi veya kanadıyla eşmesi ),
“taamü tu’m” (içeni yemek gibi doyuran, gıda alan), “tayyibe, tibe” (iyi, lezzetli, temiz), “şarabü’lebrâr” (iyi ve halis kulların içeceği, hayır ve salah ehli insanların zemzemi içmek için yarışmaları ve
onu çok arzu etmeleri), “bedda” (azar azar akan) (bk. İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, I, 117; II, 169; Hamevî.
(1990). Mu’cemü’l-büldân (nşr. Ferid Abdülaziz el-Cündî), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, I, 525;
II, 44; III, 73; Şuhûd, Ali b. Nâyif, el-Mufassal fî şerhi âyeti lâ ikrâhe fi’d-dîn, II, 120), “sikâyetü’lhâc” (hacıların içeceği su), “madnûne” (sakınılan, cimrilik yapılan, herkese nasip olmayan, pahalı,
paha biçilmez), “Haremiyye” (Harem’e ait, Harem-i şerif’te olması veya Allah katında çok değerli
olması), “sâbık” (öne geçen, önde olan, fazilet bakımından diğer sulara göre önceliği olan), “sukyaallahi İsmail” (Allah’ın Hz. İsmail’e sunduğu su), “seyyide” (bütün suların efendisi, en değerlisi),
“şabaatü’l-iyâl” (açları doyuran, susuzluğu gideren), “şifâü sukmin” (birçok hastalığa şifa olan), “zahire” (ortaya çıkan, faydası açık ve görünür olan), “zabye” (suyu veya hayırları toplayan kuyu), “salime, afiye” (selâmet, afiyet), “isme, asime” (ismet, açlıktan koruyan), “avne, gıyâs” (yardım, destek,
imdat, zemzem, Hâcer ve oğlu İsmail’e yardım ve imdat için gelmiş), “kâfiye” (ihtiyaçlara kâfi gelen,
yeten), “me’seretü’l-Abbas” (sikâye hakkının Hz. Abbas’a verilmesi), “mücliyetü’l-bi’r” (kuyunun
apaçıklığı, keşfi), “mücliyetü’l- basar” (zemzeme bakıldığında göze cila ve ışık veren), “muğziye”
(cismi ve bedeni ayakta tutan gıdaları ihtiva eden, besleyici), “mifdah”, (feda etmek, kurban etmek,
karşılığında fidye verilen kıymetli ve değerli şey), “mu’nise” (iyi huylu, iyi geçinen, ünsiyet edilen,
kendisinden kaçılmayan, ülfet edip sevilen). (Konuyla ilgili ayrıntılı için bk. İbn Hişâm, es-Sîretü’nNebeviyye I, 96. İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “zmm” md., XXII, 274-275; İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, II,
313; III, 104; Nüveyrî, Şehâbeddin Ahmed b. Abdülvehhâb, Nihâyetü’l-ereb fî fünûni’l-edeb, Kahire:
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Bu adlandırmanın bazısı Câhiliye döneminden gelme, çoğu ise rivayetlerdeki nitelemelerden alınmadır. Ayrıca isimlendirme, zemzem suyu ve kuyusunun farklı vasıf, özellik,
fazilet ve diğer durumlar göz önünde bulundurularak da yapılmıştır.
D. Zemzem kuyusu

Zemzem Kuyusu’nun tarihi İslâmiyet’ten yaklaşık 4000 yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Zemzem ve kuyusu ile ilgili önemli olayların hemen hepsi İslâm öncesine dayanır.

Zemzem Kuyusu’ndaki su, aslında değişik yön ve çatlaklardan gelen farklı kalitedeki
suların karışımından ibarettir. Zemzem Kuyusu’na en yakın dört kuyunun kalitelerinin
zemzem suyu kalitesinden farklı olması ve hiçbirinin zemzem kadar mineral oranı, kaliteli ve dengeli olmaması, zemzemin değişik kaynaklardan gelen suların bir karışımı olduğu
görüşünü desteklemektedir.35

Zemzem Kuyusu Kâbe’ye yakın bir yerde bulunmaktadır. Makâm-ı İbrahim’den
Kâbe’ye bakarken sol tarafa düşer. Bazı kaynaklarda Zemzem Kuyusu’nun yeri ve boyutu
şu şekilde tanımlanmaktadır: Zemzem Kuyusu, Kâbe’nin 20 m. kadar doğusunda, Benî
Şeybe Kapısı’nın hemen yanında, içeri girerken solda ve Hacerülesved’in tam karşısındadır. Günümüzde tavaf alanının altında kalmaktadır. Diğer taraftan Zemzem Kuyusu’nun,
Kâbe’de kesilen kurbanların kanlarının döküldüğü yer ile işkembelerin atıldığı yer arasında olduğu, kargaların geldiği yer ile karınca yuvasının bulunduğu yerde olduğu belirtilmektedir.36
Ezrakî’ye (öl.250/864) göre kuyunun derinliği başından dağa kadar olan bölümü 40
zirâ, kuyunun derinliği ise 42 metredir.37 Zemzem Kuyusu’nun ağzı, tavaf yapılan yerin
(döşemenin) 1,57 m. kadar aşağısındadır. Kuyunun taşlarla örülmüş kısmı ağzından itibaren 12,80 m. derinliğe kadar inmektedir. Bu kısım hafif eğimli bir konik silindir şeklindedir. Kuyunun dibi ise granit kaya oyularak kazılmış, yaklaşık 17,20 m. kadardır. Bu kısım
oldukça silindirik ve meyillidir. Buna göre Zemzem Kuyusu’nun tüm derinliği yaklaşık
30,20 metredir. Kuyunun yeraltı suyu seviyesi, kuyu ağzından 4 m. kadar aşağıdadır.

Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, 1342-1375/1923-1955, XVI, 43-44; Tüceybî, er-Rihle ve’l-İğtirâf, s. 302303; Hassan Şemsi Paşa. (1996). el-Esvedan et-Temr ve’l-mâ, Cidde, s. 135; Köşk, Y. H. Zemzem
suyu ve kuyusu, s. 31-32; Said Bektaş. (1998). Zemzem suyunun tarihi ve çıkış serüveni (çev. Hamza
Tekin), İstanbul: Zafer Yayınları, s. 28-35.
35) Şen, Zekai. (2006). Manevi ve bilimsel açılardan zemzem suyu. İstanbul: Su Vakfı Yayınları, s. 139.
36) Bazı kaynaklarda Zemzem kuyusunun “Esaf ve Naile” putlarının arasında olduğu, diğer kaynaklarda
ise Abdülmuttalib’e kartalların uğrak yerinin kazılmasının emredildiği, o da oğlu Hâris’le birlikte
kuyuyu kazdığı, kazılan yerde zemzeme ulaşıldığı, Cürhüm kabilesinin altın, kılıç, zırh vb. şeyleri
kuyunun içine koydukları ve bundan dolayı zemzemin kaybolduğu belirtilir (bk. İbn Hişâm, Sîre, I,
143; Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, XVI, 47-48;Fuad Ali Rıza. (ts.). Ümmü’l-Kurâ: Mekketü’l-Mükerreme, Beyrut, s. 208-209.
37) Çağatay, N. (1982). İslâm Öncesi Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, Ankara : Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, s. 128; bk. Şâmî, Muhammed b. Yusuf. (1392/1972). Sübülü’l-hüdâ ve’r-reşâd fî sîreti
hayri’l-ibâd (nşr. Mustafa Abdülhâdi), Kahire, I, 210.
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Zemzem Kuyusu’nu besleyen kaynakların kuyu ağzından olan derinliği 13 m., buradan
kuyu dibine kadar olan mesafe ise 17 metredir.38

Zemzem Kuyusu’nu besleyen üç ana kaynağın bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan birincisi Hacerülesved, ikincisi Ebû Kubeys ve Safâ tepesi, üçüncüsü ise Merve
tepesi yönünden akmaktadır. Kâbe’nin batı rüknü hizasında bulunan ve tam Hacerülesved’in karşısına denk düşen ana kaynağın ağzı, 45 cm. uzunlukta ve 30 cm. yüksekliktedir. Zemzem suyunun büyük bölümü bu kaynaktan beslenmektedir.39 Diğer taraftan
biri Kâbe, diğeri de Ecyad yönünden olmak üzere iki ana kaynağın bulunduğundan söz
edilmektedir. Ayrıca Ecyad yönünden 70 cm. uzunluğunda 30 cm. yüksekliğinde içeriden
ikiye bölünen açıklık da önemli bir diğer kaynağı teşkil etmektedir.40

Kuyunun içindeki yer altı su seviyesi zaman zaman değişmekle beraber ortalama olarak bu değişiklik 3-4 m. arasındadır. Genel olarak statik su seviyesi kuyunun üst tarafından 3 m. kadar aşağıdadır. Bugün için 24 saat boyunca tam olarak su çekilmesi halinde yer
altı su seviyesinde en fazla 3,5-4 m. kadar düşüm gözlenmektedir. Zemzem Kuyusu’ndan
tam kapasiteyle su çekilmesi halinde yer altı su seviyesinin kuyu muhafazası üst kenarından yaklaşık 6,5-7 m. derinliğine kadar düşmektedir. Kuyunun çapı derinlikle 1,5 m. ile
2,5 m. arasında değişmektedir. Bundan dolayı Zemzem Kuyusu, dünyadaki tüm kuyulardan farklılık arz eder. Çünkü kuyu, içindeki su hacminin bir konik şekle sahip olduğunu
gösterir. Bu şekil suyun debisini düzenlemekte ve bu konik şekli ile kendisine özgü bir
model oluşturmaktadır.41
Zemzem Kuyusu değişik yönlerdeki çatlaklı kayalardan gelen suların kuyuda karışmaları ile ortaya çıkar. Kuyu düşey bir silindir olmadığından, dünyadaki kuyulara benzememektedir.42 Zemzem Kuyusu’nun yer altı suyu ile beslenmesinde yüksekliği 2000
metreyi bulan Tâif dağı ve civarındaki yağışların etkisinin bulunduğu,43 suyunu Vadi
İbrahim’in alüvyon, başkalaşmış ve çatlaklı tabakalardan aldığı tahmin edilmektedir.44
E. Zemzemin kaybolup kuyusunun tekrar bulunması

Zemzemin tükenmesi ve yerinin bulunamayacak şekilde kaybolması tarihçi ve ilim
adamları tarafından değişik yorumlara yol açmıştır: Bazılarına göre bu durum jeografik
bir olaydır. Çünkü gün geçtikçe yüzeysel su mecralarının batmaya başlaması, yağışların
durması ve sonunda zemzemin hiçbir iz bırakmayacak şekilde kaybolması45 da bunu gös38) Ezrakî, Ahbâru Mekke, II, 61; Fâkihî. (1414). Ahbâru Mekke (nşr. Abdülmelik Abdullah Duheyş),
Beyrut: Dâru Hızır, II, 15; Said Bektaş, Zemzem suyunun tarihi ve çıkış serüveni, s. 27; Şen, s. 71.
39) Ezrakî, Ahbâru Mekke, II, 61; Tüceybî, er-Rihle ve’l-İğtirâf, s. 302.
40) Köşk, Zemzem, s. 70-71.
41) Şen, s. 76-77.
42) Şen, s. 79.
43) Şen, s. 119.
44) Şen, s. 27.
45) Şen, s. 38.
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termektedir. Diğer taraftan zemzemin kaybolma sebebinin tarihsel olduğunu söyleyen
tarihçiler ise buna uygun bir gerekçe belirtmemektedirler. Bazı düşünürler de zemzemin
kaybolma sebebi olarak geçmişte, Kâbe’nin etrafında konaklayan Cürhüm kabilesinin
tüm atıklarını Zemzem Kuyusu’na atıp çevreye zarar vermeye başlaması ve Harem’de
günah işleyip Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmemesini gösterirler.46  
Zemzem Kuyusu yıllarca aradan sonra çıkan sel ve doğal felaketlerin ardından kayboldu. Çeşitli rivâyetlere göre, yüce Allah Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’e bir
gece rüyasında Zemzem Kuyusu’nu, şimdiki bulunduğu yerde kazmasını işaret etti. Abdülmuttalib de bu rüya üzerine belirlenen mevkide kuyuyu açtırarak Kâbe’yi ziyarete gelenlerin hizmetine sundu. Böylece hem Mekke halkı hem de gelen hacılar ondan istifade
etti.47 İsmail (a.s) milâttan önce 1910 yılında doğup aynı yıl Mekke’ye gittiği farzedilirse,
zemzem de aynı yıl bulunduğu tahmin edilmektedir. Buna göre zemzemin bulunması
Hz. Peygamber’in doğumundan önce 2572 yılında olmuştur. Bu da yaklaşık 4000 yıl
öncesine dayanır.48 Kaybolan Zemzem Kuyusu’nun nasıl bulunduğunu zikrettikten sonra
zemzemin yeri ve önemine geçebiliriz.
II. Kur’an Âyetlerinde Su ve Zemzemin Yeri ve Önemi

Su kaynakları, nehir ve göller hayat ve verimlilik bahşettikleri için önem arz ederler.
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm, “... Bizim, diri olan her şeyi sudan yaratıp meydana getirdiğimizi görüp anlamıyorlar mı?”49 ifadesiyle tüm canlıların kaynağının su olduğuna, suyun
tabiatın vazgeçilmez bir unsuru olduğuna işaret eder. Katolikler’de ziyaret yeri olan kiliseler genelde su kaynağının üzerine kurulmuştur. Anadolu’daki ziyaret yerlerinin büyük
bir kısmının su kaynakları yakınında olmaları da tesadüfî değildir. Mitoloji ve efsanelerde
su geniş yer alır. Mesela su Mısır mitolojisinde ilk cevherdir; kâinatın yaratılışında ilk unsurdur. Bâbil ve İsrail’in yaratılış efsanesinde varlıkların temelidir.50 Yaklaşık 3000 yıllık
bir mitolojiye göre ise her şeyin ilk halinin su olduğu, bütün canlıların sudan yaratıldığı
belirtilir.51 Canlı olan her şeyin meydana gelişi açısından suyun taşıdığı bu büyük önemin
yanı sıra, kâinat kanunları ve tabiat yasaları içinde bu unsurun ne denli önemli olduğuna
dair Kur’ân-ı Kerîm’de “mâ” (su) kelimesi yaklaşık altmış üç yerde geçer. Suyun önemine dair şu âyetler dikkatimizi çekmektedir: “Allah’ın gökten indirip -ölü durumdaki- toprağı kendisiyle dirilttiği ve yeryüzündeki bütün mahlûkatı yine kendisiyle yaratıp
farklı yerlere yerleştirdiği suda ... kesin belgeler vardır.”52 “Peki, hiç düşündünüz mü şu
içtiğiniz su üzerinde? Onu buluttan siz mi indirirsiniz, yoksa indiren biz miyiz sadece?
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

Fâkihî, Ahbâru Mekke, II, 15; İbn Hişâm, es-Sîre, I, 143; Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, XVI, 47-48.
İbn Hişâm, es-Sîre, I, 96-99; Süheylî, er-Ravzü’l-ünüf, II, 95.
Köşk, Zemzem Suyu ve Kuyusu, s. 17.
Enbiyâ 21/ 30.
Tehom, Tekvin, 1, 2.
Bin Abdullah, I, 237.
Bakara 2/164.
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Dileseydik onu acılaştırırdık. Buna şükretmeniz gerekmiyor mu o halde.”53 “Biz sizi basit
bir sudan yaratmadık mı?”54 Kur’an’ın Allah’ın sudaki mucizesi ve insana bahşettiği
nimetler hatırlatılmaktadır.

Yüce Allah, “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbed), Mekke’deki Kâbe’dir. Onda apaçık deliller, Makâm-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur; oraya yol bulabilen insana, Allah için Kâbe’yi
haccetmesi gereklidir”55 âyetinin tefsirinde, “onda apaçık deliller”den (âyâtün beyyinâttan) maksadın; Hacerül-esved, Safâ ile Merve, Fil ordusunun hezimeti, zemzem suyunun
çıkması ve Zemzem Kuyusu, zemzemin içilene fayda vermesidir gibi şeyleri saymışlardır.56 Konuyla ilgili olarak İmam İbn Deyba da der ki: “Mekke’deki açık nişan ve delillerden (âyetlerden) bazıları; Hacerülesved, Hatem, zemzemin ortaya çıkması, hastalıklara
şifa olması, doyurucu ve bedene gıda olmasıdır.”57 “De ki: Söyleyin bakalım: Suyunuz
çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir?”58 Bu âyet Zemzem Kuyusu ve Meymûn b.
Hadramî Kuyusu hakkında nâzil olduğu söylenmektedir.59 Hz. İbrahim, Hâcer ile henüz
bebek olan İsmail’i Kâbe’nin yanına bırakıp dönünce şöyle dua etmişti: “Ey Rabbimiz!
Namazı dosdoğru kılmaları için ben, neslimden bir kısmını, Beytü’l-Harâm’ın (Kâbe)
yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Sen de insanlardan bir kısmının gönlünü
onlara meylettir ve çeşitli meyvelerle onları besle ki sana şükretsinler.”60 Hz. İbrahim’in
(a.s) duasının ilk semeresi zemzemin Hz. İsmail ve annesine yapılan ikramla meydana
gelmişti. Zemzeme “ilk ihsan ve ilk semere” (meyve) de denir. Nitekim Kâbe’ye de “ilk
ev” denildiği gibi. Çünkü o, insanların kulluk yapmaları için yapılan ilk evdi.
Diğer taraftan, “İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde, kendilerine ait birtakım yararları yakînen görmeleri, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde
Allah’ın ismini anmaları (kurban kesmeleri) için (Kâbe’ye) gelsinler. Artık hem kendiniz
yiyin hem de yoksula ve fakire yedirin”61 mealindeki âyette belirtilen hacılar ve umreciler için Harem-i şerif’te ‘en büyük yararlanma’, zemzem suyunun içilmesi, onun hayır
53)
54)
55)
56)

57)
58)
59)
60)
61)

Vâkıa 56/68-70.
Mürselât 77/20.
Âl-i İmrân 3/96-97.
İbn Atıyye el-Endelüsî. (1412/1992). el-Muharrerü’l-vecîz fî tefsîri’l-kitâbi’l-azîz (nşr. Abdüsselâm
eş-Şâfiî Muhammed), Lübnan: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, I, 496; Ebû Bekir el-Cezâirî. (1424/2002).
Eyserü’t-tefâsir fî kelâmi’l-aliyyi’l-kebîr, Medine: Mektebetü’l-ulûm ve’l-hikem, I, 349. Karaman,
H., Çağrıcı, M. ve diğerleri. (2007). Kur’ân yolu türkçe meâl ve tefsir. I, 637, Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları.
Muhammed b. Ömer b. Mübârek el-Hümeyrî.(1419). Hadâiku’l-envâr ve metâliu’l-esrâr fî sîreti’nnebiyyi’l-muhtâr (nşr. Muhammed Gassân Nasuh Azkul). I, 83, Cidde: Dârü’l-Minhâc.
Mülk 67/30.
Abdülmecid Şeyh Abdülbârî. (1426/ 2006). er-Rivâyetü’t-tefsîriyye fi’l-Fethi’l-Bârî, Vakfü’s-selâm
el-hayrî, III, 1240.
İbrahim 14/37.
Hac 22/27-28.

ZEMZEM SUYU VE ÖZELLİKLERİ

385

ve bereketine ulaşılmasıyla olur, çünkü Kâbe’yi ziyaret edenler için en büyük menfaat
zemzemi şifa niyetiyle içmeleri ve onu memleketlerine kadar taşımalarıdır. Ayrıca “Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Harâm’ın bakım ve onarımını, Allah’a ve âhiret gününe
inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında
bir değildirler.”62 ayetinin tefsirinde “Hacılara su dağıtmayı” (Sikaye)’ nin ‘zemzem’
olduğu belirtilir.63
Begâvî ve Kurtubî, “onda apaçık deliller”den maksadın; Makâm-ı İbrahim, Hacerül-esved, Hatim, zemzem ve bütün meşâir olduğunu beyan ederler. Dolayısıyla birçok
müfessir zemzemi, Allah’ın apaçık nişanlarından sayarlar.64 Hayat bahşeden suyun önemi
ve Ka’be’deki açık belge ve alâmetlerden sayılan zemzemi belirttikten sonra hadislerde
zemzem ve faziletine değinelim.
III. Hadislerde Zemzem ve Fazileti

İslâm’dan önce Câhiliye döneminde de zemzem suyuna çok değer verilirdi. Hatta
Ehl-i kitap âlimlerine göre, “Zemzem, altından daha değerli; zemzemle yıkanan kişi kıymetli ve üstün olurdu” denilmiştir.65

Zemzem suyu, manevi kirlerden arınmak, Allah’a gerçek anlamda tevekkül ve güven
duymak niyetiyle içildiğinde kişiye pek çok fayda ve bereket getirdiği söylenir. Söz gelimi Hz. Ömer ve Abdullah b. Mübârek, “kıyamette susuzluk çekmemek” için zemzemi
içmiş, İbn Abbas, “yararlı ilim, bol rızık ve her türlü hastalığa şifa elde edebilmek” için
duada bulunmuştur.66 İbn Kayyim el-Cevziyye (öl.751/1350) de zemzem suyunu şifa niyetiyle içtiğini, çok hayret verici şeylerle karşılaştığını, pek çok hastalıktan şifa bulduğunu ve Allah’ın izniyle iyileştiğini söyler. Zeynüddin el-Irâkî (öl. 806/1404) ise zemzemi
bir şeye nail olmak için içtiğini ve dileğinin yerine geldiğini belirtir.67
Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye zemzem suyu getirttiği rivayet edilir.68 Ayrıca Resûl-i Ekrem’in zemzemi taşıdığına dair haber veren Hz. Âişe, kendisi de hac günlerinde onu taşıdığını söylerdi.69 Resûlullah Vedâ haccında zemzem sâkîliğini yapan Abd
ülmuttaliboğulları’nın yanına gider ve onlar da Allah resulüne kuyudan bir kova su tak-

62) Tevbe 9/19.
63) İbn Ebî Hâtim Ebu Muhammed Abdurrahman. (1419). Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm (nşr. Es’ad Muhamed et-Tayyib). Mektebetü’-nizâr Mustafâ el-Bâz, 3.bs., Suudi Arabistan, VI, 1767.
64) Begavî, Ferrâ, (1420). Meâlimü’t-tenzîl (nşr. Abdürrezzâk el-Mehdî), Beyrut: Dâru İhyâi’t-türâsi’lArabî, I, 472; Kurtubî. (1384/ 1964). el-Câmi’ li- ahkâmi’l-Kur’ân (nşr. Ahmed el-Berdunî- İbrahim
İtfiş), Kahire: Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, ,IV, 139.
65) Fâkihî, Ahbâru Mekke, II, 37-39.
66) Abdürrezzâk, Musannef, V, 113.
67) İbn Kayyim el-Cevziyye. (ts.). et-Tıbbü’n-Nebevî, Beyrut: Dârü’l-Hilâl, II, 298; Şuhûd, Ali b. Nâyif,
el-Mufassal fî şerhi âyeti lâ ikrâhe fi’d-dîn, II, 120; Said Bektaş. (1421). Fezâilü mâi zemzem, Beyrut:
Dârü’l-beşâiri’l-İslâmiyye, s. 271-272.
68) Abdürrezzâk, Musannef, V, 119. Hadislerin fazîletiyle ilgili bk. Örenç, A. (2013). Hadislerde kutsal
mekân algısı. Basılmamış doktora tezi, Isparta: SDÜSBE. s. 183-186.
69) Tirmizî, Hac, 115.
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dim ederler. O da bu sudan içer.70 Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber’in o kovadan ayakta
olduğu halde zemzem içtiğini belirtirken, diğer rivayetlerde ise zemzem suyundan içerken
onun binek üzerinde bulunduğunu anlatır.71 İsmail kuyusu ve Kâbe’nin hemen altından
çıktığı için zemzemin diğer sulardan daha faziletli olduğu belirtilmiştir.72 İbn Abbas’tan
gelen bir rivayette Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde bulunan suların en
hayırlısı zemzemdir. Bunda açlığı doyurma ve hastalara şifa olma özelliği vardır.”73
Zemzem suyunun içilmesi (âdabı) ile ilgili olarak İbn Abbas, Zemzem Kuyusu’ndan
geldiğini söyleyen bir adama, “Zemzemi gereğince içtin mi?” dedi. Adam, “Bu nasıl
olur?” deyince İbn Abbas, “Zemzem içerken Kâbe’ye (kıbleye) yönel, Allah’ın ismini an,
kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra yüce Allah’a hamdet. Çünkü Resûlullah (s.a.v), ‘Bizimle münafıklar arasındaki belirgin bir fark; onların zemzemden kana
kana içmemeleridir’ buyurdu.”74 Ayrıca zemzemi sağ el ile ve üç nefeste içmek; yüzüne,
başına ve göğsüne su serpmek; içilme esnasında dünya ve ahirete yönelik istekler için niyet getirmek;75 zemzem içerken, “Allahım! Senden faydalı ilim, bol rızık, her tür dertten
şifa diliyorum”  diye dua etmek76 zemzem içmenin âdabındandır.
Hadislerde belirtildiği üzere zemzem suyu içilirken yapılan dualara özen gösterilmiştir. Hz. Peygamber, “Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar” 77 buyurmuştur.

70) Müslim, Hac, 147.
71) Buhârî, Hac, 76; Müslim, Eşribe, 117-119; ayrıca bk. Nesâî, Menâsik, 166; İbn Mâce, Eşribe, 21.
İbn Abbas’tan rivayet edilen, “Hz. Peygamber’e zemzemi ayakta içirdim” hadisi, zemzemin ayakta
içilmesinin câiz olduğuna dairdir. Âsım bu hadisi İkrime’ye sorduğunda, “ İkrime Allah’a yemin
ederek Hz. Peygamber’in zemzemi ayakta içmediğini, zira o sırada binek üzerinde bulunduğunu
belirtmiştir; bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned (nşr. Şuayb el-Arnaût), Kahire: Müessesetü Kurtuba, I,
220; III, 388; el-Mevsûatü’l-fıkhiyye, “Zemzem”, XXIV, 8.
72) İbn Hişâm, es-Sîre, I, 101-102.
73) Fâkihî, Ahbâru Mekke, II, 39; Taberânî. (1404/1984). el-Mu’cemü’l-Kebîr, Beyrut: Dâru İhyâi’ttürâsi’l-Arabî, XI, 98; el-Mu’cemü’l-evsat, Riyad: Mektebetü’l-maârif, 1404, VIII, 113; Elbânî.
(1415/1995). Silsiletü’l-ehâdisi’s-sahîha, Riyad : Mektebetü’l-maârif, III, 44; Elbânî, anılan hadisin
râvilerinin sika olduğunu ve hasen bir isnadla rivayet edildiğini belirtir. bk. Elbânî. (1421/2000).
Sahîhu’t-Terğîb ve’t-Terhîb, Riyad: Mektebetü’l-maârif, II, 18; Kadirî, Muhammed b. İdris. (1414).
İzâletü’t-deheş ve’l-veleh an mutahayyir fî sıhhati mâi zemzem limâ şüribe leh (nşr. Züheyr eş-Şâviş),
Beyrut, I, 69.
74) İbn Mâce, Menâsik, 78 (nr. 3061). Muhammed Fuad Abdülbâkî ta’likinde hadisin sahih ve ricâlinin sika olduğunu belirtir (bk. Sünen [nşr. Muhammed Fuad Abdülbâkî], [baskı yeri ve tarihi yok],
Dârü’l-ihyâi’l-kütübi’l-Arabiyye, II, 1017; Abdürrezzâk, Musannef, V, 112; Elbânî. (1405/1985).
İrvâü’l-galîl fî tahrîci ehâdîsi Menâri’s-sebîl, Beyrut: Mektebetü’l-İslâmî. Elbânî, hadisin zayıf
olduğunu belirtir (bk. IV, 325-329, nr. 1125). Ayrıca hadisin isnadına dair ayrıntılı bilgi için bk.
Kadirî, İzâletü’d-deheş, s. 117-120.
75) el-Mevsûatü’l-fıkhiyye , “Zemzem” , XXIV, 8-9.
76) Abdürrezzâk, Musannef, V, 113; Dârekutnî. (1414). (nşr. Abdülmelik Abdullah Duayd), Beyrut:
Dâru Hıdır, III, 353.
77) İbn Ebû Şeybe, Ebû Bekir. (1409). el-Musannef (nşr. Kemal Yusuf el-Hût), Riyad: Mektebetü’rRüşd, III, 273 (nr. 14137); V, 63 (nr. 23773); Ahmed b. Hanbel. (1421/2001). Müsned (nşr. Şuayb
el-Arnaût vd.), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, XXIII, 140; Ezrakî, Ahbâru Mekke, III, 63; İbn Mâce,
Menâsik, 78; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat (nşr. Tarik b. İvedullah Abdülmuhsin), Kahire: Dârü’lHaremeyn, I, 259; Elbânî, İrvâü’l-galî, IV, 320-321. İlgili hadis hakkında; Nevevî, bu hadisin zayıf
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Zemzemin hususiyetlerinden biri de vücudu ayakta tutacak besin yerine geçmesidir.
Diğer sulardan farkı, kişiyi tok tutması ve yiyeceğe ihtiyaç duyulmamasıdır. Ebû Zerr’in
müslüman oluş serüveninin anlatıldığı olayda, Ebû Zer, Givar’dan Mekke’ye geldiğinde
günlerce aç kalmış ve sadece zemzem suyu içerek yaşamıştır. Hz. Peygamber ve ashabıyla karşılaştığında ona, günlerce ne yiyip içtiği sorulunca Ebû Zer, “Otuz gündür zemzemden başka bir yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım.
Açlık da hissetmiyorum” diye cevap vermiş, bunun üzerine Resûl-i Ekrem, “O (zemzem)
gerçekten mübarek ve doyurucu bir gıdadır” 78 buyurmuştur. Allah Teâlâ’nın, zemzem
suyunu Hz. İsmail ve annesi için bir gıda kılması da bu türden olmalıdır.
Kutsal görülmemekle birlikte zemzem suyunun bir şifa ve bereket kaynağı olduğu
belirtilir.79 Bu konuda pek çok rivayet zikredilmektedir. Konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir; şifa niyetiyle içene, Allah Teâlâ şifa verir.”80 Zemzemin aynı zamanda şifa verici
bir tarafı olduğu, ateşi düşürdüğü de rivayet edilir. Ateşli bir hastalığa yakalanan Ebû
Cemre ed-Dubeî’ye İbn Abbas, “Sendeki bu hastalığı zemzem suyu ile serinlet! Çünkü
Resulullah (sav), ‘Yüksek ateş, cehennemin şiddetli sıcağından bir parçadır. Siz onu su ile
(yahut zemzem suyu ile) serinletin! buyurdu” der.81 Bazı rivayetlerde anlatıldığına göre,
Hz. Peygamber’in kalbi zemzemle yıkanmış, iman ve hikmetle doldurulmuş ve manevi
kirlerden arınması zemzemle olmuştur. 82

78)
79)
80)

81)
82)

olduğunu belirtir; Hâkim ve İbn Uyeyne de hadisin sahih olduğunu söylerler; İbn Mâce ise hadisin
isnadının ceyyid olduğunu, ziyadelerle rivayet edildiğini belirtir (bk. Hût, Derviş Muhammed b.
Muhammed. (1983). Esna’l-metâlib fî ehâdîsi muhtelifeti’l- merâtib, Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, I, 241); İbn Hacer de râvilerinin gövenilir olduğu, ancak mürsel veya mevsul konusunda ihtilaf
bulunduğu, doğrusunun hadisin mürsel olduğu şeklinde bir açıklama yapmıştır (bk. Fethu’l-bârî,
Beyrut: Dârü’l-marife, 1379, III, 493).
İbn Ebû Şeybe, Musannef, VII, 338; Müslim, Fezâilü’s-sahâbe, 132. Beyhakî’nin es-Sünenü’lKübrâ’sında ise “hastalığa şifadır” ilavesi bulunmaktadır (bk. V, 240).
Hadislerle İslâm, Hadislerin Hadislerle Yorumu. Diyanet İşleri Başkanlığı, (nşr. Kurul), 1. basım,
Ankara 2013, II, 385-388.
İbnü’l-Mülakkın. (1405/2004). el-Bedrü’l-münîr (nşr. Mustafa Ebü’l-Gayz vd.), Riyad: Dârü’l-hicre,
VI, 302. Hadis ile ilgili olarak Hâkim en-Nîsâbûrî, Cârudi dışında hadisin sahih olduğunu belirtir (elMüstedrek, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411/1990, I, 646). Zemzemin faziletine dair hadislerle
ilgili olarak, Osman Oruçhan, sadece Yahya Köşk’ün hatıratına dayanarak zemzemin özüne yönelik
değil de insanlar tarafından kirletilen Zemzem Kuyusu’nda gördüğü olumsuzlukları bilimsel olarak
niteleyip, zemzemin kimyasal tahliline yönelik diğer bilimsel çalışmaları göz ardı etmesi, rivayetleri
değerlendirmesine de yansımıştır. Örneğin İbn Abbas’tan rivayet edilen, “Allahım senden yararlı
ilim, geniş rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum” hadisinin râvileri arasında Miksem b. Bücre
hakkında, birçok münekkit olumlu değerlendirirken, sadece bir kişi zayıf olarak değerlendirmiştir.
Bunun neticesinde yazar, râvi hakkında zayıf hükmünü vermiştir (bk. Hadis ve Bilim, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011, s. 419- 425).
Buhârî, Bed’ü’l-halk, 10.
Müslim, Îmân, 264; Tirmizî, Tefsîrü’l-Kur’ân, 94. İbn Abbas’tan yapılan bir rivayete göre: “Zemzem
Kuyusu’na düşen bir zincinin çıkarılması ve suyunun çekilmesi esnasında İbn Abbas kuyunun içindeki
kişiye seslenerek, “Kovayı Beytullah tarafında, Hacerülesved’in karşısına denk gelen kaynaktan doldur, zira o kaynak cennettendir” buyurdu (bk. İbn Ebû Şeybe, Musannef, II, 427, hadis nr. 1733-1734;
Abdürrezzâk, Musannef, hadis nr. 275, I, 82-83); Abdürrezzâk Ma’mer’den mürsel olarak rivayet
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Susuzları kandırır, açları doyurur, hastalara şifa olur. Tavaftan sonra kana kana içmek
müstehaptır. Onunla abdest almanın câiz, gusletmenin ise mekruh olduğu söylenmiştir.83
Sonuç olarak, zemzem suyu ve faziletiyle ilgili bir çok hadis rivayet edilmektedir.
İslâm’dan önce Câhiliye döneminde de zemzem suyuna çok değer verildiği, zemzem
suyunun şifa niyetiyle içildiği ve zemzemin bir şifa kaynağı olduğu, mübarek ve doyurucu bir gıda özelliği taşıdığı belirtilmektedir. Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye
zemzem suyu getirttiği, zemzemi taşıdığına dair rivayetler bulunduğu bildirilmektedir.
Yeryüzünde bulunan suların en hayırlısı zemzem olduğu, zemzem içmenin de bir âdabı
olduğu, zemzem suyu içilirken yapılan dualara özen gösterildiği nakledilmektedir. Bazı
rivayetlerde, Hz. Peygamber’in kalbi zemzemle yıkandığı, iman ve hikmetle doldurulduğu ve manevi kirlerden arındığı bildirilmektedir. Zemzem suyu, manevi kirlerden arınmak, Allah’a tevekkül etmek niyetiyle içildiğinde kişiye pek çok fayda ve bereket getirdiği söylenmektedir. Zemzem suyunun susuzları kandırdığı, açları doyurduğu, hastalara
şifa olduğu bildirilmektedir. Şimdi de zemzemin kimyasal analizlerine geçebiliriz.
IV. Zemzemin Niteliği, Yapılan Kimyasal Analizler ve Değerlendirmesi
Zemzemin kendine has özellikleri dolayısıyla kalitesi ve kimyasal yapısıyla ilgili birçok ilim adamı, araştırmacı ve kuruluşun ilgisini çekmiştir. Bu çalışmalardan bazıları
gerçek analizlere ve tahlillere dayandırılmış, bazılarının da art niyetli ve şüphe uyandırmak için raporlar hazırlandığı ifade edilmiştir.
1881’de Londra’da kimyager Dr. Frankl’in tarafından yayımlanan zemzem raporu
ile 1884 yılında Cidde’de bir kuruluş tarafından yayımlanan raporda, “zemzemden alınan numuneler incelenmiş, tahlili yapılmış, suyun mikroplu, dahası koleralı ve şebeke
suyundan çok daha kötü olduğu” belirtilmiştir. Rapor ayrıca Mekke Delili ve Zemzemin
Kolerası adlı bir kitapçıkta neşredilmiştir.84 Dönemin halifesi II. Abdülhamid zemzem
hakkında iddia edilen (müzevver) raporu incelemiş ve konu hakkında bilgi edinmek için
özel doktorunu Mekke’ye göndermiş, zemzemden alınan numuneler test edilmiş, araştırma sonunda zemzemin “berrak, kokusuz ve uzun süre saklanabilen, en sağlıklı ve kaliteli
su” olduğu rapor edilmiştir. Ardından daha önce zemzem hakkında yayımlanan rapora
reddiye yazılmış ve Batılılar’ın neşrettikleri raporda, normal şebeke suyundan numuneler
alındığı ve test edildiği, dolayısıyla beklenen sonucu verdiği ve zemzemle hiçbir ilgisinin
bulunmadığı ifade edilmiştir.85
etmiştir). Konuyla ilgili yapılan rivayetlerin mürsel olduğu ve bu isnadların da birbirini desteklediği
belirtilmektedir. Fâkihî, Hâlid b. Maden’den yaptığı bir rivayette; “Zemzem ile Kudüs’teki Selvan
suyunun cennetten olduğu söylenirdi” (Fâkihî, Ahbâru Mekke, II, 35). Ayrıca Abdullah b. Amr’dan
rivayet edilen bir eserde, “Rükün tarafından Zemzem Kuyusu’na akan kaynağın cennetten geldiği”
söylenir (bk. Kurtubî, el-Câmi’, IX, 370). Zemzemin cennetten geldiğine dair rivayetler; zemzemin
özellikleri, bereketi ve diğer sulardan daha hayırlı olduğunu anlatmak ve âdeta cennetteki suların
taşıdığı birtakım ortak özellikleri içerdiğini beyan etmek için olmalıdır.
83) Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, s. 210.
84) Said Bektaş, Fezâilü mâi zemzem, s. 163-164; Menâsikü’l-Hac, Cidde 2004, s. 40-45.
85) Said Bektaş, Fezâilü mâi zemzem, s. 163-164; Kuneralp, Sinan, “Osmanlı Yönetimindeki (18311911) Hicaz’da Hac ve Kolera” (çev. Münir Atalar), OTAM, sy. 7, Ankara 1996, s. 508; Yonka, Hasan
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1971 yılında bir hekim, “Kâbe’nin deniz seviyesinden düşük olduğu için, şebeke suyunun, Zemzem Kuyusu’nda toplandığını ve zemzem suyunun içmeye elverişli olmadığını” iddia etmiştir. Dönemin kralı olan Melik Faysal’a bu haber ulaşınca, söz konusu
iddianın araştırılmasını ve zemzem suyundan alınacak numunelerin Avrupa’daki laboratuvarlarda tahlil ettirilmesini istemiştir. Yapılan incelemeler sonrası çıkan raporların
neticesinde, Avrupa’da yapılan araştırmalar ile Suudi Arabistan’da test ettirilen zemzem
suyunun içmek için gerekli standartlara uygun olduğu sonucuna varılmıştır.86

Zekai Şen, yabancılar tarafından zemzemle ilgili gerçeği yansıtmayan raporlar hazırlandığını, kendilerinin de suyu tahlil ettiklerini ve kalitesinin yüksek olduğunu tesbit
ettiğini, hazırlanan raporların art niyetli olabileceğini, yabancıların suyun modellemesinde (suyun ne kadar çekildiği, seviye düşüklüğü ve tuzluluk oranı konusunda) yanlışlıklar
yaptıklarına dikkat çektiğini, belirtilen sebepler dolayısıyla ilgili raporların değerlendirmeye alınmadığını ve beş yeni rapor hazırlandığını belirtmektedir.87
Zemzem suyu 1953 yılından günümüze kadar sistematik olarak ölçülmeye başlanmış,
kimyasal analiz sonuçları esas alınarak yıllar boyunca meydana gelen kuraklık ve yağışlı sürelerden etkilenerek kalitesinde ve tuz oranında değişiklikler gösterebilmektedir.88
Zemzemin kendine has özelliklerinden dolayı birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir.
İlk yoğun çalışma 1973 yılında Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde zemzem suyu
kimyasal terkibinin ne olduğunu araştırmak için gerekli numuneler alınarak kimyasal ve
bakteriyolojik tahliller yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
“Zemzem suyu saf, temiz ve berraktır. Tadı ve rengi yoktur. Kendine özgü bir tada sahiptir. Kokusuz ve az tuzludur. Mikroorganizmalardan arındırılmıştır. Sağlığa zararlı herhangi bir unsur ve bakteri içermemektedir. Tadının değişmesi için doğalın dışında özel bir
sebep yoktur. Zemzem suyu uluslararası sağlık kuruluşları ile Dünya Sağlık Teşkilatı’nın
ön gördüğü standartlara uygundur. Daha az kükürtlü, sodyum oranı ise yüksektir.”89

1980 yılında zemzem suyunu olabilecek her türlü mikroplardan arındırmak için ultraviyole ışınlarının kullanılması yoluna gidilmiştir. Bu ışınlar alçak basınç altında çok
özel camlardan yapılmış lambalar vasıtasıyla sağlanmıştır. Zemzem suyunun mor ötesi
güneş ışınlarından geçirilerek yapılmasından dolayı, zemzemin tadında veya özelliğinde
herhangi bir değişiklik meydana gelmemektedir.90 Bir araştırma şirketinin düzenlediği
raporda, “Zemzem suyunun ultraviyole ışınlarla dezenfekte edilmeye başlandıktan sonra

86)
87)
88)
89)
90)

Hüseyin, “İftiranın Böylesi ya da Bir Basın Cinayeti”, Yedikıta, sy. 17, İstanbul 2010, s. 44-45;
Menâsikü’l-Hac, Cidde 2004, s. 40-45.
Mahmud Muhammed Hamo-Ahmed Muhammed Şaban. (1432/2011). Zemzem, Târih ve Fezâil, Mekke, s. 54-56; Menâsikü’l-hac, Cidde 2004, s. 40-45.
www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=11328.
Köşk, Zemzem, s. 83-86.
bk. Köşk, Zemzem, s. 83-86; Menâsikü’l-hac, Cidde 2004, s. 40-45; Şen, s. 109-110.
Şen, s. 110-111.
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sular büyük ölçüde mikroplardan arınmıştır”91 denilmektedir. Ancak doğal olarak beslenen zemzem suyunun kalitesi zamanla iklim ve çevre şartlarıyla, Zemzem Kuyusu’ndan
çekim miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle zemzem suyunun tadında
da zaman zaman farklılıklar görülebilir.92 Zemzem suyu kalitesi ölçümleri artık Suudi
Arabistan jeolojik araştırma kurumundaki “Zemzem Araştırma ve Geliştirme Merkezi”
tarafından yapılmaktadır.93
Fransız Sağlık Bakanlığı’na bağlı (KARSO-LSEHL) uzman bir ekip Mart 2011’de
zemzemin tahlili ile ilgili yaptığı bir çalışmada, zemzemin içilebilir suların standartlarına
uygun olduğu sonucuna varmıştır.94

“Kutsal Su Zemzem/Zübeyde Su Yolu” TRT belgeseline konuk olan Alman ve Japon
bilim adamlarına göre zemzem, fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı yaratılmıştır. Alman bilim adamı Pfeiffer, zemzemin mayalama
özelliği bulunduğunu, bir bardağının bir kova şebeke suyunu temizlediğini, bu özelliğiyle
bile enerji ve şifa kaynağı olduğunu tesbit eder. Zemzem suyunun kristallerini mikroskop
ortamında nano teknolojisiyle inceleyen Japon bilim adamı Masura Emoto, suyun moleküler (kristal) düzeninin değişen frekanslara göre farklılığını görür. Olumlu seslerde
parlaklaşıp netleştiğini, olumsuz seslerde ise karardığını bulur.95 Şimdi de zemzemle ilgili
kimyasal bilişimlerin ne olduğu konusuna geçelim.
A. Zemzemle ilgili kimyasal bileşimler

Zemzem suyunun özellikleri ve ihtiva ettiği mineraller açısından diğer sulardan farklı
olduğu ve zemzemin birçok mineral içerdiği bilinmektedir Yapılan araştırmaya göre zemzem suyunun bir litrede içerdiği bazı mineraller şunlardır:
Mineraller
Kalsiyum
Magnezyum
Chloride
Sülfat
Demir
Manganez
Kurşun

Oranı
198 miligram/litre
43,7 miligram/litre
335 miligram/litre
370 miligram/litre
0,15 miligram/litre
0,15 miligram/litre
0,12 miligram/litre

91) W. F. Korner Firması’nın vermiş olduğu rapor; bk. Köşk, Zemzem, s. 87-95; Bektaş, Zemzem, s.
197.
92) Şen, s. 115.
93) Şen, s. 115.
94) Zemzem, Târih ve Fezâil, s. 56-57.
95) Zemzem, Târih ve Fezâil, s. 50 (Cerîde el-Cezîretü’s-Suûdiyye, sy. 12969, Mayıs 2008); Pfeiffer,
zemzemle ilgili yaptığı deneyde, bir damla zemzem suyuna 100 damla su karıştırdığını, sonuçta suyun
tamamının zemzeme dönüştüğünü, sonra bir damla zemzeme 1000 damla normal su karıştırdığını,
yine hepsinin zemzeme dönüştüğünü tesbit eder. Bunun nedenini de zemzemdeki büyük enerjiye
bağlar ve “Zemzemde öyle bir enerji var ki başkasını değiştirir ama kendi değişmez” der. Ayrıca
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Zemzemin kimyasal ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafından yapılan tahlilleri karşılaştırıldığında,96 besleyici ve içilebilir vasıfta olduğu şu şekilde ortaya konulmuştur.
Tablo 1. Üç Suyun Kimyasal Analizi
Bottled drinking
water
Şişelenmiş içme
Görünüşü
Açık
suyu
Kokusu
Kabul edilebilir Kabul edilebilir
Bulanıklığı
Nil yok
Sıfır
Beklemede sertliği Nil yok
Nil
Topla çözünürlük
1000
452
sertliği
Sıvının sertlik
7,73
7,21
derecesi
İletkenlik1390
740
geçirgenlik
Klor kalıntısı
Nil
0,45
Toplam sertlik
300
228
Calcium
220
136
Magnezyum
80
92
Baz derecesi
Nil
Nil
Bazlık
110
108
Klor
260
100
Florür
0,59
0,32
Sülfirik asit
180
Nitrik asit tuzu
31,6
Fosfat
0,15
0,13
Amonyak
0,11
0,06
Demir
0,06
0,05
Bakır
0,04
Silisik asit tuzu
37,6
11,3
Parametre

Zamzam water

Saf su –Arı su
Clear

Maksimum
müsaade
edilebilir su

Kabul edilebilir
Nil
25
Nil
35
-

1500

6,85

6,5-9,5

0,5

-

Nil
0,2
0,1
0,1
Nil
10
0,2
Nil
Nil
-

0,5
500
200
150
600
1
400
10
1
1,5
-

Results are in parts per million (ppm)or milligrams per liter (mg/l).

zemzemi içen kişinin bir süre sonra rahatladığını ifade eder (bk. Hayrettin Turan’ın kaleme aldığı
yazı dizisi, http/www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.asp?haberid=560201 (s.1-3),.
96) The Arabian Journal for Science and Engineering, July 2007, 32(2A); Menâsikü’l-hac, Cidde 2004,
s. 40-45.
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Suyun içilebilir durumda olduğu yabancı kuruluşlar tarafından da itiraf edilmiş, bakteri ve hiçbir mikrobu içermediği, yapılan ilmî çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Nitekim içilen sudan hacıların hastalanmaması da bu sonucu doğrulamaktadır.
Zemzemle ilgili bizzat yaptırdığım tahlillerde Tablo 2’deki sonuçlara ulaşılmıştır:
Tablo 2. Zemzem Suyunun Tahlili
EC
PH
NO2
T. Sertlik
A1
Fe
Mn
Na
K
Ca
Mg

Çeşme
388 pskm
8,80
0,00
8,4ml .a2: 23,8
0,015
0,014
0,002
2,66
2,51
44,97
12,41

Zemzem I
939
8,23
0,037pm
11,9ml. a2: 23,8
0,011
0,009
0,00
76,69
73,48
43,52
11,11

Zemzem II
885
8,03
0,00
7,3ml a2: 14,6
0,00
0,010
0,00
82,32
80,44
47,38
12,15

Zemzem suyunun içilebilir vasıfta ve uluslararası standartlara uygun olduğu görülmektedir. Zemzemden alınan farklı su örneklerinin Türkiye’ye getirilmesi, bekleme süresi ve tahlilinin ayrı ayrı zamanlarda yapılmasından dolayı sonucu da farklı çıkabilmektedir.
Suudi Arabistan hac komitesi de zemzem suyunun kimyasal terkibini etüt etti. Zemzem kuyusunun 1400 yılı hicrî başında temizlenmesi esnasında söz konusu komite mühendis Yahya Hamza Köşk başkanlığında Zemzem Kuyusu’nun ana kaynaklarından su
örnekleri aldı. Bu örneklerin batı bölgesi su idaresi laboratuvarında yapılan kimyasal tahlilin sonuçları şu şekilde ortaya çıktı:97
		

IV. Batı Bölgesi Su İdaresi Laboratuvarında Hicrî 24 Ocak 1400 Yılında
Yapılan Kimyasal Tahlilin Sonuçları

Zemzem suyu gazlı ve hazmettirici özelliktedir. Dünyada en gazlı suyun bulunduğu
Fransa’nın Evian bölgesinde, 1 litrede 357 miligram bikarbonat tespit edilirken, zemzemde ise bir litrede 366 miligram bikarbonat içermektedir.
97) Yahya Hamza Köşk’ün Mâü zemzem taamü tu’m ve şifâü sukm isimli kitabından kısaltılarak aktarılmış
olan Hassan Şemsi Paşa el-Esvedân et-Temr ve’l-mâ s.133 vd.mından aktarılmıştır. Ayrıntılı bilgi için
bk. Temel, N. (2006). Kur’ân-Kerim’de ve sosyo-kültürel hayatımızda su. Ensar Neşriyat, İstanbul, s.
353-371.
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Tablo 3. Zemzemin Kimyasal Tahlil Sonuçları
Madde Mlg.lt
Amonyak
Nitrit
Nitrat
Toplam alkalilik
Toplam sertlik
Kalsiyum
Magnezyum
Klorür
Sülfatlar
Demir
Magnez
Bakır
Florür
Krom
Çözülmüş silisyum
Fosfat
Erimiş oksijen
Tüketilmiş oksijen
Sülfatımsılar
Koku
Bulanıklık

Merve tarafı
1, 42
0,068
50
310
670
194
46,2
330
370
0,12
0,25
0,135
0,88
0,018
85
1,48
9
0,002
330
Büyük oranda
Mikroskobik inceleme
kumsal tortu
Çözülmüş tuz miktarı (mlg.lt.) 2065
Hidrojen değeri (ph)
7,5
Kimyasal inceleme
Negatif
Siyanür
0
Elektrik geçirgenliği
2950

Kâbe tarafı
1,95
0,055
49,5
320
670
198
43,7
335
370
0,15
0,15
0,12
0,85
0,022
73,7
0,89
9
0,003
165
Büyük oranda
kumsal tortu
2065
7,15
Negatif
0
2950

Safâ Tarafı
1.9
0,072
61
320
720
220
42,5
350
370
0,18
0,18
0,1
0,62
0,018
75
0,63
11
0,008
340
Buyük oranda kumsal
tortu
2100
7,3
Negatif
0
3000

Madenî sulardaki tuz oranı, litrede 150-300 miligram arasındayken zemzemde bu
oran litrede 2000 miligrama kadar çıkabilir. İşte bu sebepledir ki halsiz ve bitkin düşen
hacılar suyu içince rahatlarlar. Zemzem suyu vücuttaki kemiklerin gelişmesi için zengin
kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir. Bu maddeler, insan sağlığı için önemli olan
tuz ihtiyacını karşılar. Yine zemzem suyunun sodyum oranı da yüksektir. Daha da önemlisi zemzem suyu, mikropları yok eden ve dişlerin sağlığı için önemli oranda floru ihtiva
eden bir özelliğe sahiptir. Madenî sular –tıpta da bilindiği gibi- romatizmal hastalıklara
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iyi gelir. Midedeki tahrişleri, müzminleşmiş ishal ve hazımsızlığı giderir. Ayrıca vücuttaki maden eksikliğini gidermede yardımcı olur.98

Zemzem suyunun bileşenleri bilindiği halde buna denk maden sularının yapılamaması
zemzemin kendine has özelliklerinden olmalıdır. Bununla birlikte yapılan tahlillerde şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
Zemzemde tuz oranı yüksek olmasına rağmen kendine has özelliğinden dolayı tatlı bir
sudur. İçildiğinde tuz tadı alınmaz. Şurası da bir gerçektir ki zemzemde bulunan tuz oranı başka bir suda bulunmuş olsaydı kesinlikle içilemezdi. Zemzem suyunun bileşenleri
bilindiği halde buna denk maden sularının yapılamaması, ilâhî rahmetin i’caz sırlarından
biri olarak kabul edilmelidir. Zemzem, içeriğinde bulunan pek çok mineralden ötürü, tüm
dünyadaki sulardan farklı yaratılmıştır.

1980 yılında yapılmış zemzem yer altı suyu sınamalarından bilimsel olarak bu kuyudan saniyede 18,5 litre su çekilebileceği (üretim kapasitesi) ortaya konulduğundan,
zemzem suyunun içme suyu olarak kullanılması durumunda bilimsel olarak zemzemin
tükenmeyeceği sonucuna varılabilir. Zemzem kuyusundan ne kadar su çekiliyorsa mucizevî bir şekilde o kadar su vermeye devam etmektedir. Bu durum zemzem suyunun en
kalabalık hac zamanında bile hacılara fazlasıyla yeterli olacağını göstermektedir.99
Sonuç

Bu çalışmada ulaştığımız sonuçları şu şekilde özetlememiz mümkündür: Kendine
özgü bir tada sahip olan zemzem suyu, mikroorganizmalardan arındırılmış bakteri içermeyen temiz ve berrak bir sudur. Zemzem suyu ve kuyusu ile ilgili önemli olayların bir
çoğu İslâm öncesine dayanır. İslâmiyetten önceki dönemlerde de zemzem suyuna çok
değer verilmiştir. Zemzemin bulunuşu Kitâb-ı Mukaddes ve yahudi kaynakların yanı sıra
İslâmî kaynaklarda da benzer anlatımlarla yer almaktadır. Zemzemin birçok ismi bulunmaktadır.

Ka’be’deki açık belge ve alâmetlerden sayılan zemzem, Hz. İbrahim’in Beyt-i
Haram’da yaptığı duanın ilk semeresi olarak kabul edilir.
Zemzem, kutsal görülmemekle birlikte, fazileti ve bereketi hakkında pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bazı rivayetlerde, Hz. Peygamber’in kalbi zemzemle yıkandığı, iman ve
hikmetle doldurulduğu ve manevi kirlerden arındığı nakledilmiştir. Yeryüzünde bulunan
suların en hayırlısı zemzem olduğu, şifa niyetiyle içildiği, zemzem suyu içilirken yapılan
niyet ve dualara özen gösterildiği nakledilmiştir. Zemzem suyunun susuzları kandırdığı,
açları doyurduğu, hastalara şifa olduğu bildirilmiştir.

Yapılan tahlillerde zemzem suyu uluslararası sağlık kuruluşlarının standartlarına
uygun, besleyici, içilebilir vasıfta olduğu ve hazmedici özelliğine sahip, yüksek kaliteli
98) The Arabian Journal for Science and Engineering, July 2007,32(2A); Menâsikü’l-hac, Cidde 2004,
s. 40-45.
99)Şen, s. 103-104.
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mineral içeren şifalı bir sudur. Madenî suların en sağlıklısı olarak kabul edilir. Zengin kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir. Zemzem kuyusundan ne kadar su çekiliyorsa
mucizevî bir şekilde o kadar su vermeye devam etmektedir.
Zemzem Kuyusu konik bir şekle sahip olduğundan, bu şekil suyun debisini düzenlemektedir. Bilim adamlarına göre, zemzem suyunun uzun sürede bitme ihtimali söz konusu değildir. Zemzem Kuyusu’ndan binlerce yıldır milyonlarca metreküp su çekilmesine
rağmen kuyunun kaynağı hâla su vermeye devam etmektedir. Zemzemin içerdiği pek
çok mineralden ötürü, tüm dünyadaki sulardan farklı yaratılmıştır. Zemzemin mayalama
özelliği bulunmaktadır. Zemzemde tuz oranı yüksek olmasına rağmen kendine has özelliğinden dolayı tatlı bir sudur. Yüce Allah’ın biz müslümanlara bahşettiği ve asırlardan beri
Kâbe’nin hemen dibinden akan şifa ve bereket kaynağı bir sudur
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LİTERATÜR IŞIĞINDA ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI
Merve ÖZKAYA (*)
Öz

Bu derleme, pedagojiden yola çıkarak pedagojik anlamda öğretmen davranışlarını
etkileyen etmenleri belirlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak
pedagojiden ve temel anlamda öğretmen davranışlarını ortaya koyan öğretmen öğrenmeleri ile öğrenme-öğretme ortamında öğretmen özelliklerinden bahsedilmiştir. Daha sonra daha özel anlamda öğretmen davranışlarını etkileyen etmenlerin sırasıyla öğretmen
inancı, öğretmen bilgisi ve öğretmen yeterliliği, öğretmenin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, öğretmen benliği, öğretmen yansımaları olduğu ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen davranışları, öğretmen, öğretmen eğitimi
Teacher Behaviours in the Light of Literature
Abstract

Based on pedagogy, this review is a study for the determination of the factors that affect
teacher’s behaviours pedagogically. For this purpose, pedagogy and teacher’s learnings
that reveals teachers’ behaviours basically and teachers’ features in the atmosphere of
learning-teaching were first mentioned. Later, with a more specific context it was stated
that the factor that affect teachers’ behaviours are consecutively teacher’s belief, teacher’s
knowledge and competencies teacher’s attitudes towards the job of teaching, teacher’s
identity, teacher’s reflections.
Keywords: Teacher behaviours, teacher, teacher education

*) Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmneliği ABD
(e-posta: mdurkaya@atauni.edu.tr)
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1. Giriş

Pedagoji kelimesi Yunancadan gelir ve çocuğu idare eden, oyalayan demektir. Yunanlar çocuklarını gezdiren, oyalayan esirlere de pedagog demekteydiler. Bugün ki anlayışta ise eğitimde etkili olan pedagog diye nitelendirilen öğretmenler dışında birçok etken
vardır. Pedagoglarda amaçlı olsun olmasın her türlü eğitim-öğretim durumuna pedagoji
demişlerdir (Kanad, 1976). Burada pedagojinin öneminden de bahsetmek gerekir. Pedagoji sürekli olarak bir felsefenin sonucudur ve her felsefenin amacı ise bir pedagoji halinde en iyi olmaktır (Leif ve Rustin’den çev. Yüzbaşıoğulları, 1980). Pedagojinin hedefi
bazı ahlaki ve felsefi amaçları gerçekleştirmektir ve bunun üzerine gerçekleştirilen eğitim
faaliyetlerinin gözden geçirilip uygulanmasıdır. Neyin, nasıl, ne zaman öğretileceği öğretmenin elindedir yani pedagoji öğretmen merkezlidir (URL). Gerek pedagojinin öğretmen merkezli olması gerekse bir felsefi düşüncenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin bir
kontrolü olduğu düşünülürse bu anlamda pedagoji de öğretmen önemli bir rol oynar. Leif
ve Rustin öğretmen ile ilgili rolün ne kadar mütevazı görünürse görünsün, bir öğretmenin felsefi amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğini düşünmesi gerektiğini söylerler (Leif
ve Rustin’den çev. Yüzbaşıoğulları, 1980). Pedagoji sayesinde öğretmenler ortaya atılan teorilerin pratikte uygulamalarını kolaylaştırır ve başarıyı artırır. Pedagojideki eğitim
meselelerine gelince eğitimin bir sanat olduğu göz önüne alınarak öğretmeni düşünmek
gerekir (Kanad, 1976).

Eğitimle ilgili her şeyin pedagoji olduğundan yola çıkarak öğretmeni düşünelim. Artık günümüzde öğretmen merkezli öğretimden vazgeçilmiş öğrenci merkezli bir öğretim
anlayışı benimsenmiştir. Bu öğretmene hiçbir görev düşmüyor anlamına gelmemektedir.
Hatta aksine öğretmen öğrencilerin öğrenmesini sağlamak için daha fazla rol üstlenmiştir.
Öğretmenlerin öğrenmeyi bilmelerinin onlara ne faydası olduğunu düşünürsek, yeni yaklaşımlara bakmamız gerekmektedir. Yeni yaklaşımlar, öğrencilerin öğrenmelerini nasıl
oluşturacakları üzerinde durmaktadır. Bunu gerçekleştirmek için de öğretmenlere bazı
görevler düşer. Ayrıca öğretmenlerin öğrenmeleri anlamaları için doğal öğrenme üzerine düşünmeleri gerekir. Bu sayede de çeşitli öğretme yöntemleri denerler ve öğrenme
de kendi rollerini belirlerler. Peki bu öğretme yöntemlerini öğretmenler nasıl öğrenir?
Bununla ilgili olarak bilişsel teorilerin aksine durumsal teoristler öğrenmeyi amaç ve
şartlardan ayrı düşünmez. Durumsal teoristler bu anlamda bilişi üç gruba ayırır. Bunlar,
“cognition as situated”, “cognition as social”, “cognition as distributed” dır. Cognition as
situated” için durumların göz önüne alınması gerektiği, bilişin duruma göre şekillendiği,
sınıfta yapılan aktivitelerin ise gerçeğe yakın otantik olması gerektiği söylenir. “Cognition as social” için ortak özelliklere, aynı söylevlere sahip kişilerin oluşturduğu ortamın
kazandırdığı bilişselliktir. Okullaşmanın amacı da budur. “Cognition as distributed” için
ise duruma bağlı olarak kendini değerlendirme olarak ifade edilebilir (Putnam ve Borko,
2000).
Öğretmenlerin gerekli olan öğrenme teorilerini nasıl öğrendikleri ifade edildikten
sonra Nuthall (2004)’ ın öğrenme-öğretme arasındaki bağı göz önüne alarak öğretme te-
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orisi ortaya attığı ve sınıf durumlarıyla da ilişkilendirdiği çalışmaya göz atmak gerekir.
Burada öğretmenlerin öğretme aktivitelerini gerçekleştirirken, kendi öğretmenlerinden
gördüklerini uyguladıkları söylenmiştir. Bu nedenle de öğretim yöntemiyle ilgili çok dar
bilgiye sahip olunmaktadır. Asıl önemli olan öğrencilerin istenilen davranışları sergilemesidir. Ama bu yeterli değildir; öğretmen öğrenme sürecinde zihinde gerçekleşenleri
bilmeli ona göre de bir öğretim süreci gerçekleştirmelidir. Öğretmenlerin, öğrenmelerin
nasıl gerçekleştiğini açıklayan bir teoriye ihtiyaç duyduğu görülmüştür.
Temelde öğretmenin davranışlarını şekillendiren bu iki önemli faktör, belki de bir öğretmenin ilerideki mesleki hayatına ciddi boyutta yön verir. Bu çalışma da ise daha derin
anlamda öğretmen davranışlarını etkileyen etmenler üzerinde durulmuştur.
2. Yöntem

Çalışmamız bir derlemedir. Öğretmen yetiştirmeye dayalı olarak literatür taraması
gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan yazılı veriler için doküman incelemesi yapılmıştır.
3. Bulgular

Öğretmen davranışlarını etkileyen etmenler aşağıda sıralanmıştır.
3.1. Öğretmen inançları

Kelimelere anlamlar yüklenir ve kelimler bu anlamları ifade etmede yardımcıdır. Fakat insan ruhuna inildiğinde bu kelimler yardımcı değil asıl unsur olurlar. Bu nedenle
sıradan konuşmalarda bile seçilen kelimeler tam anlamını yansıtmalıdır. Eğitim psikolojisinde bu sıkıntı baş göstermektedir. Eğitim psikolojisi her zaman bu kesinlikte kendini
ifade etmez. İşte bu sebepten dolayı inançların belirlenmesi önem taşır. İnançlar; tavır,
yargı, değer gibi alt yapıları kapsar. Fakat literatürde bunlardan çok az bahsedilmiştir.
İnançlar birçok alanda kullanılmıştır; kişilik ve sosyal özellikleri belirleme de önemli
rol oynamıştır. Eğitimde de inançların önemli olduğuna karar verilmiştir (Pajares, 1992).
Öğretmenler inançlarını kolay bir şekilde ifade edebilirlerse ve öğretmenlerin belirttikleriyle araştırmacının düşündükleri arasında bir ilişki olursa, öğretmenlerin inançları ve
davranışları arasındakinin yanı sıra öğretmen inançları arasındaki çelişkilerde ifade edilebilir. Bunları yapabilmek için araştırmacı, yorumları belirleyebilecek kaynaklara ihtiyaç
duyar. Hiç kimseye “senin inançların nedir” gibi bir soru yöneltilmemelidir. Kaynaklar
kullanılarak inançlar yorumlanabilir ama öğretmen davranışları araştırmacıların inanç
yorumlarını desteklemeyebilir. Hatta araştırmacının gözlemlediği ona çok anlamsız, gerçek dışı gelebilir. Ama yine de araştırmacılar davranışlardan ötesine gözlemleyemediklerinden, öğretmenin içindeki inançlarına ulaşamadıklarından yapılan bir davranış ile bu
ulaşılamayan inançlar hakkında yorumlar yaparak fikir edinmeye çalışırlar; ama çoğu
zaman çelişkilerle karşılaşırlar (Leatham, 2006). Bunun sebeplerinden biri olarak araştırmacıların bilgi ile inancı birbirinden ayırmasının zor olması gelir. Önyargılar tesadüfen
veya üst üste gelen olayların sonucunda oluşmuş değişmesi zor fikirlerdir. Önyargıların
etkilediği inanç ve bilgi arasındaki farkı şöyle ifade edebiliriz. Kendinin neye değer ol-
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duğunla, ne olduğunun arasındaki fark gibidir (Pajares, 1992). Leatham (2006)’a göre
eğitim araştırmacıları bilgi ve inanç arasındaki farkı şöyle ifade eder “İnanılandan daha
fazla olan bilgi, henüz inandıklarımız ise inançtır (Leatham, 2006, s. 92).” Değişmesi zor
olarak temelde bulunan inançlar öğretmenin pedagojiksel olarak verdiği kararları etkiler. Bu nedenle öğretmen inançlarının belirlenmesi önemlidir (Leatham, 2006). İnançlar
eğitim araştırmalarında öğretmenin sosyal özelliklerini belirleme de yardımcı olur. Gerçektende buna en iyi örnek kişinin sosyal bilişsel teorinin merkezinde olan öz-yeterlilik,
fenemolojik ve varoluşçu teorinin temelinde olan öz-güven özellikleridir (Pajares, 1992).
Akbaş ve Çelikkaleli (2006) çalışmalarında öz-yeterlik inançları üzerinde durmuşlardır.
Onlar öğretmenlerin öz-yeterlik inançlarının, yetiştirecekleri öğrencilerin akademik başarılarını, sosyal özelliklerini etkileyeceği düşünmektedir. Yapılan çalışma sonucunda da
öz-yeterlik inançları yüksek olan öğretmenler, ilköğretim çağındaki çocukların akademik
yeterliliklerini ve akademik benlik algılarını olumlu olarak etkileyeceği söylenmiştir.
3.2. Öğretmen bilgisi ve öğretmen yeterliliği

Öğretmenin davranışlarını etkileyen diğer bir etken ise öğretmen bilgisi ve öğretmen
yeterliliğidir. Bu anlamda Shulman (1986)’ın çalışması bize iyi bir yol gösterici olabilir.
Ona göre 1800’lü yıllardan itibaren öğretmenlik yeterlilik sınavları yapılmaya başlanmıştır ve bu yeterlilik sınavlarında pedagoji bilgisi eksiktir. Hatta tamamıyla alan bilgisine
yöneliktir.  1980’li yıllardan sonra ise öğretme kapasitesini sorgulama ön plana çıkmıştır. Bu seferde içerik bilgisi ortadan kaldırılmıştır. Bunun üzerine öğretmen yeterliliğine
dayalı reformlar gerçekleştirilmiştir. Pedagoji ile alan bilgisi arasındaki bu keskin ayrım
bir müddet sonra öğrenme ve öğretme arasındaki temel bağlantıya ışık tutacak şekilde
ortadan kalkmaya başlamıştır (Shulman, 1986). Barnett ve Hodson (2000),  öğretmenin
sahip olduğu bilgiyi kısaca üç gruba ayırarak ifade etmişlerdir: Alan bilgisi, müfredat bilgisi pedagojiksel alan bilgisi. Alan bilgisi, bir alana ait bilgilerinin öğretmenin zihninde
oluşmasıdır. Fakat öğretmenler sadece alanla ilgili bilgiyi olduğu gibi aktarmaz. Bunların sebeplerini açıklamalı ve aralarındaki ilişkileri ifade etmelidirler. Müfredat bilgisi,
öğretmenlerin ne anlatacaklarını bilmesidir. Yer alan bütün materyaller kullanılmalıdır.
Pedagojiksel alan bilgisi ise öğretmenlerin sadece ders içeriğini değil aynı zamanda da
nasıl öğreteceklerini bilmeleri gerektiğidir. Pedagojiksel içerik bilgisi (pedagogical context konowledge) modeli öğretmen görüşü değerlendirmeye yardımcı olur.   Bu modelin işleyebilmesi için de dört tür bilgiden yaralanılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunlar
akademik-araştırma bilgisi, pedagojiksel alan bilgisi, profesyonel bilgi ve sınıf bilgisidir.
Bu modefelin temelini tecrübeler ve konu hakkındaki bilgiler oluşturur. Bu modeldeki
bilgilerin alt basamaklarından akademik ve araştırma bilgisi, konunun içeriğini ihtiva
eder. Öğrencilerin de nasıl öğreneceği bu bilgi türünün içine girer. Pedagojik alan bilgisi, dersin işlenişi hakkında sahip olunan bilgidir. Profesyonel bilgi, öğretmenlerin yeni
öğretmenlere kattığı bilgidir. Son olarak sınıf bilgisi ise öğretmenin kendine ait bir sınıfının olduğunun bilincine varmasıdır. Belirlenen modelin amacı, öğretmenlerin yaptıkları

LİTERATÜR IŞIĞINDA ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARI

403

ve söylediklerini inceleyerek böylece öğretmen görüşleri belirleyebilmektir (Barnett ve
Hodson, 2000). Öğretmenlerin bu modelle belirlenen kendilerinin sahip olduğu bilgiler
onların pedagojilerini etkileyeceği söylenebilir. Öğretmen yeterliliği MEB 2006 yılında
online olarak yayınladığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri el kitabında öğretmen
yeterliklerini beş gruba ayırır.
A. Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim
B. Öğrenciyi Tanıma

C. Öğretme ve Öğrenme Süreci

D. Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme
E. Okul, Aile ve Topluluk İlişkileri

F. Program ve İçerik Bilgisidir (MEB, 2006).

Genel anlamda öğretmen yeterlilikleri derken öğretmen bilgisinden bahsedilir. Fakat öğretmen yeterliliği derken yukarıda da görüldüğü gibi öğretmen bilgisi olarak nitelendirdiğimiz ifadeler bütün bu yeterlilikleri kapsamaz. Demek ki öğretmen yeterliliği
öğretmen bilgisi ile sınırlı değildir. Şişman ve Acat (2003) öğretmen yeterliliğini dört
grupta ifade etmiştir. Bunlar alan bilgisi konusunda yeterlilik, öğretmenlik meslek formasyonuna ilişkin yeterlilik, genel kültür alanında yeterlilik ve etik değerlere sahip olma
yönünden yeterliliktir. Öğretmen bilgisi ile ifade ettiklerimiz bu yeterliklerden ilk ikisini
kapsamasına rağmen son ikisini kapsamaz. Genel kültür alanında yeterlik adında anlaşılacağı gibi öğretmenlerin belli düzeyde genel kültüre sahip olmasını ifade eder. Olayların
durumların açıklanmasında, disiplinler arası ilişkilerin kurulmasında, konunun öğretimi
için gerekli olan öğretim ilkelerinin yaşama aktarılmasında önem taşır (Yetim ve Göktaş, 2004). Şişman ve Acat’a göre (2003) etik değerlere sahip olma yönünden yeterlilik
ise mesleğin gerektirdiği bazı ahlaki değerlere sahip olmaktır. Yeterliliğe sahip nitelikli
öğretmen yetiştirme işini üniversiteler üstlenir. Yeterliliğe dayalı öğretmen yetiştirmede
öğretmenlerin davranışları incelenir. Bunu yaparken de davranışların analiz edilmesiyle,
yorumlanmasıyla, planlanmasıyla öğretmenlerin yaptıkları veya yapabildikleriyle yeterliliğe karar verilir. Fakat bu konuda kesin düşüncelerin olmamasına rağmen yeterliklerin
açık bir şekilde belirtilmesi konusunda hem fikir olma söz konusudur (Özyürek, 2008).
Tabi ki bu yeterliğin kazandırıldığı üniversitelerde verilen eğitim derslerinin önemi de
yadsınamaz. Dikici, Yavuzer ve Gündoğdu (2006) çalışmalarında eğitim fakültesi mezunlarının eğitim bilimleri derslerine ilişkin fikirleri üzerinde durmuştur. Öğrencilerin eğitim
bilimleri derslerinden yararlanma oranları araştırılmıştır. Sonuç olarak ise öğrencilerin
öğrenim süresince en çok yararlandıkları dersler Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi
ve Öğretmenlik Uygulamasıdır. Hiç yararlanılmayan dersler ise Öğretmenlik Mesleğine
Giriş, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirmedir. Genel anlamda öğretmen adayları eğitim derslerinden yeteri kadar yararlanamadıkları ortaya çıkmıştır. O halde öğretmen yeterliklerini arttırmak için üniversitedeki
eğitim derslerinin de onlar için daha yararlı hale getirmek önemlidir.
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3.3. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Temizkan (2008), tutum kavramını önceki tanımları göz önüne alarak “genel anlamda
bireyin, herhangi bir durum, olay veya nesneyle ilgili olarak sahip olduğu tepki eğilimini
ifadesi” olarak ifade etmiştir (Temizkan, 2008, s. 462). Bir öğretmenin mesleğine karşı
genel anlamda eğitime karşı olan tutumlar öğretmenin bütün hal ve hareketlerini etkilemektedir. Kişinin içinde yaşadığı ülke, bölge, sosyo-ekonomik düzey onun bir konuya
ait tutumlarını etkiler. Kişinin bir duruma karşı tutumunu etkileyen en önemli faktörün
sosyal çevresi olduğu söylenebilir (Atalay, 2005). Bir kişinin herhangi bir duruma, olaya,
nesneye tutum kazanabilmesi için o konuda deneyimlere sahip olması gerekir (Temizkan,
2008). Eğer öğretmenler fikirlerinin olduğu konularda çok ciddi bir gerekçe olmadığı takdirde o konuyla ilgili tutumlarının değişmesi zordur. Tutumların değişmesinde güdüler ve
çevre etkili olabilmektedir (Atalay, 2005). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının olması için mesleklerine ilgi duymalı, sevmeli, kendi mesleklerinin önemini bilmeleri ve kendilerini sürekli yetiştirmeleri gerekir. Bu sayede oluşan olumlu veya
olumsuz tutumlar öğretmen davranışların etkiler. Temizkan (2008) yaptığı çalışmada
Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilgi duyma konusunda, öğretmenlik
mesleğine bağlılık konusunda, öğretmen mesleğini sevme konusunda, öğretmenlik mesleğinin gerekliliğine inanmaları konusunda olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna
varmıştır. Mesleki yeterlilik konusunda ise olumsuz tutumların da var olduğu görülmüştür. Atalay (2005), kişilik envanterinden elde edilen verilerle öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinden elde edilen verileri karşılaştırmıştır. Kişilik envanteri hem kişisel
hem de sosyal uyumu belirlemeye çalışır. Her iki duruma da sahip olan öğrenciler aynı
zamanda öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlar geliştirmişlerdir. Çapa ve Çil
(2000) ‘in araştırmasının sonucunda 3. sınıftaki öğretmen adayları öğretmenlik mesleğine
karşı daha olumlu tutumlar sergilemekte olduğu görülmüş, bunun sebebi olarak ise 3.sınıftaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin artması gösterilmiştir. Bu sebepten dolayı
da birinci sınıftan başlayarak öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumlar oluşturacak
faaliyetlerin önem kazanması gerektiği savunulmuştur.
3.4. Öğretmen benliği

Benliğe uygun olarak seçilen bir meslek başarıyı getirir; benliğe uygun olmayan bir
meslek seçiminde ise bireyler sıkıntı çekmektedir. Bu nedenle öğretmenlik mesleğini seçen kişilerin öğretmenlik mesleği ile kendi benlikleri arasında bir uyumun olması
önemlidir (Dilmaç, Çıkılı, Işık ve Sungur, 2009). Bu uyum öğretmeni mesleki anlamda
başarıya götürür. Peki benlik nedir? Benlik “kişinin inançlarına, bilgisine ve amaçlarına
katkı sağlayan öncü bir faktördür” (Enyedy, Goldberg ve Welsh, 2005, s. 69).  Benlikle alakalı çok fazla bakış açısının var olduğunu söyleyen Enyedy, Goldberg ve Welsh
(2005), benliğin sosyal çevreden etkilenerek oluştuğunu ifade ederler. Benlik kavramında eksik kalan tarafın pratiğe uygulama olduğunu düşünmüşlerdir. Gerçekten de yapılan
çalışma da aynı özelliklere sahip olduğu düşünülen iki öğretmenin pratik anlamda farklı
tercihlerde bulunduğu görülmüş ve bunun sebepleri üzerinde düşünülmüştür. Bu nedenle
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de öğretmenlerin benliklerini ortaya koymak için görüşmeler yapılmıştır; fakat benlik ve
pratik arasında bir bağlantı kurulmadığı görülmüştür. O halde benlik direkt olarak davranışlarla bağdaştırılamaz. Bu uyumsuzluğun sebepleri ise kişinin kendine ait benliğini
mesleki benliğiyle karıştırması, bu anlamda çoklu benlikler oluşturması ve sınıf ortamındaki çeşitlilik göstermesidir. Twiselton (2004) daha önceki çalışmalarda kullanılmış olan
öğrenme de öğretmen benliklerinin rolünü de göz önüne alan kategorilerden bahsederek
yeni yorumlar getirmiştir. Belirlenmiş olan ilk kategori de öğrencilerin öğrenmesi geri
planda tutulmuş, bir öğretmen olarak sınıfta yapması gereken görevlerin eksiksiz yerine
getirilmesi amaçlanmıştır. İkinci kategori de yer olan öğretmenler ise öğrenimin müfredata bağlı olarak sadece sınıf içinde gerçekleştiğini düşünürler. Üçüncü kategorideki
öğretmenler ise müfredatı amaç değil araç olarak kullanır ve öğrencilerin başarıları onun
için ön plandadır. Benlik saygısı kavramı da öğretmenleri etkileyebilecek bir etkendir.
Benlik saygısı yukarıda bahsedilen benlik kavramından farklıdır. Benlik saygısı, kendi benliğinin bir değerlendirmesidir ve kişinin çevreyle oluşturduğu çeşitli eylemlerden
sonra kazanılır (Taysi, 2000). Her ne kadar Enyedy, Goldberg ve Welsh (2005) mesleki
benliğin öğretmenin kendi benliği üstüne çıkması pratikte ikilimler yarattığı söylese de
Dilmaç ve diğ. (2009) öğretmenlik mesleğinde başarılı olabilmek için mesleki benlik
algısının önemli bir etken olduğunu söyler.
3.5. Öğretmen yansımaları

Öğretmen davranışlarını etkileyen faktörlerden biri de öğretmen yansımalarıdır. İnsanlarla ilişkiler yönünden öğretmenlik, diğer bazı mesleklerden farklı olarak çok geniş
bir kitleye hitap eder. Öğretmenlik mesleği sadece okul içerisinde değil aynı zamanda
okul dışındaki toplumla, velilerle iç içe olmayı gerektiren bir meslektir (Çelikten, Şanal
ve Yeni, 2005). Yansımalar öğretmen gibi olma anlamında önemli bir role sahip olduğunu
söyleyen Jay ve Johnson (2002), yaptıkları çalışmada yansımanın en iyi tanımını John
Dewey’in “How to Think” adlı eserinde olduğunu söylerler. John Dewey’ yansımayı “her
bir inanç hakkında aktif, sürekli ve dikkatli düşünmektir veya bilgiyi desteklediğinden
dolayı bilginin bir formu olarak düşünülebilir hatta bilginin yönettiği şeylerin sonuçları”
olarak tanımlar (Dewey, 1933, Akt. Jay ve Johnson, 2002, s.74). Öğretmenlerin yansımayı gerçekleştirdikleri süreçler önem taşır. Bu süreçte akla uygun problemleri çözebilme
yansıma olarak adlandırılır. Süreç içerisinde yansımayı bir bütün olarak değerlendirmek
gerekir. Ama bu durum öğretmenler tarafından yansımanın anlaşılması konusunda sıkıntı
çıkarabilir (Jay ve Johnson, 2002). Daniellowich (2007)’in yapmış olduğu araştırmada,  
birçok konuda yansımalar kazanan dört stajyer fen bilgisi öğretmeninin, kendi amaçladıklarıyla uyguladıkları arasındaki farkları algılatılmaya çalışılması temel alınmıştır. Bu
temel çerçevesinde amaç öğretmen adaylarının kendi yansımalarındaki uyuşmazlıkları
görmesi, yaklaşımlarını nasıl değiştirmeleri gerektiğini ve bunları niçin değiştirmeleri
gerektiğini göstermesidir. Dört öğretmenden alınan vaka analizleriyle, öğretmenler uygulamadaki durumları görmüşler ve kendi ideal mesleki uygulamalarının yansımalarında
uyarlama yoluna gitmişlerdir. Öğretmenler sadece yapılan uygulamaların nasıl gerçekleş-
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tiğiyle değil aynı zamanda bu uygulamaları anlamlandırmakla da ilgilenirler. Uygulamadaki anlamlandırmada kolaylık olması bakımından stajyer öğretmenlerde var olan özelliklerini belirleyen yansıma tipolojileri ortaya çıkmıştır. Bunlar, tanımlayıcı-karşılaştırıcı-eleştirici tipolojilerdir. Her biri için belli özellikler tanımlanmış ve bu özelliklere göre
öğretmenler sınıflandırılmıştır (Jay ve Johnson, 2002). Yansıma öğretimde önemli bir
kavramdır. Bu nedenle öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirmek
bir çözüm olarak görülebilir. Böylelikle öğretmen adayları teorik ve uygulama arasındaki
bağı kurabilir (Yorulmaz, 2006). Yansıtıcı düşünme alanındaki çalışmaların çoğu öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerileri geliştirmelerine yönelir. Yansıtıcı düşünce
etkili bir öğrenme-öğretme ortamının gerçekleşmesinde yardımcı olması için öğretmen
adaylarının zihninde neler olabileceği üzerine yoğunlaşır. Sonuçta öğretmen adaylarına
planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde önemli katkı sağlar (Köksal ve Demirel, 2008).
4. Sonuç

Sonuç olarak öğretmen davranışlarını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler öğretmenlerin lehine çevrilirse öğretmenler daha verimli hale gelebilir. Eğitim ortamında
öğretmenin temelde olduğunu düşünürsek, öğretmenler davranışlarıyla örnek olmalıdır.
Şunu unutmamak gerekir ki iyi öğretmen iyi sınıf, iyi sınıf iyi okul, iyi okul iyi toplum,
iyi toplum refaha ulaşmış bir ülkedir. Görüldüğü gibi refaha ulaşmış bir ülke olmak istiyorsak en temelde yer alan öğretmen büyük bir öneme sahiptir. Öğretmenlerin hal ve
davranışlarının bir ülkeyi bile etkileyebileceği düşünülürse, bu anlamda öğretmenlerin
davranışlarını etkileyen faktörler büyük önem taşımaktadır. Yapılması gereken en anlamlı
şey öğretmenlerin yetişme sürecinde bu faktörlerin göz önünde bulundurulmasıdır. Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasıyla aslında öğretmen yetiştirme süreci önemsenmeye başlanmıştır. Özellikle uzun süreli projeler, aksaklıkların ortaya konulmasında
etkili olabilir. Kısacası öğretmenlerin davranışları dolayısıyla öğrenci davranışlarını ortaya koyan yukarıda belirlenmiş özellikler göz önüne alındığında, öğretmenlerin yetiştiği
ortamların sağlıklı olması ve öğretmenlere gerekilen önemin verilmesi gerekmektedir.
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KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI
SESLENDİRME YÖNTEMİ
Fatih BİNGÖL (*)
Öz

Teknik klasik gitar eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu makalede klasik gitar tekniğinin biyomekanik temellerine değinilerek, bu eksende Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı için hazırladığımız doktora tezine konu olan
gitarda parmak hazırlamalı seslendirme yönteminin (PHSY) gitar eğitimine katkıları değerlendirilecektir. PHSY’nin temel amacı, seslendirmede kullanılan sağ ve sol el hareketlerinin seslendirme anından önce programlanarak, seslendirmede hareket yönetiminin
kalite ve verimini arttırmak, bu yaklaşımla edinilen seslendirme becerileriyle psikomotor
düzeyde bir tür hareket repertuarı oluşturmak ve ileri vadede bu repertuarı geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: Klasik gitar, klasik gitar eğitimi, parmak hazırlama, motor öğrenme.
Finger Prepared Playing Technique on Classical Guitar Education
Abstract

Technique is an inseperable part of classical guitar education. In this study, firstly,
biomechanic aspects of classical guitar techniqe is addressedd. Secondly, Finger
Prepared Playing Technique (FPPT) on classical guitar, which was the subject of the
doctoral dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of
PhD in the Institute of Educational Sciences of Gazi University, is described. The main
purpose of FPPT is to prepare left and right hand fingers on the strings right before the
sound production, therfore, to improve the quality and efficiency of sound production
and musical performance, and to help guitar students gain a movement repertoire on
psychomotor level on the guitar.
Keywords: Classical guitar, classical guitar education, planting, finger preparation,
motor learning
*) Arş. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik
Öğretmenliği Anabilim Dalı
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1. Giriş

Günümüzde gitar çeşitli müzik türlerinde farklı şekillerde kullanımı, çalgının yapısından kaynaklı çokseslilik özelliği ve sunduğu tını zenginliğiyle besteci ve seslendiricilere
geniş bir müziksel ifade olanağı tanıyan bir çalgıdır. Belki de bu sebepledir ki gitar, genel, mesleki ve özengen müzik eğitiminde yaygın biçimde kullanılan bir çalgıdır. Gitarın
yapısından gelen müzikal ifade zenginliği, onun hem solo hem de eşlik çalgısı olarak
kullanılmasına olanak tanımaktadır. Klasik gitar, gerek yüzyılları aşkın bir sürede oluşan
repertuara sahip olması, gerekse kendine has seslendirme tekniğiyle müzik evreninde
önemli bir yere sahiptir.

Bu makalede, gitar eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan teknik olgusundan yola çıkılarak klasik gitar tekniğinin biyomekanik temellerine değinilerek, bu eksende Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı için hazırladığımız
doktora tezine konu olan gitarda parmak hazırlamalı seslendirme yönteminin (PHSY)
klasik gitar eğitimine katkıları değerlendirilecektir.
1. 1. Klasik gitarda teknik olgusu

Klasik gitarda teknik en geniş anlamıyla, gitar çalmada kullanılan yol, yöntem ve
becerilerin hepsi şeklinde tanımlanabilir. Klasik gitarda ses üretiminde uygulanan bütün
hareket biçim ve yöntemleri ve bu hareketlerin uygulanmasındaki beceri düzeyi de tekniğin kapsamı içinde değerlendirilebilir. Klasik gitarda teknik, seslendirme ve yorumlama
boyutunu destekleyen, seslendirme esnasında uygulanan müziksel gereklerin, tasarlanan
ve hedeflenen biçimde yerine getirilmesinde önemli bir araçtır.

Ses üretimi, klasik gitarda seslendirmenin en temel konusudur. Klasik gitarda ses üretimi temel olarak, sol el parmaklarıyla tuşe üzerinde bulunan perdelere basılması ve sağ
el parmaklarıyla bu perdelere ilişkin tellerin yukarı ya da aşağı yönde kuvvet uygulanarak
harekete/titreşime geçirilmesiyle gerçekleşir. Tellerin harekete geçirilmesinde parmakların tellere temas noktası, açısı, seslendirme bölgesi ve uygulanan kuvvetin şiddeti üretilen
sesin rengini, gürlüğünü, tınısını ve dolgunluğunu etkileyen bazı etmenlerdir.
Gitarda ses üretimindeki temel hareket, uygulamada önemli derecede bir teknik zorluk içermez. Hemen herkes belirli sayıda denemeyle gitardan ses çıkarmayı başarabilir.
Fakat bir müzik eseri seslendirilirken, ses üretimi yüzlerce defa belirli zaman aralıkları ve
çeşitli biçimlerde tekrarlanır. Bu hareketleri uygulamadaki beceri düzeyi, gitar eğitiminde
kontrol, hakimiyet ve koordinasyon gibi kavramlarla ilişkilidir.

Klasik gitar tekniğinde seslendirmenin kalitesini belirleyen kontrol ve hakimiyet
birbiriyle oldukça yakından ilgili iki kavramdır. Şöyle ki: Kontrol, seslendirmede kasların kullanımındaki bedensel farkındalıkla ilişkili bir durumdur. Hakimiyetse kontrol
olgusunun bir sonucu olarak seslendirme organlarına ve dolayısıyla çalgıya hükmetme
becerisidir; seslendirmenin, tasarlanana en yakın biçimde gerçekleşmesiyle kendini belli
eder. Bedensel kontrol arttıkça, çalgı üzerindeki hakimiyet ve dolayısıyla seslendirmenin
kalitesi de artar. Bu sebeple seslendirmede üst düzey bir hakimiyete sahip olabilmek için,
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seslendirmede kullanılan kaslara ilişkin bedensel farkındalığının geliştirilmesinde fayda
vardır.
1. 2. Biyomekanik yaklaşımla klasik gitar tekniği

İnsan vücudu, sinir sistemi, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi çeşitli sistemlerden oluşan bir yapıdadır. Bu yapı, makinevari bir işbirliği içinde bedenin yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirirken, içinde bulunduğu çevresel
ortama en uygun biçimde uyumlanarak varlığını sürdürme motivasyonuyla, yaşamı içinde kullanacağı becerileri edinir. Bu doğal edinim sürecine öğrenme denir.

Öğrenme kişinin doğumuyla başlayan ve yaşamı süresince devam eden doğal bir süreçtir. Kişi bu süreçte yaşamı için gerekli olan bilgi ve becerileri edinir. Bu bilgi ve becerilerin edinilmesinde en temel iki araç gözlem ve deneyimdir. Bu iki araçtan gözlem,
öğrenilecek şey hakkında bilgi toplama, deneyim ise öğrenilecek şeyin uygulanma ve beceriye dönüştürülme aşamalarına işaret eder. Örneğin, bebekler yürümeyi önce ebeveynlerini izleyerek, gözlemleyerek, sonra onları taklit ederek öğrenirler. Bir deneme-yanılma
süreci sonrasında bebekler, kaslarını eşgüdümlü bir biçimde kullanmayı, minimum eforla
yürüyebilmek için gerekli bilişsel süreçleri öğrenirler.

Klasik gitar çalma becerisinin edinilme biçimi, yaşamın içinde kazanılan diğer becerilerin edinilme biçminden pek de farklı değildir. Kohut (1985), gündelik becerilerin edinilmesinde gerçekleşen bu doğal öğrenme sürecinin, çalgı eğitiminde de kullanılabileceğini savunmaktadır. Tıpkı yürümeyi öğrenme örneğinde olduğu gibi, bir gitar öğrencisi,
öncelikle gitar çalma eyleminde gerçekleştirilen hareketler hakkında gözlemleyerek bilgi
toplamalı, daha sonra bu gözlemlerini deneyimleri aracılığıyla eyleme dönüştürmelidir.
Bu noktada şu soru akıllara gelebilir: Bir gitar öğrencisi gitar çalma eylemini ne sıklıkla
gözlemleme şansına sahiptir? Bu gözlemler gitar çalma hareketlerinin detaylarını algılamada ne derece yeterlidir?

Yürüme eylemine geri dönersek, bir bebek ebeveynlerinin yürüme hareketlerini gün
içinde sıklıkla, yoğun bir biçimde gözlemleme şansı bulmaktadır. Öte yandan gitar öğrenen bir kişi gitar çalma hareketlerini haftada birkaç defa, görece daha kısıtlı bir yoğunlukta gözlemleme şansı bulabilmektedir. Gitar çalma hareketleri hakkında eksik ve
yetersiz bir biçimde bilgilenme şansı bulan öğrencinin, uygulamada bu eksiklikten doğan
sorunlarla karşılaşması olasıdır.

Gitar çalma eylemi görece karmaşık, çok yönlü ve oldukça çeşitli aşamalardan oluşan bir hareket yapısına sahiptir. Bu yapıdaki hareketlerin uygulanışına bakarak, sadece
izlenim aracılığıyla algılanabilmesi oldukça güçtür. Bu noktada, gitar öğrenmenin biyomekanik yapısının ortaya konarak, gitar öğrenme sürecinin ve seslendirmede uygulanan
hareketlerin bu bağlamda çözümlenmesinde fayda vardır.
Gitar çalma uzamsal ve zamansal olarak üst düzey motor görevler ve davranışlar içermektedir. Bu karmaşık yapıdaki görev ve davranışların planlanması, uygulanması, düzenlenmesi çeşitli bilişsel ve biyomekanik süreçleri kapsamaktadır (Heijink & Meulenbroek,
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2002; Özgen, 2006). Gitar çalmayı öğrenme, gitar çalmaya ilişkin motor becerilerin edinilme süreci olarak nitelendirilebilir.

Halsband motor beceri edinme sürecini başlangıç, orta ve ileri düzey olmak üzere üç
aşamada incelemiştir. Başlangıç safhasında hareketler, sıkı bir algısal gözetimle yavaş bir
biçimde uygulanır. Orta safhada hareketlere ilişkin duyu-motor şemaların aşamalı olarak
öğrenilmesiyle uygulama hızı artar. İleri safhada hareketlerin uygulama becerisi üst düzeyde olup, hareketler otomatikleşir (Halsband ve Lange’den, 2006, s. 415).
Motor becerilerin edinilme sürecinde öğrenen açısından performans hedefini kavrama, hareketi sağlayacak uygun kasların doğru zamanda harekete geçirilmesi ve geri bildirim sistemiyle hataların düzeltilerek hareketlerin yönlendirilmesi önem taşır (Muratlı,
Kalyoncu ve Şahin, 2007).

Beyin vücudun her türlü hareketine olduğu gibi gitar çalmada gerçekleştirilen el ve
parmak hareketlerine de hükmeden organdır. Beynin gitar çalma bağlamında el ve parmak hareketlerine hükmetme kabiliyeti deneyimlerle kazanılmaktadır (Lundborg, 2003).
Başka bir deyişle deneyim, kişinin beceri kazanımında en temel öğrenme aracıdır.
Gitar çalma becerilerinin kazanılma süresi ve kalitesi, öğrenme deneyimlerinin kalitesiyle yakından ilişkilidir. Rastlantısal ve bilişsel denetimden uzak deneyimler, becerilerin
kazanılma süre ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Gitar çalmada kullanılan hareketlerin içeriklerinin çözümlenerek, sağ ve sol ele ilişkin hareket modellerinin oluşturulmasıyla, gitar çalmayı öğrenme deneyimlerinin kalitesinin arttırılması sağlanabilir.
1.3.Klasik gitarda parmak hazırlama tekniği

Gitarda parmak hazırlama, ses üretiminde seslendiricinin kontrolünü arttıran önemli bir sağ el tekniğidir. Gitar eğitimi literatüründeki bazı İngilizce kaynaklarda planting
olarak geçen bu teknik, sağ elde ilgili parmak ya da parmakların seslendirme anından
önce ilgili tel ya da tellerde hazır bulunması esasına dayanır (Duncan, 1980; Glise, 1997;
Oakes, 2000; Özgen, 2006).
Parmak hazırlama seslendiriciye pek çok açıdan yarar sağlayabilir. Duncan (1980, s.
48-49) bu olası yararları şu şekilde sıralamıştır:

1. Mekanik verim: Hareketin hazırlanması, tele uygulanan kuvvet ve telin gösterdiği
direnç eşleşmesinin en güvenli biçimde, dolayısıyla enerji transferinin en kısa yoldan gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
2. Dokunma hassasiyeti: Telin direnci seslendirme hareketinin başlangıcında direkt
temasla daha iyi hissedilebilir; bu hissiyatla bilinçli ton kontrol alanı genişler.
3. Kesinlik: Ses üretmede hedef tırnağın ucunda bir nokta olduğunda daha kesin hareketler gereklidir.

4. Ekonomi: Parmakların mekanik ve fizyolojik açılardan en küçük hareketi yapması
daha arzu edilen bir durumdur.
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Sol elde sağ eldeki parmak hazırlama olgusuna benzer bir durum, Hedef Yönelimli
Hareket (Aim Directed Movement) yaklaşımıyla kendini göstermektedir. Bu yaklaşım sağ
eldeki gibi fiziksel bir parmak hazırlama sürecine işaret etmemektedir. Hedef Yönelimli
Hareket daha çok sol eldeki parmak hareketlerinin zihinde tasarlanmasıyla uygulanır. Bu
yaklaşım ilk olarak viyolonsel tekniğinde Hedef Odaklı Hareket (Goal Oriented Movement) olarak Gerhard Mantel tarafından kullanılmıştır (Özgen, 2006). Bu kavram gitar
eğitiminde Charles Duncan ve Aaron Shearer tarafından da kullanılmıştır.
Shearer’a göre Hedef Yönelimli Hareket yaklaşımı sol eldeki hareketleri, gerçekleştirme anından önce nereye, nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceğini zihinde canlandırma
esasına dayanmaktadır. Buna göre seslendirme anında seslerin elde edileceği perdelere
odaklanılmasından ziyade, iki nota veya nota grubu arasında gerçekleştirilmesi öngörülen
hareketlerin çalışılması daha fazla önem taşımaktadır. Bu şekilde hareketlerin zihinsel ve
fiziksel olarak kontrolü tam anlamıyla gerçekleştirilerek, psikomotor düzeyde sol el hareketleri daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir (Özgen, 2006).

Sol elde parmak hazırlamaya ilişkin kaynaklarda parmak hazırlama olgusunun, sağ
elden bağımsız bir şekilde ele alındığı görülmektedir. Gitar çalma eyleminde sağ el ve
sol el belirli bir düzen ve işbirliği içinde hareket etmelidir. Bu sebeple parmak hazırlama olgusunun sağ el ve sol eli kapsayacak şekilde ele alınması, seslendirmede kontrol
ve verimin arttırılmasını sağlayabilir. Tarafımızca geliştirilen PHSY’de sağ el ve sol ele
ilişkin hareket modelleri oluşturularak, seslendiricinin bu hareket modelleri bağlamında
uygulanan hareket ve üretilen ses arasındaki ilişkiyi anlaması; seslendirme hareketlerinin
programlı öğrenme deneyimleriyle teknik beceriye dönüştürülmesi öngörülmektedir.
2. Klasik Gitarda Parmak Hazırlamalı Seslendirme Yöntemi

PHSY bir seslendirme yöntemi olmasının yanında, gitar eğitiminde öğrenciye kendi teknik gelişimini denetlediği ve yönettiği bir çalışma biçimi ve bakış açısı sunar.
PHSY’nin temel çıkış noktası gitarda ses üretme anıdır. Bu doğrultuda her ses üretimi iki
temel evrede değerlendirilir: Seslendirme öncesi (ses üretimine) hazırlık evresi ve seslendirme evresi. PHSY daha çok üretilecek sesin özelliklerinin tasarlandığı, tasarlanan sese
özgü hareket ve uygulama modelinin belirlendiği, seslendirme öncesi hazırlık evresine
odaklanır. Bu yöntemin temel amacı, seslendirmede kullanılan sağ ve sol el hareketlerinin seslendirme öncesi evrede zaman buyutunda programlanarak, seslendirmede hareket
yönetiminin kalite ve verimini arttırmak, bu yaklaşımla edinilen seslendirme becerileriyle
psikomotor düzeyde bir tür hareket repertuarı oluşturmak ve ileri vadede bu repertuarı
geliştirmektir.

Yöntemin birinci aşamasında temel seslendirme tekniğinin kazanılması hedeflenerek,
sağ ve sol elde temel ses üretimine ilişkin hareketler ve bu hareketlerin içeriklerine odaklanılır. Bunun amacı temel seslendirme hareketlerinin ilk olarak— Halsband’ın motor
beceri edinme süreci bağlamında—yoğun bir algısal denetimle uygulanarak, hareketlere
ilişkin duyu-motor şemaları oluşturmak; ikinci olarak bu şemaların etkin biçimde tekrarıyla seslendirmeye ilişkin temel hareket yönetiminin otomatikleşmesini sağlamaktır.
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İkinci aşamada kazanılan temel seslendirme becerilerinin aktarımı, yani eserler üzerinde uygulanması gerçekleştirilir. Bu aşamada, çalışılan eserlerin içeriğinde temel ses
üretiminin dışında kalan hareketler (legato, pozisyon geçişi, glissando, bare) ilk aşamadaki yaklaşımla ele alınarak hareket repertuarı genişletilir.
2.1. Birinci aşama: temel seslendirme tekniğine yönelik uygulamalar
2.1.1. Gitarda sağ el tekniği ve temel hareket modeli

Seslendirmede sağ elin görevi ses üretimini gerçekleştirmektir. Gitarda ses üretimi
sağ el parmaklarıyla (p, i, m, a) tellerin titreşime geçirilmesiyle sağlanır. Bu işlem, gitar
üzerinde belirli bir çalma pozisyonunda konumlandırılan sağ el parmaklarıyla, tellerin
belirli bir açıyla yukarı ya da aşağı yönde kuvvet uygulanarak harekete geçirilmesiyle
gerçekleşir. Bu işlemde parmakların tellere temas noktaları, telleri itme açıları, seslendirme noktasının teller üzerindeki konumu ve tellerin harekete geçirilmesinde uygulanan
kuvvetin miktarı gibi değişkenler üretilen sesin rengini, gürlüğünü, tınısını ve kalitesini
etkiler.

Gitarda sağ el ses üretiminde kullanılan tirando ve apoyando olmak üzere iki temel
çalma tekniği vardır. Tirandoda seslendirmeyi yapan parmak sadece seslendirilen tele
temas ederek ses üretim işlemini gerçekleştirirken, apoyandoda seslendirmeyi yapan parmak ses üretimi anından hemen sonra seslendirilen telin bir üstündeki tele yaslanarak ses
üretimi işlemini gerçekleştirir. Apoyando, bu teknikle üretilen sesin dolgunluğu sebebiyle, eserde daha öne çıkarılmak istenen kısımlarda kullanılırken, tirando tekniği neredeyse
bütün arpejleme ve dizisel hareketlerde kullanılabilen temel gitar tekniğidir.
Gitarda PHSY’ye göre sağ elle sağlanan ses üretimi iki adımda gerçekleştirilir:
1. Parmak tele ulaşır

2. Parmak teli harkete geçirir-çalar

Bu iki adıma biraz daha yakından bakacak olursak, birinci adımda sesi üretecek parmak tele ulaşmaktadır. Bu adım, tele yalın bir temas hareketinden öte, üretilecek sesin
özelliklerinin hazırlandığı, programlandığı adım olmasıyla oldukça önemlidir. Parmağın
tele temasıyla birlikte parmağın tel üzerinde hissettiği gerilim, parmağın tele ulaşma süresi, tele temas noktası ve açısına ilişkin durum yakından gözlenir. İkinci adımda eldeki
mevcut bilgilerle hareket uygulanır. Bu noktada uygulanan hareket sonucu elde edilen
sesle, üretilmesi hedeflenen ses arasındaki fark değerlendirilir. Üretilen sesin kalitesi o
sese dair beklenti eşiğinin altındaysa hareket, yeni bir hareket planıyla tekrar uygulanır. Bu geri bildirim sistemiyle, ses üretme denemeleri istenen sonuca ulaşılıncaya kadar
devam eder. İstenen sonuca ulaşıldığında, hareket (istenen sonuca ulaştıran koşullarla)
belirli bir süre ve sayıda uygulanmaya devam edilerek pekiştirilir.
2.1.2. Gitarda sol el tekniği ve sol el temel hareket modeli

Gitarda ses üretiminde sol ele düşen görev üretilmek istenen ses/seslerin perdelerini
belirlemektir. Bu işlem tuşe üzerinde üretilmek istenen seslere ilişkin perde/perdelere il-
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gili parmaklarla basılmak suretiyle gerçekleştirilir. Sol el ayrıca vibrato, glissando, legato
gibi bazı müziksel etki ve/veya ifade araçlarının uygulanmasında etkin rol oynar.

Seslendirmede sol el ve sağ elin gerçekleştirdiği, ilk bakışta oldukça yalın ve görece
kolay olarak algılanabilecek bu hareketlerin, daha yakından incelendiğinde bazı hareket
basamaklarından oluştuğu görülebilir. Bu hareket basamakları şu şekildedir:
1. Parmak tele ulaşır

2. Parmak teli perdeye ulaştırır

3. Parmak sesin uzama suresince perdede kalır

4. Parmak sesin sona erme anında perdeden ayrılır

Bu modele göre sol elin kullanımda olduğu herhangi bir ses üretme anında sol elde
hareketi gerçekleştirmede kullanılan enerjinin, yukarıda belirtilen dört hareket basamağında farklı biçimlerde uygulanması söz konusudur. Örneğin, birinci basamakta parmağın tele ulaşma hareketinde uygulanan kuvvet miktarıyla, ikinci basamakta parmağın
teli perdeye ulaştırma hareketinde kullanılan kuvvet miktarı birbirinden farklıdır. Birinci
basmakta parmak, tele ulaşıncaya dek herhangi bir fiziksel dirençle karşılaşmamaktadır.
İkinci basamakta ise parmak, telin direnciyle karşılaşmaktadır. Bu sebeple parmağın ikinci basamakta, birinciye göre daha fazla kuvvet uygulanması söz konusudur. Aynı şekilde,
parmağın ikinci basamakta uyguladığı kuvvetin biçimiyle, üçüncü basamakta uyguladığı
kuvvetin biçimi ve miktarı da birbirinden farklıdır. İkinci basamakta, parmağın perdeye
doğru hareket ve yönelimi söz konusudur. Üçüncü adımda ise hareket sona ermiş, fakat perdeye sesin temiz bir şekilde çıkmasına yetecek kadar kuvvet uygulanmaya devam
edilmektedir.
Sol el temel tekniğinin gelişiminde yukarıda belirtilen hareket basamaklarının birbirinden bağımsız biçimde çalışılması, sol el parmak bağımsızlığını geliştirmeye katkıda
bulunabilir. Ayrıca bu yöndeki çalışmalar, tuşe üzerindeki baskı kontrolünün sağlanmasına olumlu yönde katkıda bulunarak, sol elde kontrol dışı oluşan gereksiz enerji kullanımı
ve gerilime de çözüm olabilir.
2.1.3. Ses üretiminde eşgüdüm-koordinasyon

Bir eserin seslendirilmesi sağ ve sol el arasındaki eşgüdümle sağlanır. Bu eşgüdümün
sağlanmasında seslendirme hareketlerinin zamanlama boyutu büyük önem taşır. Her ses
üretiminde asgari koşul, seslendirme anından önce her iki elin görev yerlerinde harekete
hazır bulunmalarıdır. Ses üretiminde sağ ve sol el arasındaki hareket mekaniği şu şekilde
işler:
1. Sağ el ve sol elde ilgili parmaklar aynı anda tele ve perdeye ulaşır
2. Sağ el ses üretimini gerçekleştirir
3. Sol el sesin uzama süresince bulunduğu perdede kalır
4. Ses, ya sağ el tarafından bir sonraki sesin hazırlanma hareketiyle ya da sol elde
ilgili parmağın bulunduğu perdeyi terk etmesiyle sona erdirilir.
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Sol elde pozisyon geçişi sebebiyle daha büyük bir hareketin söz konusu olduğu durumlarda, birinci adımdaki sağ el hareketi zorunlu olarak sol el hareketinden daha önce
gerçekleştirilir. Bu durum, pozisyon geçişinden bir önceki seste bir miktar süre kaybına
sebep olabilir. Sol eldeki hareket hızının geliştirilerek, bu süre kaybı müziğin doğal akışını bozmayacak şekilde azaltılabilir.
PHSY, seslendirme hareketlerinin bir zaman dizgesinde programlanmasıyla uygulanır. Amaç, seslendirme parmaklarının harkete ne zaman başlayacağı ve ne zaman sonlandıracağının belirlenmesi; böylelikle ses üretimindeki hareketsel aşamaların belirgin kılınması, seslendirme hareketlerinin kontrolünün arttırılması ve ileri vadede bu hareketlerin
otomatikleştirilmesidir.

PHSY’de seslendirme hareketlerinin programlama işlemi zamansal olarak şu şekilde
gerçekleştirilir: Örnek olarak eşit süre değerlerinden oluşan bir ses dizisini ele alalım.
Bu ses dizisinde parmak hazırlama, her ses için 4 vuruşluk bir zaman dizgesi kullanılarak uygulanacaktır. Bu dizgede birinci zaman sesin başlangıç anıdır. Parmak hazırlama
işlemi ikinci, üçüncü ve dördüncü zamanlarda gerçekleştirilerek, bu ses dizisi üç farklı
biçimde çalışılabilir. Parmak hazırlama işlemi ikinci zamanda gerçekleştirildiğinde dizi
staccato, kesik kesik duyulur. Parmak hazırlama üçüncü ve dördüncü zamanda gerçekleştirildiğinde ise seslerin süreleri giderek arttığından, dizinin de git gide daha bağlı biçimde duyurulması sağlanır. Eğer dizi daha bağlı bir biçimde seslendirilmek isteniyorsa,
dördüncü zaman ikiye bölünerek, parmak hazırlama dördüncü zamanın ikinci yarısında
gerçekleştirilebilir.
2.2. İkinci aşama: yöntemin eser bağlamında uygulamaları

PHSY’nin ikinci aşamasında kazanılan temel seslendirme becerilerinin aktarımı, yani
eserler üzerinde uygulanması gerçekleştirilir. Bu aşamada çalışılan eserlerin içeriğinde
temel ses üretiminin dışında kalan hareketler ilk aşamadaki yaklaşımla ele alınarak hareket repertuarı genişletilir. Çalışılan bir eserde temel ses üretimi dışında kalan legato,
bare ve glissando gibi teknikler eserin bütünü içinde daha küçük bir alanı kapsamaktadır.
Bu kısımlar, PHSY’nin temel ses üretimindeki hareket basamakları uygulanarak hareket
repertuarına ilave edilebilir.

Örneğin, çıkıcı legato tekniğiyle seslendirilecek iki sesi ele alalım. Ses üretimi bağlamında bu seslerde ilk sağ el tarafından—parmak hazırlama esasına uygun olarak—üretilir. İkinci sesin üretimi sol elde ilgili parmala ilgili perdeye basılarak gerçekleştirilir.
İkinci sesin netliğindeki etken perdeye uygulanan kuvvetten çok hareketin çabuk biçimde
gerçekleşmesidir. Aşırı kuvvet kullanımı, dolayısıyla gereksiz enerji kaybının engellenmesi, ilgili parmağın hareket kontrolünün arttırılmasıyla mümkündür. Bunun için çalışma
esnasında hareket başlangıçta perdeye en az kuvvet uygulanarak gerçekleştirilmelidir.
Bu hareket, legato hareketini sağlayacak olan sol el parmağıyla teli susturma hareketi
olacaktır. Uygulanan kuvvet miktarı azar azar arttırılarak, sesin üretimindeki uygulanabilecek en düşük kuvvet miktarı bulunur. Bu noktadan sonra hareket, birbirine eş tekrarlarla
pekiştirilir.
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3. Tartışma ve Sonuç

Klasik gitar eğitiminde kullanılmakta olan teknik içerikli belli başlı kitaplara bakıldığında, daha çok gam ve arpej türünden çalışma materyalleri üzerine odaklanıldığı, klasik
gitar tekniğini oluşturan hareketlerin daha çok şekilsel boyutuyla ele alındığı görülmektedir. Bu yaklaşımla üretilen teknik beceri kazanımına yönelik etütler, öğrenciye çeşitli çalışma materyalleri sunması bakımından değerli olmakla birlikte, seslendirmede uygulanan
hareketlerin içerikleri, bu hareketleri uygulama becerilerinin hangi yolla kazanılacağına
ilişkin bilgi ve uygulamaları içermemektedir. Bu sebeple bu türden etütlerin çalışılma biçimleri, öğrencinin kişisel becerisi ve öğretmeninin bilgi, deneyim ve yönlendirmelerine
bırakılmaktadır. Bu yaklaşımla, temel ses üretimine ilişkin motor becerilerin kazanılma
süreci, öğrencinin gitarda daha çok rastlantısal deneyimleri temelinde gerçekleşmektedir.
Bu durum öğrenciye başlangıç ve orta düzeyde eserlerin seslendirilmesinde büyük bir
zorluk hissettirmemektedir. Fakat zaman içinde daha ileri düzey—daha yoğun hareket
çeşitliliğine sahip—eserlerin seslendirilmesi söz konusu olduğunda, temel ses üretimine
ilişkin motor becerilerin kazanılma aşamasındaki eksiklik kendini hissettirmekte, öğrencinin teknik kapasitesi bu eserleri seslendirmeye yetmemektedir.

Parmak Hazırlamalı Seslendirme Yöntemi, klasik gitarda temel ses üretimi hareketlerine ilişkin motor becerilerin doğru biçimde kazanılması, temel ses üretimi dışında kalan
hareketlerin de aynı sistematik yapıda kazanılmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. PHSY
bir seslendirme yöntemi olmasının yanında, gitar eğitiminde öğrenciye kendi teknik gelişimini denetlediği ve yönettiği bir çalışma biçimi ve bakış açısı sunmayı hedefler.

Bir beceri kazanım sürecinde en önemli etken ve öğrenme aracı, o beceriye ilişkin
öğrenme deneyimleridir. Öğrenme deneyimleri, varılmak istenen amaca ulaştıracak en
etkili hareket biçiminin veya yolun saptanmasına yönelik arayıştır. Öğrenme deneyimleri,
bir anahtarlıktaki onlarca anahtarın içinden açılmak istenen kapıyı açacak doğru anahtarı
bulmaya çalışmak gibidir. Eğitimin rolü, doğru anahtarın özelliklerini olabildiğince açık
ve net bir biçimde tanımlayarak, öğrencinin rastgele deneyimlerle zaman kaybetmesinin
önüne geçmektir. Bu doğrultuda PHSY’nin amacı, öğrenciye klasik gitarda ses üretimindeki hareket basamaklarını göstermek ve onun gereksiz denemelerle zaman kaybetmemesini sağlamaktır.

PHSY’nin temel çıkış noktası gitarda ses üretme anıdır. Bu doğrultuda her ses üretimi
iki temel evrede değerlendirilir: Seslendirme öncesi (ses üretimine) hazırlık evresi ve
seslendirme evresi. PHSY daha çok üretilecek sesin özelliklerinin tasarlandığı, tasarlanan sese özgü hareket ve uygulama modelinin belirlendiği, seslendirme öncesi hazırlık
evresine odaklanır. Bu yöntemin temel amacı, seslendirmede kullanılan sağ ve sol el hareketlerinin seslendirme öncesi evrede zaman buyutunda programlanarak, seslendirmede hareket yönetiminin kalite ve verimini arttırmak, bu yaklaşımla edinilen seslendirme
becerileriyle psikomotor düzeyde bir tür hareket repertuarı oluşturmak ve ileri vadede bu
repertuarı geliştirmektir.

Yöntemin birinci aşamasında temel seslendirme tekniğinin kazanılması hedeflenerek,
sağ ve sol elde temel ses üretimine ilişkin hareketler ve bu hareketlerin içeriklerine odak-
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lanılır. Bunun amacı temel seslendirme hareketlerinin ilk olarak— Halsband’ın motor
beceri edinme süreci bağlamında—yoğun bir algısal denetimle uygulanarak, hareketlere
ilişkin duyu-motor şemaları oluşturmak; ikinci olarak bu şemaların etkin biçimde tekrarıyla seslendirmeye ilişkin temel hareket yönetiminin otomatikleşmesini sağlamaktır.
İkinci aşamada kazanılan temel seslendirme becerilerinin aktarımı, yani eserler üzerinde uygulanması gerçekleştirilir. Bu aşamada, çalışılan eserlerin içeriğinde temel ses
üretiminin dışında kalan hareketler (legato, pozisyon geçişi, glissando, bare) ilk aşamadaki yaklaşımla ele alınarak hareket repertuarı genişletilir.

Klasik gitar çalma becerilerini kazanma ve bu becerileri geliştirme belki de bir ömür
boyu sürecek, içinde hedeflerin belirlendiği, belirlenen bu hedeflere ulaşıldığı, gelişimle
birlikte hedeflerin de gelişerek defalarca yeniden tanımlandığı çok boyutlu uzun bir yolculuktur. PHSY’nin amacı en genel anlamda bu yola ışık tutma adına bir bakış açısı sunmak, öğrenciye bu yolda kendi kulvarını keşfederek orada güvenli ve mutlu bir biçimde
ilerlemesine yardımcı olmaktır.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ
OKUL DENEYİMİ DERSİNDE
İLETİŞİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMLERİ
Hürrem Şerife KAYA (*)
Osman SAMANCI (**)
Öz

Eğitim fakültelerinde verilen teorik bilgilerin uygulama süreci olan Okul Deneyimi
dersi, öğretmen adaylarının hem gözlem yapmasını hem de deneyim kazanmasını sağlar.
Öğretmen adayları, okullara ilk gittiklerinde mesleklerine de ilk adımı atmış olurlar. Bu
deneyim, onların düşüncelerini ve duygularını da yönlendirecektir. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının okul deneyimi için ilkokullara gittikleri ilk günde sınıf ortamı ve
okuldaki iletişim ortamı ile ilgili edindikleri ilk izlenimlerini belirlemektir. Araştırmanın
örneklemi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 40
sınıf öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan
öğretmen adaylarının görüşleri, sınıf ortamı ve okul ortamında iletişim olarak iki ana
tema üzerinde yoğunlaşmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul Deneyimi, sınıf öğretmeni, sınıf ortamı ve iletişim

The First Impresson of Classroom Teachers Candidates About Communication at
School Experience Course
Abstract

The application of theoretical knowledge in the process of education faculties School
Experience course allows teachers to gain experience and make observations as well.
Student teachers, are starting professions at their first days in the school. This experience
will guide their thoughts and feelings.The aim of this study was to determine the first
impressions of student teachers about the classroom environment and communication at
school on their first day of school.The sample of the study Ataturk University Faculty of
Education, which is composed of 40 candidates for classroom teachers. Interview form
was used to collect research data. The data analyzed by content analysis. The opinions of
teachers participating in the study is concentrated on two main themes: The classroom
environment and communication at school.
Keywords: School experience, primary school teacher, classroom environment,
communication
*) Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı (e-posta: hurremkaplan@gmail.com)

**) Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi (e-posta: osmansamanci9@gmail.com)
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Giriş

Eğitim sisteminin ana unsurları öğretmen, öğrenci ve öğretim programlarıdır. Bu öğelerin hepsi zaman içerisinde değişime uğramıştır. Her nesilde öğrenciler değişmekte, toplum değişmektedir. Yine çağın gereksinimlerine veya ideolojik yaklaşımlara göre öğretim
programları da sürekli değişime uğramaktadır. Öğretmenler de çağın gereği olarak tüm
bu değişikliklere uyum sağlamak mecburiyetindedirler. Bu yüzden öğretmen yetiştiren
kurumlar da büyük önem taşımaktadır.

Eğitim sisteminin temel öğelerinden birisi olan öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri sürecinde etkin bir şekilde yetiştirilmeleri gerekir. Türkiye’de, Cumhuriyet Tarihi
sürecinde Köy Enstitüleri, İlköğretmen Okulları, Yüksek Öğretmen Okulları, Eğitim
Enstitüleri, Eğitim Yüksek Okulları, Eğitim Fakülteleri gibi kurumlar aracılığıyla öğretmen yetiştirilmiştir. Öğretmen yetiştirme programlarının en önemli aşamalarından birisi
kuşkusuz, öğretmen adaylarını gerçek eğitim ortamlarına hazırlama dönemidir (Sarıtaş,
2007). Bu hazırlama döneminin, öğretmen adaylarının mesleki gelecekleri ve dolayısıyla
gelecekteki öğrencileri açısından önemi büyüktür. Bu dönemde aday öğretmen mesleğini yakından tanıma fırsatı bulacak, teoride fark etmediği eksikliklerini uygulamada fark
edecektir.

Öğretmen yetiştirmede en önemli unsurlardan birisi de nitelikli meslek elemanlarının
nasıl yetiştirileceğidir. Bu amaçla, eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılmakta, formasyon derslerinin yeri ve zamanı yeniden belirlenmekte ve okul deneyimi derslerinin içerikleri sürekli olarak yenilenmektedir (Turgut, Yılmaz ve Firuzan, 2005). Çağa uygun olarak
yeniliklerin yapılması da mutlaka gereklidir. Çağın gerisinde kalan bir öğretmenin çağdaş
bireyler yetiştirmesi beklenemez.

Okul Deneyimi, aday öğretmenlerin de gerekli gördüğü uygulamaları içerir. Okul
Deneyimi dersi, öğretmen adaylarının başta mesleğin gerektirdiği genel ve özel alan yeterlilikleri olmak üzere, onların öğretmen niteliklerini geliştiren, deneyimli ve donanımlı
hale gelmelerine katkıda bulunan, önemli bir derstir derstir (Şaşmaz Ören, Sevinç ve
Erdoğmuş, 2009). Öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu bu durumun farkındadır ve
bu fırsatı iyi değerlendirmeye çalışmaktadır.
Özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin sınıf disiplinini sağlayamama, öğrenci
çalışmalarını değerlendirememe, uygun materyalleri kullanamama, soru sorma tekniklerini bilememe, öğrencilerini motive edememe ve bireysel farklılıkları algılayamama gibi
temel problemlere sahip oldukları bulunmuştur (Azar, 2003, Akt: Şaşmaz Ören vd, 2009)
Bir öğretmen mesleğe başlarken geçmiş deneyimleri bu yüzden büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden uygulamalara daha yoğun şekilde yer vermek faydalı olacaktır

Güzel ve Oral (2008)’ın yaptıkları araştırmaya göre öğretmen adaylarının en çok
zorlandıkları etkinliklerin başında dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü gelmektedir (Akt:
Bektaş, Horzum ve Ayvaz, 2012). Yapılan bir araştırma sonucunda da okul deneyimi
dersleri ile ilgili problem yaşayan öğrencilerin en çok okul idaresi ve uygulama öğretmeni ile problem yaşadığı görülmektedir. Bu bulgular aday öğretmenlerin okullardaki

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNDE
İLETİŞİMLE İLGİLİ İLK İZLENİMLERİ

421

deneyimlerinde dersin işlenişi, sınıf yönetimi, okul ortamı ve iletişimle ilgili tutum ve
davranış geliştirdiklerini göstermektedir (Şaşmaz Ören vd, 2009).

Bir öğretmen ders işlerken çeşitli yöntem ve teknikleri kullanır. Yöntem, hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol ya da kavram ve gerçekleri incelemek için izlenen düzenli
yol olarak tanımlanmaktadır. Teknik ise yönetimi uygulamaya koyma biçimi olarak tanımlanır (Demirel ve Yağcı, 2011).
Öğretmen, öğretim yöntemleri konusunda etkin olmalı ve sınıfında farklı yöntemlere yer vermelidir. Çünkü: her öğrenci aynı yöntemle öğrenemeyebilir, her yöntem tüm
öğrenciler için ilgi çekici olmayabilir, bir yöntem her konu için uygun değildir ve tek
yöntemle tüm hedeflere ulaşmak mümkün değildir (Gözütok, 2004). Öğretmen adayları fakültede teorik olarak öğrendikleri öğretim stratejilerini okul deneyimi dersinde uygulama öğretmenlerini izleyerek değerlendirme fırsatı bulurlar. Kendileri uygulamaya
geçtiklerinde bu stratejileri deneme fırsatı bulurlar ve uygun yöntemleri nasıl seçmeleri
gerektiğini deneyimleyerek öğrenirler.

Sınıf yönetimini, öğretmenin sınıfta öğrenme için gerekli düzeni sağlamak üzere,
etkili bir ortam oluşturmak amacıyla yaptığı uygulamalar ve izlediği stratejilerin tümü
olarak tanımlamıştır (Gözütok, 2004). Sınıf yönetimindeki başarıyı, öğretmenin insan
ilişkileri alanında duyarlı ve bilgili olmasına bağlamıştır. Özellikle göreve yeni başlayan öğretmenlerin, öğrencilerini çok sevmelerine karşın sınıfta kontrolü sağlayamadıklarından yakınmaktadırlar (Aydın, 2012). Günümüzde öğretmenlerin öğrencilerin sınıf içi
davranışlarını kontrol etme ve sınıf disiplinini sağlamada büyük sıkıntılar çekmelerinin
nedenlerinden biri de öğrencilerin motivasyon eksikliğidir (Akbaba, 2006).
Öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının, olumlu duygu ve düşünceler geliştirebilmeleri için, olumlu davranışlar sergileyen öğretmenleri gözlemlemeleri ve kendilerine
model almaları önem taşımaktadır (Oğuz, 2004). Bu durum aday öğretmenlerin okula
ısınmasında da etkili olacaktır. Yapılan bir araştırma sonucunda Okul Deneyimi II dersini
alan öğrencilerin bu dersin önemli bir boyutu olan uygulama öğretmenine yönelik olarak
olumsuz bir görüş taşıdıkları görülmektedir. Bu boyutta yer alan ifadeler incelendiğinde
uygulama öğretmenlerinin, uygulama öğrencilerine yönelik olarak onları derse katabilecek; okul yaşantısına ısındırabilecek; Okul Deneyimi II dersini istekli sürdürmelerini
sağlayabilecek her hangi bir çaba göstermedikleri; uygulama öğretmenlerinin Okul Deneyimi II dersini isteksizce sürdürdükleri anlaşılmaktadır (Demircan, 2007).
Okul yöneticilerinin tutumu da öğretmen adaylarını etkilemektedir. İyi bir okul yöneticisi okul ortamını aile ortamına yakın hâle getirmelidir (Demirel ve Yağcı, 2011). Meslektaşlardan, okul yöneticilerinden ya da eğitim denetmenlerinden alınan destek öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyini artırarak onların işe ve mesleğe bağlanmalarını
olumlu yönde etkileyebilecektir (Sezgin, 2012). Ancak Thomson ve Wendt (1995)’e göre
okulların çoğunda, öğretmenler ve yöneticiler arasında mesleki iletişim ve etkileşimin
zayıf olduğu kapalı bir iklim görülmektedir (Akt: Sezgin, 2012).

Bu araştırmada öğretmen adaylarının okullardaki ilk deneyimlerinde edindikleri izlenimler, gözlemleri değerlendirilmiş, bunun sonucunda sınıf ortamı ile okul ortamında
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iletişim konularındaki düşünce ve görüşleri incelenmiştir. Bu araştırma okul deneyimi
derslerinin önemi, alınması gereken önlemler, aday öğretmenleri olumlu ve olumsuz yönden etkileyen durumları ortaya çıkarması bakımından önem taşımaktadır.
Amaç

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilkokullara Okul Deneyimi dersi
için ilk gittiklerinde sınıf ortamı ve okuldaki iletişim ortamıyla ilgili ilk izlenimlerini
ortaya çıkarmaktır.
Yöntem

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Durum çalışması, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Öğretmen adayları ve okul deneyimi dersine yönelik durum çalışmaları araştırmalarda
daha önce de kullanılmıştır.
Araştırma 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta okuyan 40
öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.
Öğretmen adaylarına okul deneyimi için gittikleri ilkokullarda ilk gün nelerle karşılaştıklarını, sınıf ortamı ve okuldaki iletişim hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu
belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme
formu yoluyla açık uçlu sorular sorulmuş ve veriler toplanmıştır.

Görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analizi ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç, elde edilen verileri açıklayabilecek kavram ve ilişkilere ulaşmaktır
(Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizi ile elde edilen veriler kavramsal olarak iki
araştırmacı tarafından kodlanmış ve kategoriler oluşturulmuştur. Sonuç olarak ortaya iki
ana tema çıkmıştır. Verilerin kodlanması ve temaların belirlenmesi sürecinde uzman kontrolü yapılmıştır.
Bulgular ve Yorumlar

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının görüşleri iki ana kategori üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar;
•  Sınıf Ortamı

• Okul Ortamında İletişim

Bulgular, araştırmaya katılanların görüşlerinden de doğrudan alıntılar yapılarak ortaya konulmuş ve yorumlanmıştır.
Sınıf ortamı ile ilgili ilk izlenimler

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından elde edilen veriler analiz edildiğinde sınıf
ortamı ile ilgili şu alt kategoriler ortaya çıkmıştır:
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•  Öğretmenlerin sınıf yönetimi

•  Öğretmen adayları ile öğrenci iletişimi
•  Uygulama öğretmeni
•  Derslerin İşlenişi

Sınıf yönetimi, kimi deneyimli öğretmenlerin bile sıkıntı yaşadığı bir durumken öğretmen adaylarının bu sıkıntıyı yaşamaması pek mümkün görünmemektedir.

Katılımcıların  %50’si sınıf yönetiminin zor olduğu konusunda hemfikirdir. Sınıf yönetiminin iyi olmadığı sınıflarda bunun nedeni olarak öğretmenin eğitim fakültesi mezunu
olmaması, sınıf yönetimi dersinde gördüklerinin öğretmenler tarafından uygulanmaması
olarak görmüşlerdir. Bazı katılımcılar okulda gördüklerinin gerçek hayatta uygulanmasının zor olacağı kanaatine varmıştır. Bir katılımcı sınıf yönetimi ile ilgili gözlemini şöyle
ifade etmektedir:

“Çocuklara laf geçirmek çok zor oluyor. Öğretmen bir türlü çocuklara kendisini dinletemiyor.”

Sınıf yönetimindeki başarı, öğrenci davranışlarının yönetimdeki başarıya bağlıdır
(Çelik, 2003). İşin içine davranışlar girdiğinde sınıf yönetiminin neden zor olduğu daha
iyi anlaşılabilir. Bir sınıfta birbirinden farklı pek çok çocuk, birbirinden farklı pek çok
davranış demektir. Özellikle deneyim sahibi olmayan ve çocuk psikolojisini bilmeyen bir
öğretmen için başa çıkması çok güç durumlar yaşanabilir. Bu durumlar karşısında öğretmen paniğe kapıldıkça durum daha da kötüye gidebilir ya da öğretmen yanlış çözüm yollarına sapabilir. Bunların yaşanmaması için öğretmen öncelikle soğukkanlı olabilmelidir.
Ardından sorunun kaynağına inmek için neler yapabileceğini düşünmeli ve stratejilerini
uygulamaya koymalıdır. Öğretmen ve öğrenciler birbirlerine alıştıkça ve birbirlerini sevdikçe işler daha da kolaylaşacaktır. Yıllar içinde de öğretmen deneyim kazandıkça sınıf
yönetiminde daha başarılı olacaktır.  

Öğretmen adayları okulda ilk deneyim günlerinde çeşitli öğretmenlerin derslerine
girmişlerdir. Girdikleri sınıflardan bazılarını uslu bazılarını yaramaz, gürültülü olarak tanımlamışlardır. Bu farklılıkları gördüklerinde sınıf yönetiminin önemli olduğu kanısına
varmışlardır. Tabi ki sınıf yönetimi sadece bir sınıfın uslu ya da yaramaz olmasıyla ilişkili
değildir. Sınıf yönetimi kavramı, öğrencilerin derse katılımı, sınıf düzenlemesi, oturma
düzeni gibi birçok bileşeni içinde barındırır. Dersin öğrenciler için sıkıcı geçmesi, öğrencilerin sene boyu hep aynı yerlerde oturmaları, sınıftaki materyallerin sadece süs haline
gelmesi, sınıfın aşırı sessiz ya da fazla gürültülü olması gibi durumlar sınıf yönetiminin
iyi sağlanamadığının belirtileridir.
Öğretmen adaylarının girdikleri sınıflarda karşılaştıkları öğrencilerle kurdukları iletişim, mesleklerini daha iyi tanımalarını sağlamıştır. Aday öğretmenlerin % 50’si öğrenci
yaklaşımlarının kendilerini etkilediğini belirtmiştir. Özellikle öğrencilerin onlara “Öğretmenim” deyişleri kendilerini çok mutlu etmiştir. Aday öğretmenlerden birinin öğrencilerin yaklaşımlarıyla ilgili düşünceleri şunlar:
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“Öğrencilerin bana ‘Öğretmenim’ demesi, bana bir şeyler anlatmaları, yaptıklarını
göstermeleri, bana sımsıcak sarılmaları, benim resmimi çizmeleri, bana soru sormaları
benim için muhteşem ötesi bir şey.”
Öğrencilerin olumlu yaklaşımları yanında olumsuz öğrenci davranışlarıyla da karşılaşan aday öğretmenler olmuştur. Katılımcılardan birinin yaşadıkları şöyle:

“Çocuklara oyun oynatmaya karar verdim ama oyun esnasında öğrenciler dediklerimi yapmıyor durmadan itiraz ediyorlardı.”

Yapılan bir araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğrencilerle fazla samimi olması uygulama öğretmenleri tarafından bir sorun olarak görülmüştür (Yeşilyurt ve Semerci, 2011). Öğretmen adayları bu kadar öğrenciyle ilk kez okul deneyimi dersinde
karşılaşıyorlar. Öğrencilerin ilgisi çoğu zaman onları şaşırtıyor ve ne yapacaklarını, nasıl
davranacaklarını, nasıl sınırlamalar koymaları gerektiğini bilemiyorlar. Deneyim sahibi
olmadıkları için bu oldukça olağan bir durumdur. Zamanla kazanacakları tecrübe, onlara
öğrencilerle kurulacak iletişimin incelikleri konusunda yol gösterici olacaktır.
Öğretmen adaylarına göre uygulama öğretmenleri okul deneyimi dersini faydalı ya
da faydasız yapan unsurlardan. Mesleki yeterliliğe sahip bir uygulama öğretmenine sahip
olan adaylar, onlardan öğrenecekleri şeyler olduğunu, bu dersin kendilerine fayda sağladığını belirtmişlerdir. Bu özelliklere sahip bir uygulama öğretmenine sahip olduğunu
düşünen aday öğretmenlerin sayısı beştir. Onlardan biri konuyla ilgili şunu belirtiyor:

“Merak ettiklerimi sordum, öğretmenim de tecrübelerine ve inandıklarına dayanarak
çok güzel cevaplar verdi.”
Araştırmada uygulama öğretmeni açısından hayal kırıklığına uğrayan öğretmen adayları da beş kişidir. Onlardan birinin gözlemleri şunlar:

“Öğretmen çocuklara bağırarak derse başladı. Ben bütün öğretmenlerin bizim okulda öğrendiğimiz gibi olduğunu düşünüyordum.”

Yapılan bir araştırmada uygulama öğretmenleri, uygulama öğretmenlerinin belirli
standartlara sahip olmaları gerektiğini belirtmişlerdir (Yeşilyurt ve Semerci, 2011). Bu
araştırmada aday öğretmen adaylarının da bu beklentisi ortaya çıkmaktadır. Öğretmen
adayları için hem iyi hem kötü örnekleri görmek bazı açılardan faydalı olabilir; ancak
iyi örneklerin doğru deneyimler kazanmak için mutlaka gerekli olduğu da bir gerçektir.
Okulda öğrenilen teorik bilgilerin uygulandığı bir sınıfta gözlem yapmak öğrenilenlerin
içselleştirilmesini kolaylaştıracaktır.

Katılımcılar okulda ilk deneyimlerinde karşılaştıkları ders işleniş biçimleriyle ile ilgili gözlemlerini paylaşmışlardır. Kimileri uygulama öğretmenlerinin bu konuda yeterli
olduğunu kimi de yetersiz olduğunu belirtmiştir. Katılımcılarda biri bu konuda şunları
dile getirmektedir:

“Öğretmen öğrencilere oyuna dair hiçbir şey yaptırmıyor. Bize de ‘Verimli öğrenmiyorlar.’ diye yakınıyor.”
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Oysa ki çocuklar yaparak yaşayarak öğrenirler. Bunun en güzel yollarından biri de
oyundur. Konuyla ilgili bir fıkra, örnek olay, tekerleme belki bir fotoğraf da ilgi çekme
aracı olarak kullanılabilir.

Katılımcılar öğretim yöntem ve tekniklerinin öneminden de bahsetmiştir. Değişik
yöntem ve tekniklerin dersi daha ilgi çekici ve öğretici hale getireceğini ifade etmişlerdir.
Adaylardan bazılarının görüşleri şöyle:

“Öğretmenler alternatif öğretim yöntem ve tekniklerini kullanırlarsa dersi daha zevkli işleme imkanına sahip olabilirler.”
“Bilgisayar kullanmayı bilmek önemli. Çünkü çocuklar bilgisayarı açıp konu anlatınca daha iyi dinliyorlar.”

İlköğretim programlarının içerisinde gözlem ve inceleme, tartışma, problem çözme,
rol oynama, gösteri, oyun, anlatım, beyin fırtınası, soru-cevap, drama, kavram haritası, balık kılçığı, zihin haritası, aktif öğrenme gibi yöntem ve teknikler yer almaktadır(Akçadağ,
2010). Konunun iyi anlaşılması yani hedefleri gerçekleştirebilmek için öğretmen konuya,
sınıfın donanımına ve öğrenci düzeyine uygun yöntem ve teknikleri belirleyebilmeli ve
uygulamalıdır. Ancak ülkemizde öğretmenler genellikle kendilerine uygun birkaç yöntem
ve tekniği zamanla belirleyip hep bunları kullanıyor. Özellikle geleneksel yaklaşıma alışkın olan öğretmenler sözlü anlatım ve soru cevap tekniklerine alışkınlar. Oysa dersi farklı
bir teknikle işlemek bile çocuğun ilgisini çekmek için yeterli olabilecektir.
Okul ortamında iletişim ile ilgili ilk izlenimler

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından elde edilen veriler analiz edildiğinde
okulda geçirdikleri ilk günün sonunda okuldaki iletişim ortamı ile ilgili şu kategoriler
ortaya çıkmıştır:
•  Öğretmen adayı-okul yönetimi iletişimi

•  Öğretmen adayı ile öğretmenler arasındaki iletişim

Araştırmaya göre sıcak bir okul ortamıyla karşılaşan öğretmen adayları kendilerini
rahat hissetmişler, okulu benimsemeleri kolaylaşmıştır. Tam tersi bir ortamla karşılaşan
öğretmen adaylarının ise hevesleri kırılmış, burukluk yaşamışlardır.
İki farklı okula gitmiş olan öğretmen adaylarının okul yönetimiyle ilgili ifadeleri durumu ortaya koymaktadır:
“Özellikle müdürün içten davranışları beni okula bağlamıştı.”
“Okul yönetimi bizi beklediğimiz gibi sıcak karşılamadı.”

Okul ortamının öğretmenler tarafından nasıl algılandığı, onların okula ve mesleğe
bağlanmaları ve dayanıklılık düzeylerini artırmaları açısından önemlidir. Bu bağlamda,
okul ikliminin destekleyici ve katılımcı bir özelliğe sahip olması, öğretmenlerin dayanıklılık düzeylerini geliştirmeye yardımcı olabilir (Sezgin, 2012).
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Yetersiz iletişimden kaynaklanan kurum içindeki kırgınlık, sürtüşme ve çatışmalar
personelin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilmekte; örgütsel verimlilik
ve örgütsel bağımlılık düzeyinin düşmesine neden olabilmektedir (Şahin, 2007). Yönetim
– öğretmen iletişiminin kötü olduğu bir ortamda öğretmen, mecbur kalmadıkça yönetimle
yüz yüze bile gelmemeye çalışacaktır. Bu da başlı başına bir stres kaynağı olacaktır. Öğretmen adayları için süreç daha kısadır ancak ilk deneyimleri olduğu için unutulmayacak
bir ilk izlenim açısından önem taşımaktadır.

Araştırmaya göre öğretmenler arası iletişimin iyi olması, yardımlaşma, paylaşımda
bulunma ve huzurlu bir ortam için gereklidir. Özellikle az sayıda öğretmenin bulunduğu
okullarda bu daha da önem kazanır. Görüşme sonucunda diğer öğretmenlerle aralarındaki
iletişimi katılımcılardan ikisi şöyle ifade etmiştir:
“Okulda en hoşuma giden tutum, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin hem öğrencilere
hem birbirlerine hem de biz stajyer öğretmenlere karşı olumlu, yardımcı olmaya çalışan
tutumuydu. Bizlere öğrenciden çok öğretmen gibi davrandılar.”
“Öğretmenlerin bana meslektaşları gibi davranıp hal hatır sormaları beni çok mutlu
etmişti.”

Bir çalışma ortamında sıcak bir ortamın olması sağlıklı iletişime bağlıdır. Sağlıklı
iletişim kurulabilen bir kurumda mesleki doyum artar, sorunlar kolay çözülür, gereksiz
gerginliklerin önüne geçilmiş olur. Bu sayede kişi için çalışmak, bir zorunluluk olmaktan
çıkıp kişinin zevk aldığı bir uğraş haline gelecektir ve bunun sonucunda mesleğini en iyi
şekilde yapmaya çalışacağından verim de artacaktır.
Sonuç ve Öneriler

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından elde edilen verilere göre ortaya çıkan sonuçlar ve buna bağlı olarak öneriler aşağıda sunulmuştur.
Öğretmen adaylarının önemli bir kısmı (%50), sınıf yönetiminin ve eğitim fakültelerinde öğrenilenlerin gerçek sınıf ortamında uygulanmasının zor olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarının mesleğe başladıklarında bu konuyla ilgili zorluklar yaşamamaları için okul deneyimi derslerinde daha aktif olmaları sağlanabilir.

Öğretmen adaylarının yarısı öğrencileri tanımanın ve iyi iletişim kurmanın önemli
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerle kuracakları iletişimde uygulama öğretmenleri
iyi birer yol gösterici olabilirler. Bunun için fakülte ile uygulama öğretmeni arasında iş
birliği yapılıp öğretmen adaylarına hem fakültede hem de uygulama okullarında rehberlik
edilebilir.
Uygulama öğretmenleriyle ilgili görüş bildiren öğretmen adaylarının %50’si uygulama öğretmeninden memnunken geriye kalan %50’si memnun değildir. Öğretmen adaylarının fakültede öğrendiklerini gerçek sınıf ortamında gözlemlemeleri önemlidir. Bu yüzden uygulama öğretmenlerinin seçiminde bazı standartlar belirlenebilir.
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Öğretmen adaylarının önemli bir kısmı derslerin daha eğlenceli işlenmesi gerektiğini,
çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Uygulama öğretmenlerinin doğru seçilmesi bu konuda önem taşımaktadır. Ayrıca öğretim
yöntem ve tekniklerinin kullanımı bakımından öğretmen adaylarının yeterli uygulama
yapmasına olanak verecek şekilde düzenlemeler yapılabilir.

Okul yönetimi tarafından sıcak karşılanan öğretmen adayları okullarını benimsemişler,  tersi durumla karşılaşan öğretmen adayları ise okullarından memnun kalmamışlardır.
Bu konuda fakülte ile okul arasındaki iş birliği önemlidir. Fakülte, öğretmen adayları
okullarına gitmeden önce okul yönetimini bu konuda yönlendirebilir.

Öğretmen adayları kendileriyle gerçek öğretmenmiş gibi iletişim kuran öğretmenlerin bulunduğu okullarda kendilerini daha iyi hissetmişlerdir.  Okul yönetimi bu konuda
öğretmenlerine önceden bilgi vererek bu iletişimin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayabilir.
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BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Seda ÖZTUNA (*)
Öz

İnsancıl Yaklaşımın ortaya çıkmasıyla birlikte dil öğrenimi sürecine farklı şekilde yaklaşılmaya başlanmıştır ve birey odak noktası olmuştur. Dil öğretimi alanında neden bazı
öğrenenlerin daha başarılı olduğu konusu araştırılmıştır ve cinsiyet, güdülenme, öğrenme biçemi gibi bireysel farklılıklar üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada da temel olarak
öğrenenlerin alan bağımlı, bağımsız ya da nötr olmasıyla öğrenme biçemleri arasında
anlamlı bir bağıntının olup olmadığına bakılmıştır. Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil
olarak öğrenen 18 kişilik bir üniversite hazırlık sınıfında uygulanmıştır. Öğrencilerin öğrenme biçemleri Kolb’un öğrenme biçemi envanteri kullanılarak tespit edilirken bilişsel
biçemleri, alan-bağımlı olup olmadıkları ise Grup Saklı Şekiller Testi (Group Embedded
Figures Test) ile bulunmuştur. Toplanan veriler doğrultusunda bilişsel biçemin, yani alan
bağımlı olup olmamanın öğrenme biçemin üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Diğer taraftan, daha kesin sonuçlara ulaşmak için bir ön araştırma niteliğinde olan bu çalışmanın daha fazla katılımcıyla yenilenmesine ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Bilişsel Biçem, Kolb Öğrenme Biçemi

The Relation Between Cognitive Style and Learning Style
Abstract

With the rise of Humanistic Approach, language learning process has begun to be
discussed from a different perspective and the individual has gained importance. In language teaching area, it has been investigated why some learners are more successful than
others and some individual differences such as gender, motivation, learning styles have
been focused on. In this study, it was investigated whether there is a connection between
being field dependent-independent or neutral and having a type of learning style. This
study was applied in a university level preparation class with 18 students learning English as a foreign language. While learning styles of students were determined with Kolb’s
learning styles inventory, Group Embedded Figures Test was used to find out whether they
are field independent or not. According to the findings of the study, it has been concluded
that being field dependent-independent or neutral have a significant impact on having a
type of learning style. On the other hand, it is required to replicate this pre-experimental
study with more participants to reach more exact results.
Keywords: Cognitive Styles, Kolb Learning styles
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1. Giriş

Öğrenme merkezli öğretime önem verilmesiyle birlikte öğrenenlerin sahip olduğu
nitelikler, birbirinden farklılıkları gibi etmenler de ön plana çıkmıştır. Öğrenenler arasındaki bireysel farklılıklardan biri olan öğrenme biçemleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Öğrenme biçemi, algılama, bilgiyi zihne yerleştirme, geçmiş yaşantılar, çevre
etkisi, kalıtsal özellikler gibi konularla ilgili çok boyutlu bir kavramdır (Cesur, 2008, s.
28). Bu çok boyutluluk sonucu olarak da alanyazında “bilişsel biçem (cognitive style)”
,“öğrenme biçemi (learning style)”, “kişilik biçemi (personality style)”, “duyumsal tercih
(sensory preference)” ve   “tarz (modality)” kavramları birbirinin yerine kullanılmıştır
(Ehrman ve diğerleri, 2003, s. 314).
Öğrenme biçemleriyle ilgili olarak yapılan tanımlar doğrultusunda üç temel boyuttan
bahsedilebilir (Ekici, 2003, s. 12).

1. Bilişsel Boyut: Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme biçimi.

2. Duyuşsal Boyut: Güdü, dikkat, denetim odağı, ilgiler, risk almaya isteklilik, sebat,
sorumluluk ve sosyal hayattan zevk alma gibi alanlarla ilgili bireysel özellikler ve
heyecana dayalı özellikler.

3. Fizyolojik Boyut: Duyusal algı (görsel, işitsel, kinestetik, dokunma ve tat alma),
çevresel özellikler (gürültü düzeyi, ısı, ışık ve oda düzeni), çalışma sırasında yiyecek ihtiyacı ve gün içinde en iyi öğrenmenin sağlanacağı zaman aralığı.

Bu boyutlarla ilgili olarak farklı sınıflandırmalar, modeller ortaya çıkmış ve öğrenme
biçemlerini tespit etmek için ölçekler geliştirilmiştir. Gregorc öğrenme biçemi modeli,
Bernice McCarthy 4-MAT öğrenme biçemi modeli, Dunn ve Dunn öğrenme biçemi modeli, Myers-briggs öğrenme biçemi modeli ve Kolb öğrenme biçemi modeli, başlıca öğrenme biçemi modelleridir. Öğrenme biçemlerini ölçmekte kullanılan belli başlı ölçme
araçları da aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Witkin’e ait İç İçe Girmiş Şekiller Testi (Embedded Figures Test) ve Witkin, Oltman, Raskin, ve Karp (1971)’ ait Grup Saklı Şekiller Testi (Group-Embedded Figures Test; GEFT).
• Kolb (1984)’a ait Kolb Öğrenme Biçimleri Envanteri (Kolb Learning Styles Inventory; LSI)
• Gregorc (1982)’a ait Biçim Belirleyici (The Style Delineator; SD)

• Dunn ve Dunn (1974)’a ait Dunn ve Dunn Öğrenme Biçimi Envanteri (Dunn &
Dunn Learning Style Inventory; LSI) ve Dunn, Dunn ve Price’a ait olan Dunn ve
Dunn Öğrenme Biçimi Envanteri’nin 1989 sürümü.
• Kaufmann (1989)’a ait Özümseyici-Buluşçu Envanteri(The Assimilator-Explorer
Inventory; AE).
• Kirton (1976)’a ait Kirton Uyumcu-Yenilikçi Envanteri (The Kirton Adaptor-lnnovator Inventory; KAI)

BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

431

• Kagan ve diğerleri (1964)’a ait Benzer Şekilleri Eşleme Testi  (Matching Familiar
Figures Test; MFFT)

• Honey ve Mumford (1992)’a ait Honey ve Mumford Öğrenme Biçimi Anketi (Honey and Mumford Learning Style Questionnaire; LSQ)
• Riding (1991)’a ait Bilişsel Biçimler Çözümlemesi (Cognitive Styles, Analysis;
CSA)

• Grasha and Sheryl Reichmann (1974)’a ait Grasha-Reichmann Öğrenci Öğrenme
Biçimi Ölçekleri (Grasha-Reichmann Student Learning Styles Scales; GRSLSS)

Ehrman ve diğerleri (2003, s. 314-315) yaptığı incelemede, bilişsel biçemlerle ilgili birçok sınıflamadan bahsetmiştir: girişkenlik-yansıtıcılık (impulsivity-reflectivity),
rastlantısal-sıralı (random-sequential), düzleştirici-keskinleştirci (levelling-sharpening),
soyut–somut (abstract-concrete), alan bağımlı-alan bağımsız (field dependent-field independent), çözümleyici-bütüncü (analytic-holistic), sıralayıcı-bütüncü (serialist-holistic).
İkinci dille ilgili yapılan öğrenme biçemi çalışmalarındaki ilk hareketlilik, alan bağımlı-alan bağımsız sınıflamasıyla başlamış ve büyük dikkat çekerek birçok araştırmanın
konusu olmuştur (Dörnyei, 2005, s. 136). 1940 ve 1950’lerde Witkin ve meslektaşları,
alan bağımlı-alan bağımsız kavramları üzerinde çalışarak biçem araştırmalarının da başlangıcını yapmışlardır. Alanda yapılan çalışmalara bakıldığında bu ayrım temel alınmış
ve Grup Saklı Şekiller Testi (Group-Embedded Figures Test) sıklıkla kullanılmıştır. Buna
ek olarak, yabancı dille ilgili çalışmalarda en çok kullanılan ölçeklerden biri de Kolb’un
geliştirdiği, bireyleri “değiştiren”, “özümseyen”, “ayrıştıran” ve “yerleştiren” öğrenme
biçemlerinden birine yerleştiren Kolb Öğrenme Biçemi Envanteri olmuştur. Bu iki ölçek
karşılaştırıldığında ikisinin de aslında bilişsel boyutla ilgili yönlerinin ağır bastığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, alanda sık kullanılan bu iki ölçeğin arasında bir bağıntı
olup olmadığını bulmaktır. Bir diğer deyişle, alan bağımlı ya da bağımsız olmakla özümseyen, ayrıştıran ve yerleştiren öğrenme biçemine sahip olmak arasında bir ilişkinin var
olup olmadığını tespit etmektir.
1.1. Alan bağımlı-alan bağımsız (Field dependent-field ındependent)

İlk olarak alan-bağımlı ve alan-bağımsız seklinde bir sınıflama Asch ve Witkin (1948,
Akt. Şimşek, 2004, s. 97) tarafından yapılmıştır. Alan bağımlı bilişsel biçemine sahip
olan bireylerde bireyin algılama ve performansı üzerinde dış çevre belirleyici iken, alan
bağımsız bilişsel biçemine sahip olan bireylerde çevredeki uyarıcılardan bağımsız bir
algılama ve performans mevcuttur. Diğer bir deyişle, alan bağımsız bireyler bilgiyi ilişkili
parçalara bölerek ve bunlar arasındaki ilişkileri analiz ederlerken, alan bağımlılar ise tam
tersine bilgiyi bütüncül ve pasif bir tarzda işlerler.

Alan bağımlı ve alan bağımsız olmanın öğrenme üzerinde, tercihler ve sınıf ortamındaki davranışlar üzerinde farklı etkileri olduğu düşünülür ve alanyazında bununla ilgili
birçok görüş belirtilmiştir. Alan bağımsızlar ya da analitik düşünenler ayrıntıları, kavramları ve kelimeleri hatırlamada; işittiklerini yazmada daha başarılı iken; alan bağımlılar
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özetlemede, görselleştirilmiş kavramları hatırlamada daha başarılıdırlar (Rasinski, 1984,
s. 303). Chapelle (1995), Hoffman (1997) ve Brown (2000), ikinci dil ediniminin birçok alanında alan bağımsız kişilerin daha avantajlı olduğunu ileri sürmektedirler. Skehan
(1998, Akt. Dörnyei, 2005, s. 138) ise yabancı dil öğretimi alanında uzlaşılan bazı noktaları, aşağıdaki sözleriyle özetlemektedir:
Özetle, alan bağımsız öğrenenler bilgiyi işleme yönünden fayda sağlarlar; fakat dilin iletişim için kullanılacağı durumlardan kaçınırlar. Alan
bağımlılar, etkileşim durumlarında rahat ve duyarlıdırlar; fakat iyi bir
bilgi işlemci olarak görülmezler ve bu yüzden çok bilgi verilse bile azından fayda sağlayacaklardır. Bütün bunlara bakıldığında, iletişimsel olamayan, daha beyinsel sınavlarda alan bağımsızların daha iyi yapmaları
gerektiği, alan bağımlıların ise daha iletişimsel durumlarda, yani dilbenzeri kullanımın değil dilin kullanımı ölçüldüğünde, başarılı olmaları gerektiği sonucuna çıkarılabilir. Açık bir şekilde, bu, cazibesi birçok
araştırmacının dikkatini çeken, makul ve merak uyandıran bir ‘paket’tir
(s. 238–239).
Alan bağımlı-bağımsız bilişsel biçemiyle ilgili araştırmalarda genellikle Grup Saklı
Şekiller Testi (Group Embedded Figures Test) kullanılmıştır. Yukarıda öne sürülen görüşler kimi zaman destek bulmuş, kimi zaman ise destek bulamamıştır. Alan bağımsız öğrenenlerin genel anlamdaki üstünlüğü Seliger (1977), Hansen ve Stansfield (1981) ve Abraham (1983)’ın çalışmalarında ortaya konmuştur. Diğer bir yandan, iletişimsel yeterliliğe
dayanan kimi araştırmalarda ise alan-bağımlı öğrenenlerin üstün olması beklenirken, bazı
bulguların bunu doğrulamadığı görülmüştür (Chapelle ve Roberts, 1986; Carter, 1988).
Bazı çalışmalarda ise öğrenmeyle Grup Saklı Şekiller Testinden alınan puanlar arasında
anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Day, 1984; Ellis, 1990).
1.2. Kolb’un öğrenme biçemi modeli

Kolb ögrenme biçemi modelinin temelini Kolb’un Yasantısal Ögrenme Kuramı (Experiental Learning Theory) oluşturmaktadır (Hasırcı, 2006: 16). Yaşantısal öğrenme modeline göre bireyler kendi yaşantılarından ve deneyimlerinden öğrenirler. Yaşantısal öğrenmede 4 farklı öğrenme yeteneği vardır:
• Somut yaşantı:  Hissederek (yeni deneylere girişir)

• Soyut kavramsallaştırma: Düşünerek (gözlemleri açıklayacak teoriler geliştirir)
• Yansıtıcı gözlem: İzleyerek (başkalarını ve kendini izler)

• Aktif yaşantı: Yaparak (problem çözmede veya karar almada teorileri kullanır)

Kolb (1984)’e göre öğrenme sürecinde, kavrama ve dönüştürme boyutları olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Kavrama boyutu, somut yaşantıdan soyut kavramsallaştırmaya uzanır ve bireyin nasıl algıladığını açıklarken; dönüştürme boyutu, yansıtıcı gözlemden aktif yaşantıya uzanır ve bireyin bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Kişi, somut yaşantı
veya soyut kavramsallaştırma (bilgiyi nasıl aldıkları, kavradıkları) ile aktif yaşantı veya

boyutu, somut yaşantıdan soyut kavramsallaştırmaya uzanır ve bireyin
nasıl algıladığını açıklarken; dönüştürme boyutu, yansıtıcı gözlemden
aktif yaşantıya uzanır ve bireyin bilgiyi nasıl işlediğini açıklar. Kişi,
somut yaşantı veya soyut kavramsallaştırma (bilgiyi nasıl aldıkları,
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dönüştürdükleri,
içselleştirdikleri)’
hangisini tercih
yansıtıcı gözlem
(bilgiyi nasıl
dönüştürdükleri,den
içselleştirdikleri)’
denettiklerine
hangisini tercih ettiklerine göre
göresınıflandırılır.
sınıflandırılır.

Şekil
1. 1. Kolb
Öğrenme
Şekil 1. 1. Kolb
Öğrenme
Biçemi
Modeli Biçemi Modeli
Aktif Yaşantı

Somut Yaşantı

Eğer….ise
ne olacak?

Nasıl?

Soyut
Kavramsallaştırm

Niçin?

Yansıtıcı

Nedir?

Gözlem

Hasırcı (2006, s. 16), Kolb’un öğrenme biçemi modelini yukarıdaki şekille açıklamaya çalışmıştır ve bireyin öğrenme biçemini, bir öğenin tek başına belirlemediğini, dört
öğenin bileşiminin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu bileşimler doğrultusunda, “değiştiren”, “özümseyen”, “ayrıştıran” ve “yerleştiren” olmak üzere dört öğrenme biçemi
ortaya çıkmaktadır.  

Somut yaşantı (hissederek) ve yansıtıcı gözlemin (izleyerek) bileşeni değiştiren öğrenme biçemini vermektedir. Değiştiren öğrenme stiline sahip bireylerde, somut yaşantı
ve yansıtıcı gözlem baskındır. Hissederek ve izleyerek öğrenirler. Bu bireyler, beyin fırtınasında olduğu gibi fikirlere odaklanma ve fikirleri ilişkilendirme konusunda yeteneklidirler. Değiştiren öğrenme stiline sahip bireylerin, kültürel ilgileri yoğundur. Öğrenme
etkinliklerinde grup çalışmalarını tercih ederler, açık fikirlidirler ve geribildirime açıktırlar.

Soyut kavramsallaştırma (düşünerek) ve yansıtıcı gözlemin (izleyerek) bileşeni,
özümseyen, öğrenme biçemini vermektedir. Özümseyen öğrenme stiline sahip bireylerde
soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem baskındır. İzleyerek ve kavramlar yoluyla
düşünerek öğrenirler. Bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerinde yoğunlaşırlar. Bu öğrenme stilindeki bireylere sunulan bilgi, sıralı, mantıklı ve ayrıntılı olmalıdır.
İşitsel, görsel sunumları ve ders anlatımlarını tercih ederler.

Ayrıştıran öğrenme biçemini, soyut kavramsallaştırma (düşünerek) ve aktif yaşantının
(yaparak) bileşeni oluşturmaktadır. Ayrıştıran öğrenme stiline sahip bireyler, temel olarak
soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantının baskın olduğu bireylerdir. Kavramlar yoluyla
düşünerek ve yaparak öğrenirler. Problem çözme, karar verme, fikirlerin mantıksal analizi ve sistematik plânlama temel özellikleridir.
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Somut yaşantı (hissederek) ve aktif yaşantının (yaparak) bileşimi ise yerleştiren öğrenme biçemini vermektedir. Yerleştiren öğrenme stiline sahip bireylerde somut yaşantı
ve aktif yaşantı öğrenme yetenekleri baskındır. Yaparak ve hissederek öğrenirler. Planlama yapma, kararları yürütme ve yeni deneyimler içinde yer alma temel özellikleridir.
Uygulamaya ve keşfetmeye dayalı öğrenmeyi tercih ederler.

Bu modele dayanan Kolb Öğrenme Biçemi Envanteri de çeşitli amaçlarla bireylerin
öğrenme biçemlerini bulmak için araştırmalarda kullanılmıştır. Bu testten alınan sonuçlar, akademik başarıyla veya çeşitli değişkenlerle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada da
öğrenme biçemini tespit etmek için bu envanter kullanılacaktır. Çalışmanın temel amacı
ise alan bağımlılık ve Kolb’un öğrenme biçemleri arasında bir bağıntı olup olmadığını
bulmaktır. Bunun yanı sıra, cinsiyet ve öğrenme biçemleri arasındaki ilişkiye de bakılacaktır. Bu doğrultuda, aşağıdaki sorular cevaplanmaya çalışılacaktır.
1. Öğrenenlerin alan bağımlı, bağımsız ya da nötr olmasıyla öğrenme biçemleri arasında anlamlı bir bağıntı var mıdır?

2. Alan bağımlı-bağımsız-nötr öğrenen dağılımı, cinsiyete göre farklılık göstermekte
midir?

3. Öğrenenlerin Kolb’un öğrenme biçemlerine dağılımı, cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?

Bu çalışma sayesinde, çok tartışılan alan bağımlılık-bağımsızlık kavramına farklı bir
boyuttan bakılmış olacak ve bilişsel boyuta dayanan iki envanterin birbirleriyle ne kadar
ilişkili oldukları gösterilecektir. Ayrıca, cinsiyetin, bilişsel biçem ve öğrenme biçemi yönünden etkisi de araştırılmış olacaktır.
2. Yöntem

2.1. Örneklem

Çalışmaya, TOBB ETÜ’de hazırlık okuyan 18 kişilik bir sınıf öğrenci katılmıştır.
Farklı bölümleri kazanıp gelmiş öğrencilerdir; yani, hazırlık sınıfından sonra kimi tarih
bölümü kimi güzel sanatlar, kimi de mühendislik bölümünde öğrenimine devam edecektir. Sınıftaki 18 öğrencinin 11’i erkek, 7’si kızdır ve yaşları 19-22 arasında değişmektedir.
Bahsedilen 18 öğrenciye ek olarak 5 kişi de pilot uygulamaya dâhil edilmiştir. Çalışmaya
özellikle bir bütün sınıf dâhil edilmiştir ve bu sınıfın seçimi ise Hazırlık Birimindeki başlangıç düzeyi kurundaki sınıflardan biri rastgele seçilerek yapılmıştır.   
2.2. Verilerin toplanması

Çalışmaya katılan öğrencilerin bilişsel biçemlerini, yani alan bağımlı mı alan bağımsız mı olduklarını bulmak için Witkin, Oltman, Raskin, ve Karp (1971)’ ait Grup Saklı
Şekiller Testi (Group-Embedded Figures Test) kullanılmıştır (EK-1). Grup Saklı Şekiller
Testi 3 bölümden oluşmaktadır. Ölçekte toplam 25 madde bulunmaktadır. Birinci bölüm
pratik amaçlı verilmekte ve 7 maddeden oluşmaktadır. İkinci ve üçüncü bölümlerin her
biri ise 9 maddeden oluşmaktadır. Bu testle ilgili uygulamada bir problem yaşamamak

BİLİŞSEL BİÇEM İLE ÖĞRENME BİÇEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

435

için önce 5 kişi üzerinde pilot uygulama yapılmıştır ve aksayan bir yönünün olmadığı
görülmüştür. Pilot uygulamadan sonra, çalışmanın katılımcıları olan aynı sınıftaki 18 üniversite hazırlık öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilere öncellikle testte dikkat etmeleri
gereken noktalar açıklanmıştır ve pratik amaçlı olan birinci bölümü tamamlamaları için
iki dakika verilmiştir. Daha sonra 5 dakika 2. bölümü ve 5 dakika da 3. bölümü yapmaları
için süre verilmiştir.  

Öğrencilerin öğrenme biçemlerini belirlemek amacı ile Kolb tarafından 1984 yılında
geliştirilen Kolb Öğrenme Biçemi envanterinin, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmış hali kullanılmıştır (EK-2). Envanterin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Öğretmenlik Sertifikası kurslarına katılan %37’si Fen Bilimleri (Matematik, Kimya, Biyoloji), %52’si Sosyal Bilimler (Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Kütüphanecilik, Sosyoloji,
Psikoloji), %12’si de mühendislik (Fizik, Kimya, Orman, Jeoloji) bölümlerinden mezun,
62 kadın, 41 erkek toplam 103 yetişkine uygulanarak yapılmıştır. Envanter içerisinde yer
alan 4 temel öğrenme biçim puanları ve birleştirilmiş puanların güvenirliği Cronbach
alpha ile hesaplanmıştır. Elde edilen bulgularda göre somut yaşantı için Cronbach alpha
güvenirlilik değeri .58, yansıtıcı gözlem için .70, soyut kavramsallaştırma için .71, aktif
yaşantı için .65, soyut-somut için .77, aktif yansıtıcı için .76 bulunmuştur.
Envanter, 4’er seçenekli 12 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerden her bir soru maddesinde seçenekleri kendilerine en uygun olandan en az uygun olana doğru sıralamaları
istenmiştir.
2.3. Verilerin analizi

Grup Saklı Şekiller Testinde (Group-Embedded Figures Test) öğrencilerin 2. ve 3.
bölümlerde doğru yaptıkları madde toplamları onların bilişsel biçem puanını vermektedir.
Puan aralığı 0-18 dir. Witkin ve ark. (1971) alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencileri
saptamaya yönelik belli bir puan aralığı vermemiştir. Bu yüzden çalışmalarda genellikle
tercih edilen puan aralıkları kullanılmıştır. Alavi ve Kaivanpanah (2009)’ın çalışmasında
olduğu gibi puanı 6’dan düşük olanlar Alan Bağımlı, 6-12 arasında puan alanlar Alan
Nötr ve 13-18 arası alanlar da Alan Bağımsız olarak adlandırılmasına karar verilmiştir.

Kolb Öğrenme Biçemi envanteriyle toplanan verinin değerlendirilmesi biraz daha karışıktır. Kolb Öğrenme Biçemi modelinde yer alan her bir seçenek bir öğrenme türünü
temsil etmektedir. Bunlar;
Seçenek 1: Somut Yaşantı (SY)

Seçenek 2: Yansıtıcı Gözlem (YG)

Seçenek 3: Soyut Kavramsallaştırma ( SK)
Seçenek 4: Aktif Yaşantı (AY)

Cevaplayanların her bir seçeneğe verdiği puanlar sonucu 12 ile 48 puan arasında bir
puan elde edilir. Daha sonra, birleştirilmiş puanlar hesaplanır. Birleştirilmiş puanlar; SKSY: soyut kavramsallaştırma- somut yaşantı, AY-YG: aktif yaşantı- yansıtıcı gözlem for-

olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde AY-YG üzerinde elde edilen
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pozitif ve negatif puanlar öğrenmenin aktif ya da yansıtıcı olduğunu

göstermektedir.
Birleştirilmiş
puanlar
mülleri
kullanılarak hesaplanır.
Bu işlemler
sonundahesaplandıktan
-36 ile +36 arasındasonra
değişenşekil
puanlar
elde edilir. SK-SY’de elde edilen pozitif puan öğrenmenin soyut, negatif bir puan ise
2.1’de gösterilen
diyagramda
iki puanın
kesiştiği
nokta
bireye
en
öğrenmenin
somut olduğunu
göstermektedir.
Aynı şekilde
AY-YG
üzerinde
elde edilen
pozitif
negatif
puanlar öğrenmenin
aktif ya da yansıtıcı olduğunu göstermektedir. Biruygunveolan
öğrenme
biçemini vermektedir.
leştirilmiş puanlar hesaplandıktan sonra şekil 2.1’de gösterilen diyagramda iki puanın
kesiştiği nokta bireye en uygun olan öğrenme biçemini vermektedir.
Şekil 2.1. Kolb Öğrenme Biçemi Diyagramı

Şekil 2.1. Kolb Öğrenme Biçemi Diyagramı

İki envanter
ile veriler
toplanan
veriler puanlandıktan
ve öğrencilerin
İki envanter
ile toplanan
puanlandıktan
ve öğrencilerin öğrenme
biçemleri tespit edildikten sonra elde edilen sonuçların birbiriyle bağıntısı olup olmadığını bulmak
öğrenme biçemleri tespit edildikten sonra elde edilen sonuçların
için ve cinsiyetin etkisini tespit etmek için Kay-kare testi kullanılmıştır.
birbiriyle bağıntısı olup olmadığını bulmak için ve cinsiyetin etkisini
3. Bulgular
tespit
etmek için Kay-kare testi kullanılmıştır.

Grup Saklı Şekiller Testi (Group-Embedded Figures Test) sonucunda öğrencilerin al3. Bulgular
dıkları
puanların dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

Grup Saklı Şekiller Testi (Group-Embedded Figures Test)
sonucunda öğrencilerin aldıkları puanların dağılımları aşağıdaki
grafikte gösterilmektedir.
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Şekil 3.1. Grup Saklı Şekiller Testine ait Skorların Dağılımı

Üçlü ayrıma göre 0-5 arası puan alanlar “alan bağımlı”, 6-12 arası puan alanlar “alan
nötr” ve 13-18 arası puan alanlar “alan bağımsız” olarak sınıflandırılmıştır ve buna göre
Üçlü ayrıma
göre
0-5bağımsız”,
arası puan
alanlar
6-12ba18 hazırlık öğrencisinden
9’unun
“alan
8’nin
“alan“alan
nötr” bağımlı”,
ve 1’nin “alan
ğımlı” olduğu
ayrıma
sadece
alan “alan
bağımlı
arası bulunmuştur.
puan alanlarFakat
“alanüçlü
nötr”
ve göre
13-18
arası1 öğrencinin
puan alanlar
bulunması ve bunun da diğer öğrenme biçemiyle olan bağıntıyı araştırmada güçlük yabağımsız”
olarak
sınıflandırılmıştır
buna
göre yapılmasına
18 hazırlık
ratması nedeniyle
sadece
alan bağımlı-alan
bağımsız ve
olarak
ikili ayrım
karar
verilmiştir.
öğrencisinden 9’unun “alan bağımsız”, 8’nin “alan nötr” ve 1’nin

İkili ayrımda, bazı araştırmacılarca önerildiği gibi (MacNeil, 1980) 13 ve üzeri “alan
“alan bağımlı” olduğu bulunmuştur. Fakat üçlü ayrıma göre sadece 1
bağımsız”, 13’den az puan alanlar ise “alan bağımlı” olarak değerlendirilmiştir. Buna
öğrencinin
alan bağımlı
bulunması
ve olarak
bununtespit
da diğer
öğrenme
göre, 9 öğrenci
alan bağımsız,
9 öğrenci
alan bağımlı
edilmiştir.
Buna ek
olarak, cinsiyetin bu dağılımda etkisinin olup olmadığı da araştırılmıştır. 11 erkek öğrenbiçemiyle olan bağıntıyı araştırmada güçlük yaratması nedeniyle
ciden 7’si alan bağımsız, 4’ü alan bağımlı olarak bulunmuştur. 7 kız öğrenciden ise 2’si
alan bağımsız,
alanbağımlı-alan
bağımlı olarakbağımsız
bulunmuştur
(bakınız
Şekil 3.2).
Cinsiyetinkarar
bilişsel
sadece5’ialan
olarak
ikili ayrım
yapılmasına
biçeme etkisini bulmak için Kay-Kare analizi yapılmıştır ve bulunan fark, istatiksel olaverilmiştir.
rak anlamlı çıkmamıştır (x²= 2.104, p= .147).
Şekil 3.2.
Cinsiyete
Görebazı
Bilişsel
Biçem Dağılımı önerildiği gibi (MacNeil,
İkili
ayrımda,
araştırmacılarca
Şekil 3.2. Cinsiyete Göre Bilişsel Biçem Dağılımı

1980) 13 ve üzeri “alan bağımsız”, 13’den az puan alanlar ise “alan
bağımlı” olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, 9 öğrenci alan
bağımsız, 9 öğrenci alan bağımlı olarak tespit edilmiştir. Buna ek
olarak, cinsiyetin bu dağılımda etkisinin olup olmadığı da

araştırılmıştır. 11 erkek öğrenciden 7’si alan bağımsız, 4’ü alan
bağımlı olarak bulunmuştur. 7 kız öğrenciden ise 2’si alan bağımsız,
5’i alan bağımlı olarak bulunmuştur (bakınız Şekil 3.2). Cinsiyetin
bilişsel biçeme etkisini bulmak için Kay-Kare analizi yapılmıştır ve
bulunan fark, istatiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (x²= 2.104, p=
.147).
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Biçemi

envanteriyle

toplanan

verilerin

değerlendirilmesi sonucu, 18 öğrenciden 13’nün “özümseyen”, 3’nün

Kolb

Öğrenme

Biçemi

envanteriyle

toplanan

verilerin

değerlendirilmesi sonucu, 18 öğrenciden 13’nün “özümseyen”, 3’nün
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“yerleştiren” ve 2’snin “ayrıştıran” öğrenme biçemine sahip oldukları
18 öğrenciden
hiçbirinin
öğrenme biçemine
Kolb bulunmuştur.
Öğrenme Biçemi
envanteriyle
toplanan“değiştiren”
verilerin değerlendirilmesi
sonucu, 18
öğrenciden
13’nün
“özümseyen”,
3’nün
“yerleştiren”
ve
2’snin
“ayrıştıran”
sahip olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme biçemlerine göreöğrenme
biçemine sahip oldukları bulunmuştur. 18 öğrenciden hiçbirinin “değiştiren” öğrenme
dağılım yüzdeleri, Şekil 3.3’de gösterilmektedir.
biçemine sahip olmadığı görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme biçemlerine göre dağılım
yüzdeleri, Şekil 3.3’de gösterilmektedir.
Şekil. 3.3. Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerine Göre Dağılımı
Şekil. 3.3. Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerine Göre Dağılımı

Cinsiyete
görebiçemine
dağılıma bakıldığında
ise kız
öğrencilerdenCinsiyetin
6’sının “özümseyen”,
öğrenme
sahip olduğu
bulunmuştur.
öğrenme 1’nin
“yerleştiren” öğrenme biçemine sahip olduğu bulunmuştur (bakınız Şekil.3.4). Erkek öğbiçemine
etkisini
bulmak için2’sinin
Kay-Kare
analizi yapılmıştır
ve bulunan
rencilerden
ise 7’sinin
“özümseyen”,
“yerleştiren”,
2’sinin “ayrıştıran”
öğrenme
biçemine
sahip
olduğu
bulunmuştur.
Cinsiyetin
öğrenme
biçemine
etkisini
bulmak
için
Cinsiyete
göre
dağılıma
bakıldığında
ise
kız
öğrencilerden
fark, istatiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (x²= 1.157, p= .561)
Kay-Kare analizi yapılmıştır ve bulunan fark, istatiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (x²=
1.157, p=6’sının
.561) “özümseyen”, 1’nin “yerleştiren” öğrenme biçemine sahip
olduğu
bulunmuştur
(bakınız
Şekil.3.4).
ErkekDağılımı
öğrencilerden ise
Şekil
3.4. Cinsiyete
Göre
Öğrenme
Biçemlerinin

7’sininŞekil
“özümseyen”,
“yerleştiren”,
2’sinin
“ayrıştıran”
3.4. Cinsiyete2’sinin
Göre Öğrenme
Biçemlerinin
Dağılımı

Bilişsel biçemlerle öğrenme biçemlerinin bağıntısı olup olmadığını bulmak için alan
bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin, hangi öğrenme biçemlerinde yer aldıklarına bakılmıştır. Alan bağımlı
ve alan
bağımsız öğrencilerin
öğrenme biçemlerine
göre olup
dağılımları
Bilişsel
biçemlerle
öğrenme biçemlerinin
bağıntısı
Tablo 3.1’de gösterilmiştir. İstatiksel olarak anlamlı bir bağıntı olup olmadığını bulmak
olmadığını
bulmak için ve
alan
bağımlı
ve öğrenme
alan bağımsız
için Kay-kare
testi uygulanmıştır
bilişsel
biçemin
biçemi öğrencilerin,
üzerinde anlamlı bir
etkisinin
olduğu
bulunmuştur
(x²=
6.923,
p=
.031).
hangi öğrenme biçemlerinde yer aldıklarına bakılmıştır. Alan bağımlı

ve alan bağımsız öğrencilerin öğrenme biçemlerine göre dağılımları
Tablo 3.1’de gösterilmiştir. İstatiksel olarak anlamlı bir bağıntı olup
olmadığını bulmak için Kay-kare testi uygulanmıştır ve bilişsel
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Tablo 3.1. Alan Bağımsız-Bağımlı Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerine Dağılımı

Özümseyen
Yerleştiren
Ayrıştıran
Değiştiren

Alan Bağımsız
f
%
4
22.2
3
16.7
2
11.1
0
0

Alan Bağımlı
f
%
9
50
0
0
0
0
0
0

F
13
0
2
0

Toplam

%
72.2
16.7
11.1
0

4. Sonuç ve Yorum

Çalışmanın bulgularına bakıldığında çalışamaya katılan öğrencilerin %50si alan bağımlı, diğer %50 si alan bağımsız olarak sınıflandırılmıştır. Alan bağımsız öğrencilerin
öğrenme biçemlerinin, birbirinden daha çok farklılaştığı görülmüştür. 9 alan bağımsız öğrencinin 4 ‘ü özümseyen, 3’ü yerleştiren, 2’si ayrıştıran öğrenme biçemine sahip çıkmıştır.
Yani, alan bağımsız öğrencilerin % 45i özümseyen, % 33ü yerleştiren ve % 22si ayrıştıran öğrenme biçemine sahip oldukları bulunmuştur. Alan bağımlı öğrencilerin ise sadece
özümseyen öğrenme biçemine sahip oldukları saptanmıştır. Türkiye’de Kolb öğrenme
biçemi envanterini kullanarak yapılmış önceki çalışmalarda da “özümseyen” öğrenme
biçemi 1. ya da 2. sırada çıktığı için (Kılıç, 2002; Demirbaş ve Demirkan, 2003; Hasırcı,
2006), bu çalışmada da en çok görülen öğrenme biçemi olması beklenen bir sonuç olmuştur. Fakat alan bağımsız öğrencilerin gösterdikleri farklılaşmaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Alan bağımsız kişilerin daha analitik oldukları hatırlanırsa, bazı alan bağımsız
öğrencilerin yerleştiren ve ayrıştıran öğrenme biçemlerine de sahip olması alandaki bilgilerle tutarlı bir sonuçtur. Bu sonuçtan da anlaşılabileceği gibi bilişsel biçemin, öğrenme
biçemin üzerinde önemli bir etkisi vardır. Çalışmadaki katılımcı sayısı arttırıldığında daha
net sonuçlara ulaşılabilecek ve istatistikî olarak da aradaki ilişki netleştirilebilecektir.
Bu çalışmada araştırılan diğer bir konu ise cinsiyetin bilişsel biçeme ve öğrenme biçemine etkisinin olup olmadığıydı. Erkek öğrencilerin %64’ü alan bağımsız çıkarken, kız
öğrencilerin % 29’u alan bağımsız olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, cinsiyet etmeninin,
alan bağımlı ve alan bağımsız dağılımında önemli etkisinin olduğunu düşündürse de bu
fark, istatiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Bu yönüyle, Witkin ve diğerleri (1971) ve
Hassan (1988)’nın çalışmalarıyla tutarlı olmayan bir sonuç ortaya çıkmıştır.  

Cinsiyetin öğrenme biçemine etkisi üzerinde kesin bir fikir birliği yoktur. Gencel
(2006), ilköğretim yedinci sınıf öğrencileriyle yaptığı çalışmada, Kolb öğrenme biçemi
envanterini kullanarak bu öğrencilerin öğrenme biçemlerini tespit etmiştir; fakat cinsiyetin önemli bir etkisini bulamamıştır. Çaycı ve Ünal (2007) ise sınıf öğretmenliğinde
okuyan üniversite öğrencilerine bu envanteri uygulamış ve öğrencilerin öğrenme biçemlerinin cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaştığını bulmuştur. Yine üniversite öğrencilere uygulanan bu çalışmada, Çaycı ve Ünal (2007)’ı destekleyici sonuçlar bulunamamıştır. Bu çalışmadaki kız öğrencilerin %86sı, erkek öğrencilerin de %64ü özümseyen
öğrenme biçemine sahip çıkmıştır. 1 kız öğrenci de yerleştiren öğrenme biçemine sahiptir
ama diğer öğrenme biçemlerine dahil olan kız öğrenci bulunmamıştır. İstatiksel olarak
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bakıldığında da anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Örneklem arttırılırsa cinsiyetin
öğrenme biçemine yansıması konusunda daha güvenilir bilgi elde edilecektir.

Araştırmanın temel bulgusu, öğrencilerin sahip oldukları bilişsel biçemle öğrenme
biçemlerinin ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçtan yola çıkarak, öğrencilerin alan bağımlı mı alan bağımsız mı olduklarını tespit etmenin, öğretmene öğrencilerini
tanımada ve öğrencilerin önceliklerini, tercihlerini önceden kestirmede önemli ipuçları
sağlayacağı söylenebilir. Bu yönüyle, tek başına yeterli olmasa da bilişsel biçemleri tespit
etmenin, öğretim sürecine katkısı yadsınmamalıdır.  
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FIRST SECTION

1

2

Find Simple Form “B”

3

Find Simple Form “G”

4

Find Simple Form “D”

5

6

Find Simple Form “C”

7

Find Simple Form “E”

Find Simple Form “F”
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Find Simple Form “A”
SECOND SECTION

1

2

Find Simple Form “G”

Find Simple Form “A”

3

4

Find Simple Form “G”

Find Simple Form “E”
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THIRD SECTION

1

2

Find Simple Form “F”

Find Simple Form
“G”

3

4

Find Simple Form “C”

Find Simple Form
“E”
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THIRD SECTION

5

6

Find Simple Form “B”

7

Find Simple Form “E”

8

Find Simple Form “A”

9

Find Simple Form “A”

Find Simple Form “C”
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